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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  تقنيات محاكاة الطبي]
 
  سكنية مستدامة ف

 
قية بالمملكة العربية السعودية عة إلنتاج مبان  [المنطقة الشر

 
 وفاء يوسف حمد الحميدان[إعداد الباحثة: ]

 وهندسة تخطيط[هندسة معمارية  –]ماجستي  
 الهيئة الملكية بالجبيل[ –]الكلية الجامعية 
قية  –]الجبيل الصناعية   المملكة العربية السعودية[ –المنطقة الشر

 

 : في    أسماء المشر
 ] مرص –جامعة االسكندرية  ،الفنون الجميلة ،رئيسة قسم التصميم الداخل   ،. هبه سام  منصور د  [
 
 ] فيصلجامعة االمام عبدالرحمن بن  ،أستاذ مشارك ،. محمد عبدالموجود الحفناويد  [
 

 البحث:  ملخص
ي تكيف 

ز
ي الناتج عن محاكاة الطبيعة للمساهمة ف هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل يصائص الغالف الخارج 

 المبتز مع حرارة البيئة 
ً
. والكشف عن اخأشكال المستنلطة من محاكاة الطبيعة وتجريدها ومحاكاتها حاسوبيا

ً
تقنيا

. كما محاكاة يصائص المواد والهياك  اإلنشائية  ي انخفاض استهالك الطاتة للمبتز
ز
للوصول إىل الشك  المساهم ف

يد واس ي هي جزء من استدامتها. والتعرف عىل أنماط التهوية والتي 
ي تمداد إضاءة الشمس وحالطبيعية الت 

ز
جبها ف
. ولتحقيق أهداف الدراسة   عىل المبتز

ً
الكائنات الحية واستغاللها للموارد والطاتات المتجددة وتطبيقها تقنيا

. وتم  ي ي  والمنهج التحليىلي المقارن  والمنهج االستدالىلي والمنهج التجريت 
استخدمت اللاحثة المنهج الوصفز
تية بمدينة الخي   تطبيق الدراسة عىل عينة تمثلت ي المنطقة الرسر

ز
ي عمارة سكنية ذات ثالثة طوابق مبنية ف

ز
ف

: أ( شك   ات التصميمة عليها من يالل برنامج المحاكاة. أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها ما يىلي لتطبيق المتغي 
ي استهالك الطاتة وإنما الغالف ا

ز
ي الزيادة أو التوفي  ف

ز
 ليس لم تأثي  فعىلي يذكر ف

ي المبتز كان لم التأثي  اخأكي     لخارج 
ي  ي الوفرة من الطاتة. ب( الغالف الخارج 

ز
ي ودراستها لما لها تأثي  ف

وهذا ما يستدعينا للعم  عىل أغلفة الملائز
ز البيئة وجسم الكائن  فنجد أن معمم الكائنات  للكائنات الحية هو النقطة اخأهم كونم يعد نقطة االتصال بي 

طلقة من مواد لها وظائف مختلفة. ج( محاكاة الطلقة الخارجية لغالف الكائنات الحية يحتوي عىل أكير من 
ة %34الحية تخفض الطاتة إىل نحو ) حة والمختي 

( دون استخدام العوازل للمبتز  فضمن نطاق الحلول المقي 
ي اللحث فإن الغالف اخأيضز للحوائط واخأسط  هو اخأكير فعالية يليم الغالف الحجري ومن ثم ال

ز
توءات من نف

ة إذا ما  ي  بعكس تأثي  اخأيي  ات للغالف الخارج  ي الطاتة. د( فعالية التهوية والتملي  والتكسي 
ز
ناحية الوفرة ف

 طلقت عىل حوائط المبتز الخارجية عىل استهالك الطاتة. 
 

ي سكنية مستدامة - محاكاة الطبيعة - تقنيات الكلمات المفتاحية: 
تية - ملائز العربية  ةالمملك - المنطقة الرسر

 السعودية. 
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عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

]Biomimicry Techniques to Produce Sustainable Residential Buildings in the 

Eastern Region of Saudi Arabia[ 

  Abstract 

This study aimed to identify the characteristics of the outer shell resulting from simulating nature, to 

contribute to the technical adaptation of the building to the environmental temperature. And the 

detection of forms derived from simulating nature, abstracting and simulating it by computer to arrive 

at the shape that contributes to the low energy consumption of the building. It also simulates the 

properties of natural structural materials and structures that are part of their sustainability. And to 

identify the patterns of ventilation and cooling, extracting and blocking sunlight in living organisms, 

and their exploitation of renewable resources and energies, and their technical application on the 

building. To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive method, the 

analytical and comparative method, the deductive method and the experimental method. The study 

was applied to a sample represented in a three-story residential building built in the eastern region of 

Al-Khobar city to apply the design variables on it through the simulation program. The study showed 

several results, the most important of which are the following: A) The shape of the building has no 

actual effect in increasing or saving energy consumption, but the outer envelope had the greatest 

impact, and this calls for us to work on building envelopes and study them because of their effect on 

the abundance of energy. B) The outer envelope of living organisms is the most important point, as it 

is the point of contact between the environment and the body of the object. We find that most living 

organisms contain more than one layer of materials that have different functions. C) Simulating the 

outer layer of the envelope of living creatures reduces energy to about (34%) without using insulators 

for the building. Within the range of solutions proposed and tested in the research, the green envelope 

of walls and roofs is the most effective, followed by the stone envelope and then the protrusions in 

terms of abundance of energy. D) The effectiveness of ventilation, shading and cracks of the outer 

covering, unlike the effect of the latter if applied to the external walls of the building on energy 

consumption. 

Key words: Technologies - Biomimicry- Sustainable Residential Buildings - Eastern Province - 

Kingdom of Saudi Arabia. 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
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ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
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ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقدمة: 
ي بشك  عام هو أكير  ي النمو المعماري  وما يهم اللاحثة بالتحديد هو الجزء  إن الخليج العرئ 

ز
بقاع اخأرض ف

تية  ومن المعروف احتواء هذه المنطقة عىل النسلة  التابع للمملكة العربية السعودية  أال وهي المنطقة الرسر
 أهم مماهره التطور المعماري والسيما العم

ً
 اتتصاديا

ً
ول  مما يعطيها نشاطا سكنية  ارة الاخأكي  من حقول البي 

ي أصلحت أحد أهدافها ليس اإليواء بقدر المنافسة واللحث عن الجديد بشك  مستمر مع تطور الحياة 
والت 

 بكثي  من العدد 
ي الهائ  الذي شهدتم هذه المنطقة أكير

العملية واالتتصادية  كما أن متطللات النمو العمرائز
ي اإلدا

ز
ز لذلك انحضوا ف ز الوطني  رة  باإلضافة إىل أن المنطقة أصلحت منطقة عم  لكثي  القلي  من المهندسي 

ي العمارة السكنية  حيث بنيت لهم ملان سكنية تطابق 
ز
كات اخأجنبية  وأثرت العمالة الواردة إليها ف من الرسر

ي  مما 
ز أدى إىل إديال بعض اخأفكار بشأن التصميم السكتز ي بالدهم  كما أن ايتالطهم مع المواطني 

ز
حياتهم ف
ار بالبيئة وعدم أدى إىل ظ ي العمارة السكنية غي  مالئمة لبيئة المنطقة  مما أدى إىل إضز

ز
هور بعض العناض ف

 ارتيا  المستخدم داي  المنشأة السكنية. 
ي رفاهية ورياء  

ز
وهنا جاءت تقنيات التكييف واستهالك المياه بشك  ياط  ومرسف  لتلطيف اخأجواء للعيش ف

ي العمارة السكنية
ز
ي إحداث  ومع ك  تطور ف

ز
ي استهالك الطاتة الكهربائية والمياه  والذي تسبب ف

ز
يكون االزدياد ف

مشكلة إتليمية ومساهمم دولية بهذا الشأن. مما استدغي التوجم العالىمي نحو ملادئ االستدامة لح  تلك 
ر بالبيئة واالتتصاد والمجتمع المستخدم للعمران  و  ن هذه ملدأ مالمشاك   حيث أنها تسم  بالرفاهية دون الضز

ي يفرض عليها 
االستدامة تشعلت عده نمريات ودراسات للوصول للحلول المثىل ومنها التوجم نحو الطبيعة الت 

 دون ارساف وما ينتجم يفيد بيئتم. 
ً
المعمار والتفكي  كيف للمعمار أن يتعايش مع بيئتم ككائن جي كونم يعم  ذاتيا

ي 
تسغ للوصول إىل مستوى التحضز المعماري الالئق دون الخل   ومن هذا المنطلق جاءت الفكرة اللحثية  الت 

ي مستحقات اخأجيال المستقللية. 
ز
 ف

 مشكلة الدراسة: 
إن مشكلة استهالك الطاتة والمياه أصلحت مشكلة ملموسة عىل الصعيد العالىمي  وعند إهمال هذه المشكلة 

ار البيئية ونقص الموارد الطبيعية  نحدار عىل اخأجيال المستقللية  مما يؤدي إىل اسوف تتفاتم العواتب من اخأضز
ي نفس الدوامة 

ز
ي المستقلىلي والرجوع إىل نقطة اللدائية لللحث عن موارد جديدة والديول ف

المستوى المعيسر
ز إذ  .واالنتهاء باستهالكها ونفاذ مصادرها وسيكون اخأمر أسوء حي 
ي اإلحصاءات السنوية الستهالك وعىل هذا اخأساس يجب إيجاد حلول من أص  المشكلة  حيث أنم 

ز
اتض  ف

ي تحظز بالنسلة اخأكي  )
ي السكنية هي الت 

كي استهالك الكهرباء والذي %81.6الطاتة والمياه أن الملائز
( لعدد مشي 

كة السعودية للكهرباء  2010-2000( من سنة %93.7زادت الطاتة المبيعة لهم بنسلة ) (  وأن 2010م )الرسر
( وهو ما يتجاوز %91عودي من المياه يفوق معدل االستهالك العالىمي بنسلة )نسلة استهالك الفرد الس

(  حيث أن المملكة تحت  المركز اخأول 2012االستهالك بالمملكة المتحدة بأكير من ست مرات )االتتصادية  
ي تجاوزت )

 من حيث الطاتة اإلنتاجية لتحلية المياه والت 
ً
ي العام1.300عالميا

ز
 حيث تعتمد  ( مليون مي  مكعب ف

ي توفي  أكير من 
ز
 )وزارة المياه والكهرباء   %50المملكة عىل تحلية مياه اللحر المالحة ف

ً
من المياه المنتجة سنويا

 بالنسلة للمياه المنتجة  مما استدغ إىل الرجوع لتصاميم هذه 2010
ً
(  كما أن نسلة إعادة تدوير المياه تليلة جدا

ي وإيجاد الخل  المسبب ل
هذه المشكلة  وهذا ما تأول إليم أهمية الدراسة إليجاد حلول وملادئ تصميمية الملائز

ي المملكة 
ز
مستدامة لمشاك  استهالك الطاتة والمياه  ولهذا السبب اتجهت اللاحثة توجم يندر التطرق إليم ف
طقة ىل المنالعربية السعودية أال وهو محاكاة الطبيعة بالعمارة السكنية المحلية واتتضت هذه الدراسة ع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي جعلها دولة متطورة 
ز
 عىل جميع مناطق المملكة تساعد ف

ً
تية فقط وبتطبيق نفس المنهجية مستقلليا الرسر
 
ً
ي تقلي  العواتب عالميا

ز
 وتساعد ف

ً
 ومستقلال

ً
ا  .حاضز

 أسئلة الدراسة: 
ي تكيف المبتز مع حرارة ال -أ 

ز
ي الناتج عن محاكاة الطبيعة للمساهمة ف يئة بما هي يصائص الغالف الخارج 

؟
ً
 تقنيا

ي  -ب
ز
 للوصول إىل الشك  المساهم ف

ً
ما هي اخأشكال المستنلطة من محاكاة الطبيعة وتجريدها ومحاكاتها حاسوبيا

؟  انخفاض استهالك الطاتة للمبتز
ي هي جزء من استدامتها؟ -ت

 كيف تتم محاكاة يصائص المواد والهياك  اإلنشائية الطبيعية الت 
يد  -ث ي الكائنات الحية واستغاللها للموارد ما طبيعة أنماط التهوية والتي 

ز
واستمداد إضاءة الشمس وحجبها ف

؟  عىل المبتز
ً
 والطاتات المتجددة وتطبيقها تقنيا

 وكجزء من الطبيعة  ككائن جي  من يالل المديالت )الطاتة  -ج
ما هي منهجية دورة الحياة داي  المبتز

 ده( لم؟المطلوبة لتشغي ( والمخرجات )من فضالت ونفايات وتحل  لموا

 أهداف الدراسة: 
 تسىع هذه الدراسة إىل تحقيق األهداف التالية: 

ي تكيف المبتز مع حرارة  (أ
ز
ي الناتج عن محاكاة الطبيعة للمساهمة ف التعرف عىل يصائص الغالف الخارج 

 
ً
 .البيئة تقنيا

 للوصول إىل  (ب
ً
شك  الالكشف عن اخأشكال المستنلطة من محاكاة الطبيعة وتجريدها ومحاكاتها حاسوبيا

ي انخفاض استهالك الطاتة للمبتز 
ز
 .المساهم ف

ي هي جزء من استدامتها (ج
 .محاكاة يصائص المواد والهياك  اإلنشائية الطبيعية الت 

ي الكائنات الحية واستغاللها للموارد  (د
ز
يد واستمداد إضاءة الشمس وحجبها ف التعرف عىل أنماط التهوية والتي 

 عىل
ً
 . المبتز والطاتات المتجددة وتطبيقها تقنيا

 وكجزء من الطبيعة  ككائن جي  من يالل المديالت  (ه
السغي إىل توضي  منهجية دورة الحياة داي  المبتز

 )الطاتة المطلوبة لتشغي ( والمخرجات )من فضالت ونفايات وتحل  لمواده( لم. 

 أهمية الدراسة: 
  النقاط التالية: 

 
ز أهمية الدراسة ف  تير

ي التوص  إىل (1
ز
 تصميم مساكن تتسم باالستدامة  باإلضافة إىل الخروج بملادئ من تساهم هذه الدراسة ف

ي بشك  عام
 .الممكن أن تكون عامة يستفاد منها بتصميم الملائز

ي المملكة  حيث أنها ناتجة من ظروف مٌحيطها ومتطللاتم ونابعة منم (2
ز
ي تطٌور العمارة ف

ز
 .تساعد ف

ي التقلي  من استهالك الطاتة والميا (3
ز
ز ف ي إفادة المختصي 

ز
ي المملكة  كون السكن يحت  المرتلة اخأوىل ف

ز
 ه ف

 .استهالك الطاتة والمياه
مواكلة تنمية المملكة للعض  والتحاتها بمجال االستدامة والتصميم عىل أساس محاكاة الطبيعة وهي وليدة  (4

مج هذا دهذا العصور من الناحية النمرية العلمية ومن الناحية التطبيقية  كما يمكن إنتاج ذلك عن طريق 
 النهج مع اخأدوات التكنولوجية الحديثة  من ناحية التصميم والتنفيذ. 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 فرضية الدراسة: 
ي المنطقة 

ز
تقوم الدراسة عىل الفرضية التالية: يمكن التوص  إىل عمارة سكنية تتسم باالستدامة ف

تية بالمملكة من يالل طر  حلول تقنية مستوحاة من طبيعتها البيئية والبيولوجية لشك   من يالل )ا الرسر
 والوظيفة  والنمم التقنية(. 

 حدود الدراسة: 
  : ي سكنية الحد الموضوع 

ي تقنيات محاكاة الطبيعة إلنتاج ملائز
ز
اتتضت هذه الدراسة عىل اللحث ف
تية بالمملكة العربية السعودية.  ي المنطقة الرسر

ز
 مستدامة ف

  :  
 
ي الشقق السكن الحد المكان

ي المملكة العربتم تطبيق هذه الدراسة عىل ملائز
ز
تية ف ية ية بالمنطقة الرسر

 السعودية. 
  :  

 
ز نهاية الحد الزمان  م. 2013م وبداية 2011استغرتت ما بي 

 اإلطار النظري
: تعريف المحاكاة البيولوجية للطبيعة )

ً
 (: Biomimicryأوال

ي الطبيعة
ز
تحويلها و  هو العلم الذي يهدف إىل استخالص التصاميم الجيدة واآلليات المفيدة الموجودة ف

(  ويكون بأيذ الطبيعة كمصدر لألفكار وابتكار الحلول pedro, 2010إىل تكنولوجيا ينتفع منها اإلنسان )
ية واحتياجها. حيث أن كلمة "محاكاة الطبيعة " ي مشتقة من  Biomimicryللمشاك  البرسر

" هي ذات أص  يونائز
ي الحياة  وكلمة "biosكلمة "

ي التقليد mimesis" وتعتز
 (. Hoyos, 2010أو المحاكاة ) " وتعتز

ي  فيقصد من محاكاة الحياة: محاكاة الكائنات الحية والعالم الطبيغي من حولنا  عن طريق محاكاة البيولوج 
ي اخأساس عىل دراسة عميقة للكائنات الحية 

ز
ي )البيئة( الخاصة بها. فهذه المحاكاة تقوم ف هيكلها   –واإليكولوج 

فاعلها وعالتتها مع بعضها اللعض ومع من حولها من بيئة ومكان بهدف التعلم وظائفها  سلوكها  انسجامها وت
ي لتصميماتنا  ولذلك لألترب إىل الدتة أن نطلق عليها محاكاة بيولوجية 

منها ومحاكاتها لالرتقاء بالمستوى البيت 
ي بمعتز أدق "محاكاة بيو  Biomimicryأو بيئية للحياة أو للعالم الطبيغي  لذا فكلمة

لوجية للطبيعة" )فرج تعتز
 (. 2011هللا  

 يدرس العناض الطبيعية من حيث نماذجها وأنممتها وعملياتها الوظيفية والحيوية 
ً
وهو علم جديد نسبيا

ية بشك  دائم )اخألفز   ي تواجم البرسر
 (. 2012وعناضها وبعد ذلك يحاكي أبداعها لح  المشاك  الت 

ز بينوس ) محاكاة  –( هذا العلم بأنم "محاكاة واعية لعلقرية الحياة Janine M.Benyusكما وصفت العالمة جاني 
ام للطبيعة"  ف ي تنمر إىل الطبيعة من عدسة مختلفة  عدسة تمكنا من رؤية معجزات الخلق 

تتسم باالحي 
ي الطبيعة عىل أنها المعلم المطلق لالب

ز
 تجعلنا نفكر ف

ً
كار تواكتشاف أرساره الكامنة وراء ممهره البسيط. وهي أيضا

شد بم من يالل  ي هنا أن الطبيعة هي النموذج اخأمث  الذي نسي 
ز أن كلمة "محاكاة" تعتز ي حي 

ز
واالستدامة ف

التمعن والتعلم من الحكمة وراء يلقها وليس من يالل النق  والتقليد السطخي لها. وتشي  كلمة "علقرية 
ات ي يلقها وأوجدهالطبيعة" إىل إعجاز الخلق إىل التصميمات الدتيقة وإىل اإلسي 

ا يجيات والملادئ الناجحة الت 
ي تفوق تصميماتنا بعلقرياتها وروعتها )فرج هللا  

ي الطبيعة وكائناتها والت 
ز
(  حيث تام 2011هللا سلحانم وتعاىل ف

ي هذا المجال باستخدام اإللهام الذي استوحوه من البيئة الطبيعية لمحاكاة ما اسموه" بالحياة 
ز
اللاحثون ف
ه العلقرية"  ي والمعماري وغي  ي المجال الطت 

ز
ي المجال الصناغي والتطوير ف

ز
ز عمليات التصنيع ف خأغراض تحسي 

ي  
 (. 2012)اخألفز

: التعلم من الطبيعة  تقدير تيمة  إن المحاكاة البيولوجية لها عدة جوانب وعدة أهداف تسغ لتحقيقها هي
ف ي تجمع العديد من التخصصات المختلفة الطبيعة  االبتكار واالستدامة. ف ي حق  متداي  من المعارف  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ياء  الكيمياء  اإلدارة واخأعمال  التصنيع  الزراعة  ز مث : علم اخأحياء  التصميم  العمارة  الهندسة  الطب الفي 
والعديد من التخصصات اخأيرى  لنق  ودمج معارفهم ومفاهيمهم وملادئهم لصنع ابتكارات وتصميمات 

 (. 2011  مستوحاة من الطبيعة )فرج هللا

: الخطوط العريضة لتوجه المحاكاة البيولوجية والتحو  الفكري نحو الطبيعة ومبادئها: 
ً
 ثانيا

 فقط خأنها تنضب وإنما هي 
ً
برجوع اإلنسان إىل رشده والتفكي  الصحي  بأن الطبيعة ليست مصدرا
يعة هي مؤسسة محاكاة الطبيعة المعلمة اخأوىل لألمور الحياتية  وأول من تام بهذا التوجم والرجوع إىل الطب
ي كتابها الذي نرسر عام 

ز
ي وضعت هذا المصطل  ف

ز بيونيس  والت  ( ووضعت Hoyos, 2010  )1997جاني 
  وهي عىل ثالثة أوجم: 

ً
 اتجاهات المحاكاة البيولوجية أيضا

وعملياتها  تصاميمها تقليد الطبيعة هو العلم الذي يدرس نماذج الطبيعة ويأيذ اإللهام من  الطبيعة كنموذج:  . 1
ية عىل نحو مستدام ) ي تفعلها الحيوانات والنلاتات  M.Benyus, 1997لح  المشاك  البرسر

(. بالطريقة الت 
ي التصميم الدايىلي 

ز
وذلك باستخدام الشمس ومركلات بسيطة إلنتاج مواد تابلة للتحل  تماما  تستخدم ف

اميك  واللال   لألوراق واخألياف والهندسة المعمارية مث  اخألياف  والسي 
ً
ستيك  والخاليا الشمسية تقليدا

ها  وجميع النماذج   للفراشات  وغي 
ً
الفوالذية المستوحاة من نسج العنكبوت  واخألوان غي  المصلغة تقليدا

ي يمكن استغاللها )
ية والت   (. Mansour, 2010المثالية للبرسر

دى صواب االبتكارات. وفقا لملادئ حياة حيث أن تقليد الطبيعة كمعيار للحكم عىل م الطبيعة كمقياس:  . 2
مليارات سنة من  3.8الطبيعة  وليس بسبب أن الطبيعة تعلمت ما تعم   وما هو مناسب وما يستمر إىل 

 (. M.Benyus, 1997التطور أو بسبب الخطأ والمحاكمة كما ذكر من تل  )
 ما نستخلصم عة. فهوال يقوم عىلتقليد الطبيعة هي وسيلة شمولية لعرض وتقييم الطبي الطبيعة كمستشار:  . 3

(. العالتة مع الطبيعة تتغي  بواسطة تقليد الطبيعة  من M.Benyus, 1997من الطبيعة ب  ما نتعلمم منها )
ي تملك 

يالل رؤية الطبيعة كمصدر للمواد الخام  ومصدر لألفكار من أج  ح  المشاك   والمعلمة الت 
ي الحكمة والمعرفة من أج  اللقاء والعيش عىل

ز
 نحو مستدام. تقليد الطبيعة هو وسيلة شاملة  والتحول ف
ي أعماق 

ز
ي  واللعب ف

التفكي  حول الطبيعة سيحفز مصمىمي التطلع إىل أبعد من السطحية  وإدراك الغي  مرئ 
 (. Mansour, 2010الحق   والقفز مع الطبيعة  وبالتاىلي ايجاد تصورات جديدة )

  تطوير الهندسة ومن المهم أن نفهم تماما خصائص الطبي
 
  يمكن تطبيقها لتساعد ف

عة الفريدة والت 
 :  لمحاكاة الطبيعة وه  عل النحو التاىل 

ً
 ومبادئا

ً
 المعمارية والتصميم، لتنتج أنماطا

ي الطبيعة الشك  يناسب الوظيفة  ف ي تستخدم مجموعة متنوعة من اخأشكال الغي  متعامدة واخأساليب  . 1
ز
ف

ي تصميم المنشآت لضمان تحقيق
ز
(. ف ي Panchuk, 2006الحد اخأتىص من حيث الكفاءة الهيكلية ) ف

(. وهذا يقل  من المديالت الالزمة من المواد. فاخأشكال Zari, 2009تستخدم التسلس  الهرمي للهياك  )
ي والتوتر    كفاءة من حيث القوة الهيكلية لنسلة الوزن  والضغط العصت 

ذات الخطوط المنحنية هي اخأكير
مع الديناميكا الهوائية والقوى متعددة االتجاهات ف ي ال تحتوي عىل حدود ثابتة أو زوايا وأطراف.  والتكام  

 من التكبي  والتضخيم  
ً
ز بدال  من تلاين. فالطبيعة تمي  إىل التحسي 

كما أنها تستخدم عدة أنماط لتولد أكير
االشكال النمامية مث  االشكال  باستخدام مواد أت  للبناء اخأمث  والوظيفة المناسلة  ويمكن استخدام
ي تحتاج إليها )

ي االماكن الت 
ز
ي مستعمرات النح  فقط ف

ز
ي ف
 & ,Julian F. V. Vincentالهندسية الت 

Others, 2006 .) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لها  وتصنع هياك  باستخدام المواد الغي   . 2
ً
ء  وتستخدم النفايات باعتلارها موردا ي

الطبيعة تقوم بتدوير ك  شر
ي يمكن إعاد

ي نهاية حياتهم )سامة والت 
ز
(. ف ي تحافظ عىل نفسها من Mansour, 2010ة تدويرها بالكام  ف

ي الموتع  ف ي تتنافس ضمن إطار 
ز
يالل معدل الدوران. الطبيعة تتعاون عىل االستفادة الكاملة من المواد ف

ات المحلية فنالحظ أن نفايات أحد الكائنات تكون غذاءاك لأل  ي  حيث انها تستخدم الخي 
 ير تعاوئز

ابطة ومتشابكة ) ي سالس  متتابعة  ف ي مي 
ز
 (. Hoyos, 2010والعكس؛ ف ي تتجمع وترتلط بنفسها ف

تنوع بنوك الطبيعة  واتصافها باستمرارية التحول والتكيف مع مرونة وديناميكية تدفق التغيي   وازدياد  . 3
ي حدودها دايلي

ز
  فتدفقاتها هي توة حالتعقيد والتنوع والكفاءة مع مرور الوتت. وتتحكم الطبيعة ف

ً
دودها ا

(Hoyos, 2010 .) 
الطبيعة تعم  عىل أشعة الشمس  فإنها تستجيب بفاعلية خأشعة الشمس لزيادة الطاتة االستيعابية  . 4

ي 
ز
ي تاع اللحر  حيث أن هناك حياة تحدث ف

ز
واعتمادها عىل فتحات الطاتة الحرارية الجوفية الموجودة ف

 ,Mansourما تحتاجها فقط  وتجمعها وتستخدمها بشك  فعال )الماء  حيث أنها تستخدم من الطاتة 
2010 .) 

ي يولد التنميم الهيكىلي عىل Hoyos  2010الحياة منممة مع المعلومات ) . 5
(  والطبيعة علارة عن تجميع ذائ 

جميع المستويات )المقاسات واخأحجام(  من الجزيئات اىل المجرات؛ ف ي تبتز من اخأسف  إىل اخأعىل  
 (. Panchuk, 2006ىل الداي  والخارج )وتحتاج إ

 (. Hoyos, 2010) الحياة تشجع التنوع وإعادة تشكي  الحقائق  ف ي استغالل للفرص . 6
ي  ف ي ذات أحاسيس واستجابات لمجموعة من العوام  البيئية المؤثرة  . 7

 الطبيعة مرنم للتغي  والشفاء الذائ 
ي توازن مع البيئة وكونها جميلة  بأدلة ال جدال فيها  من يلق هللا سلحا

ز
نم بدون أيطاء ف ي ال تزال ف

خلق وتكي  مع اخأيطاء والمشاك  )
ُ
ية ت  (. Hoyos, 2010الحيوي  والحياة البرسر

 للعمارة الحديثة المتوافقة مع 
ً
ز التكنولوجيا ومحاكاة الطبيعة لتكون نموذجا كما أن هناك دراسات تدمج بي 

لة من المجتمع المستخدم للعمارة نفسها  متوافقة مع المناخ الطبيعة  وينبثق ايتيار التكنولوجيا المناس
ي التصميم متسمة بطابع التقنية العالية ومؤدية اىل ظهور ما يعرف 

ز
ومناسلة للمجتمع  وتصب  نمم مستقللية ف

.  Biotechبالتكنولوجيا االحيائية   التكنولوجيا واخأحياء لتتالءم مع متطللات العض المستقلىلي
ز ي تمزج بي 

 الت 
: تنمو الحلول من المكان  جع  الطبيعة  وهناك أربعة مناهج لتعلم من الطبيعة كملادئ لإلدراك والتعلم هي

 (. 2008واضحة  التصميم مع الطبيعة  االعتلارات االيكولوجية كأساس لتشكي  التصميم )العكام وآيرون  

: اتجاهات ومستويات المحاكاة البيولوجية للطبيعة: 
ً
 ثالثا

:  نهج محاكاة   فئتي  
 
 الطبيعة بوصفها عملية تصميم أو اتجاه، عادة ما تقع ف

1 .  :   ومن ثم محاولة إليجاد  النهج المباشر
ً
ية أو المشكلة التصميمية  وسياق إنشائها أوال تحديد الحاجة البرسر

ي حلت مشكلة مشابهم لها )
 ,Panchukحلول لهذه المشكلة من يالل التطلع إىل الكائنات والنمم الت 

ز تادرين عىل الوصول (  2009 أو الوصول إىل اللحوث والمعلومات البيولوجية السابقة المتاحة  والمصممي 
؛ خأن  ي

ي الفهم العلىمي أو بالتعاون مع عالم أحياء أو عالم بيت 
ز
إىل حلول بيولوجية محتملة دون وجود عمق ف

  فمن الترجمم المعرفة البيولوجية إىل تصاميم تكون عىل مستوى ضح  إذا كان الفهم ا
ً
سه  لعلىمي محدودا

أن تحاكي أشكال وجوانب ميكانيكية معينة من الكائنات الحية ولكن من الصعب محاكاة العمليات الكيميائية 
 (. Mansour, 2010من دون التعاون العلىمي )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ي ومن ثم است النهج الغي  مباشر
ي الكائنات الحية أو النمام البيت 

ز
دامها ختحديد يصائص معينة أو سلوكيات ف

(. فهنا تكون المعرفة البيولوجية Zari, 2009بمثابة ملادئ توجيهية لتطوير التصاميم الصناعية أو المعمارية )
ي اللداية عىل الناس الذين لديهم 

ز
هي من تؤثر عىل تصميم اإلنسان  فتكون عملية التصميم تعاونية تعتمد ف

ز عىل تحديد المشكالت التصميمية عند اإلنسمعرفة ذات صلة باللحوث البيولوجية أو البيئية بدال م كي 
ان ن الي 

ي مياه المستنقعات  
ز
ية. ومن اخأمثلة عىل ذلك التحلي  العلىمي لزهرة اللوتس النميفة الموجودة ف

وحاجتم البرسر
ي ذلك الطالء )

ز
ة بما ف ي أن تكون ذاتية التنميف. Lotusanمما أدى إىل ابتكار تصاميم كثي 

ي يمكن الملائز
( الت 

ز عليم كح  للمشكلة  ضمن ويع كي 
ي طريقة تصميم البرسر وما يجب الي 

ز
كس هذا النهج للتحوالت الحقيقية ف

ي هذه الحالة أن تجرى Julian F. V. Vincent, & Others, 2006وجود نهج "محاكاة الطبيعة" )
ز
(. ويجب ف

ي سياق التصميم. 
ز
 أبحاث بيولوجية ومن ثم اعتلارها ذات الصلة ف

ويات من تقليد الطبيعة تحدد أي من الجوانب الحيوية يمكن ان محاكاتها وتطبيقها عىل وهناك ثالثة مست
ي من 

ي الت  مشكلة التصميم كح  وأي من الكائنات الحية يتم محاكاتم  وأي السلوك ومستوى النمام اإليكولوج 
اة حية المحاكالممكن محاكاتها وتكون ح  مناسب للمشكلة  ضمن هذه المستويات. فنجد أن التصميم من نا

البيولوجية إما تكون ك  )النموذج(  أومن أص  )المادية(  أو كيفية هيكلتم )البناء( أو كيف تعم  )عملية( أوما أنها 
تادرة عىل القيام بم )وظيفة(  وهذا ينطبق عىل جميع المجاالت ال سيما المجال المعماري والتصميم الدايىلي 

 واخأثاث. 
عىل مستوى الكائن الخي فتكون المحاكاة إما عىل جزء من هذا الكائن أو  مستوى الكائن الح  )الشكل(:  (1

 بشك  كام  وتكون هذه المحاكاة إما بالشك  أو المواد أو الوظيفة أو العمليات البيولوجية. 
 هي محاكاة لكيفية سلوك الكائن الخي  ووظيفتها.  مستوى السلوك )الوظيفة(:  (2
ي Eco mimicryبيئة محاكاة ال"مستوى النظم األيكولوجية:  (3

ز
"مصطل  يستخدم لمحاكاة النمم البيئية ف

التصميم  فهو يقوم عىل تفكيك المشكلة التصميمة بحسب يصائص اخأداة والوظائف والعمليات والحلول 
كة للعلقرية الطبيعية ذات الصلة لمشكلة التصميم  مما يسم  لها العم   السابقة  ومحاكاة الملادئ المشي 

ي طبيعتها  بطريقة مستدامة
ز
ز عمليات مختلفة ف ناجحة كجزء من نمام معقد واالستفادة من العالتات بي 

ي بأكملم )
(  ولتصميم المتكام  مع الطبيعة يجب Reed, 2006وبذلك يص  مجموع مضاهاة النمام البيت 

( "  (: Mansour, 2010أن يرتكز عىل ستة" ملادئ للتصميم الطبيغي
 دة تدويرها ومحلية. التشديد عىل أن يكون من مواد معا . أ 
يد:  . ب  يكون من الشمس واخأرض.  التدفئة والتير
ي تجميعها للماء.  حصاد المياه:  . ج

ز
 الحصول عليم إما من المطر والندى محاكاة للخنفساء ف

ي بطاريات وتزود بها اآلالت الكهربائية بشك  أتوماتيكي  الكهرباء المتجددة:  . د 
ز
بحيث تتم تخزين هذه الطاتة ف

 عن طريق الشلكة. 
:  . ه يتم فص  المياه الرمادية من االستحمام وغس  الصحون عن المياه السوداء من  مياه الرصف الصح 

المراحيض  فالمياه الرمادية يتم تصفيتها عن طريق الخاليا النلاتية الدايلية  وبعد تصفيتها للمرة الثانية 
ت ومن ثم استخدامها للنلاتا يمكن استخدامها لمياه تدفق مياه المراحيض  ويمكن استخدامها خأرب  ع مرات

 الخارجة. 
 يزرع الغذاء داي  مزارع نلاتية وروي  ها بالمياه الرمادية.  إنتاج األغذية:  . و 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  التصميم المعماري: 
 
: أسباب وفوائد التوجه الفكري لمحاكاة الطبيعة البيولوجية كمنهج أساس  ف

ً
 رابعا

 والتوجيمكن توضي  أسلاب هذا الولع بمحاكاة الطبيعية واخأسلاب 
ً
ي تدما

ي اجتاحت اللاحثة للمىصز
م القوية الت 

ي 
ز
ي ُجمعت ف

ي اللحث وأيذه كح  لمشكلة العمارة السكنية بتطبيقم كأداة لتحقيق االستدامة  والت 
ز
لهذا المجال ف
 (: Mansour, 2010عدة نقاط هي )

ي هي  3.8الطبيعة طالما اتسمت باالستدامة عىل مدار  . 1
 لألرض  والت 

ً
 لالتجاه بليون عام عمرا

ً
 أساسيا

ً
محورا

ة وندرة المياه  ي االرض إىل وتتنا الحاىلي كح  مستدام  نتيجة للمروف البيئة المتغي 
ز
المعماري السائد ف

 وانخفاض مصادر الطاتة والموارد الطبيعية. 
ي العلث بمنايها  . 2

ز
وجد المعماري أو المصمم أن فرض السيطرة عىل الطبيعة من يالل التدي  الساير ف

ها من ممتلكاتها ممكن أن يؤدي إىل مشاك  بيئية تد ينتج عنها كوارث طبيعية ومشكالت  ومواردها  وغي 
 صحية عديدة. 

ي مراح  عديدة  من أشكال تقليد الطبيعة واستغالل مواردها وجد أنم أفض  وسيلة هي التكيف  . 3
ز
بعد المرور ف

لتعلم رة عليها ب  والعم  عىل امع الطبيعة وتطوي    ع العمارة لتكون جزء متكيف معها أفض  من فرض السيط
ي محاولة لتصحي  ما 

ز
ية والحياتية  ف من مثاالتها وأنممتها إليجاد الحلول المثىل لمشاك  الطبيعة البرسر

 أفسدناه. 
ي محاولة لعدم االنفصال عنها  . 4

ز
العمارة التقليدية والعضوية هي مراح  من مناهج التكيف مع الطبيعة ف

 واعتلار العمارة جزء منها. 
ي من الطاتة والمادة. الط . 5

ي عىل االكتفاء الذائ 
 بيعة هي أفض  مصدر تطبيف 

ي يلق الكون وكائنات الطبيعية.  . 6
ز
 أساس التصميم تائم عىل النسلة الذهبية والمثالية ف

: عمارة محاكاة الطبيعة والعمارة العضوية
ً
 :خامسا

اء ومنها ال ي من الممكنربما جاءت عمارة محاكاة الطبيعة نتيجة لتوجم العمارة الخضز
 عمارة العضوية الت 

ي هذه الفقرة ارادت اللاحثة توضي  الفرق وأنهم يتسمون 
  ففز
ً
ان يمزج المفهومان العضوية ومحاكاة الطبيعة معا

 الطبيعة والنواجي النوعية للتشكي   وعالوة عىل 
ى ان مصطل  العضوية يشم  معتز بالتلعية ال المثلية  فيز

ي كلمة ذلك فان االشتقاق اللغوي للك
 ما تعتز

ً
ا اكيب واخأشكال الطبيعية. وكثي 

لمة يشي  اىل ترب ما وارتلاط بالي 
ي وبالمساتط 

ي يتم عرضها بشك  بيائز
 من العمارة تكون أشكالها ذات صلة وتشابم بالكائنات الحية الت 

ً
عضوي لونا

سم يطاها فيما يتعلق بالبنية والي   يما بينها اكيب واالنسجام فاخأفقية والمقاطع والواجهات الخاصة بها  وتي 
ا ما تكون االشكال واخأنماط المستخدمة تقليدات مطابقة  ز انماط الهندسية المستوحاة من الطبيعة. وكثي  وبي 

. فالعمارة العضوية هي لغة فن معماري Morphologyتماما لعالم الطبيعة من حيث الشك  المورفولوجيا 

فيها نقطة االنطالق للبناء  ب  يكون هو النهاية والنتيجة لعملية متجدد باستمرار  ال يكون الشك  المعماري 
ي الطبيعة عىل أساس تحقيقها لمالئمة الوظيفة والمناخ والبيئة 

ز
بحث عن التشكي   كما تتم بشك  مشابم لما ف
ي 2000فأساسها "الشك  يتبع الوظيفة". )هاشم  

لها تدي( إذا فالعمارة العضوية تهدف إىل عدم تدمي  البيئة الت 
ز  ي الطبيعة. عالج العديد من المعماريي 

ز
ي النهاية كجزء موجود بالفع  ف

ز
ها" أي أنها تصب  ف

ُ
ي تفسي  آير "تكمل

ز
أوف

ي مكان البناء ب  وأبعد من هذا استخدام المواد البيئية 
ز
هذه الفكرة بعدة مداي   مث  استخدام المواد المحلية ف

ي اخأثاث والديكورات بحيث يلدو 
ز
المبتز جزء ال يتجزأ من البيئة المحيطة بم )العمارة العضوية  الموجودة ف

2011 .) 
ليس التقليد اخأعىم ولكن إلهام لتحوي  ملادئ  -اما عن محاكاة الطبيعة ف ي تصميم مستوحاة من الطبيعة

ي تصميم ناج  )
ز
(. ف ي تقوم عىل إنتاج الحلول المستوحاة من العمليات Yeow et al, 2009الطبيعة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

. فهذا النهج يلحث عن طرق جديدة الطبي ي
عية من ناحية محاكاة الشك   محاكاة الوظيفة  محاكاة النمام البيت 

ها من الحلول عن طريق تعلم كيفية عم  الطبيعة. ومن  إلنتاج المواد المستدامة والمنتجات والخدمات  وغي 
سست نقابة تقليد الطبيعة )

ُ
ي وضعت حلزونة محاكاة الطبيعة كأساس لك  من biomimicry guildهنا أ

( والت 
ز مهمة الخروج بأفكار ومنتجات جديدة من أج  تلبية حاجة معينة  أراد التصميم عىل هذا النهج. وعىل المصممي 
ي اإلنتاج واستدامتها واللقاء عىل تيد الحياة بتناغم باإلضافة اىل 

ز
أو وظيفة. حيث أنهم أدركوا ابداع الطبيعة ف

 لهم لح  أي مشكلة النا
ً
 . (Wanner, 2011)حية الجمالية فاتخذوها مرجعا

 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 منهج الدراسة وأساليبها: 

 : ي تتناسب مع طبيعة وأهداف اللحث وهي كالتاىلي
 تم استخدام العديد من اخأساليب الت 

تية )مناخ+ طبيعة ايكولوجية(.  (أ ي المنطقة الرسر
ز
 البيئة ف

ي استهالك الطاتة والمياه. أهم المشاك  المع (ب
ز
ي الزيادة ف

ز
 مارية المسبلة ف

التعريف بمنهجية محاكاة الطبيعة واستدامتها واستعراض أهم الدراسات التطبيقية لها عىل التقنية المعمارية  (ج
 والعمارة العالمية. 

 (. literature reviewsوذلك من يالل استعراض الدراسات السابقة )
 :  

: األسلوب الوصف 
ً
ي باعتماده عىل وصف دتيق ودراسة واتعية تحليلم لك  أوال

حيث يتمث  اخأسلوب الوصفز
 من: 

: األسلوب التحليل  المقارن: 
ً
وهو الذي يعتمد عىل دراسة حاالت دراسية دتيقة  ثم المقارنة بينهما ثانيا

ي أو كىمي  من يالل مقارنة المشكالت المعمارية المسبلة الستهالك الطاتة وال
ي المنبأسلوب كيفز

ز
طقة مياه ف

 لتلك المشاك  عن طريق محاكاة الطبيعة والتصميم عىل 
ً
تية بالمملكة مع أماكن أيرى وكيف وضعوا حلوال الرسر

هذا اخأساس  وهو ال يقتض عىل رصد الحاالت وجمع البيانات عنها ب  يصنف وينمم تلك المعلومات بدتة 
  بحيث يؤدي ذلك لفهم العال

ً
 وكيفيا

ً
 تات وااليتالفات بينها وبالتاىلي الوصول الستنتاجاتويعي  عنها كميا

ي نهدف إىل عالجها أو الخروج بفكر جديد. 
 تساعد عىل تطوير الحالة الت 

 :) : األسلوب االستدالىل  )االستنباط 
ً
ز اخأشياء وعللها  عىلثالثا ز المقدمات والنتائج  أو بي   وفيم يربط العق  بي 

ي 
حيث أنم يلدأ اللحث بالكليات ليص  إىل حلول وبالتاىلي استنتاج ملادئ  أساس المنطق العقىلي والتأم  الذهتز
ي السكنية. 

 تصميمم مستدامة للملائز
 : : األسلوب التجريتر 

ً
ز بشك  رابعا ي تتمي 

ي باإلضافة إىل اخأساليب السابقة والت  تم االستعانة باخأسلوب التجريت 
ام بها دون محاولة إ ز ي فإن عام بالتقييد بمعطيات الواتع وااللي  حداث أي تغيي   عىل يالف اخأسلوب التجريت 

ات المستنتجة عىل  اللاحثة تحاول تطبيق الملادئ التصميمية المحاكية للطبيعة عن طريق إديال التغيي 
النموذج اخأصىلي وتياس أثرها وما تحدثم من نتائج  وتم استخدام هذا اخأسلوب لغرض تياس مدى استدامة 

ات التصميمية المست ي المنطقة المتغي 
ز
نلطة من محاكاة الطبيعة كحلول لمشاك  االستهالك للعمارة السكنية ف

تية بالمملكة العربية السعودية عن طريق برنامج المحاكاة "  ". Design Builderالرسر

 عينة الدراسة: 
تية من ناحية االستهال ي المنطقة الرسر

ز
ي إحصاءات العمارة السكنية ف

ز
 كتم ايتيار عينة الدراسة باللحث ف

ي االستهالك  وعليم تم 
ز
للطاتة والمياه واستنتج أن مجال الشقق السكنية هو الذي يستحوذ عىل المركز اخأول ف

ات التصميمة  تية بمدينة الخي  لتطبيق المتغي  ي المنطقة الرسر
ز
ايتيار عمارة سكنية ذات ثالثة طوابق مبنية ف

 عليها من يالل برنامج المحاكاة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أدوات الدراسة: 
 : (Design Builder)اكاة أداة المح

ات التصميمية المستنتجة المحاكية للطبيعية تم االستعانة باخأسلوب  لبناء النموذج وايتلار المتغي 
ي ) ي والتأكد من نتائج التطوير الحاصلة Experimentalالتجريت  (  واخأداة المستخدمة لتحقيق اخأسلوب التجريت 

ي برنامج 
ز
ات التصميمة المستنتجة من يالل المحاكاة ف   والذي يوفر Design Builderعند استخدام المتغي 

ي نستطيع من ياللم بناء نموذج الشقق السكنية كما هو عىل أرض الواتع وبن س المواد فبدوره وسط تجريت 
اإلنشائية والبنائية ومواد التشطيب  وتفعي  النموذج بحسب مناخ المنطقة المحددة ليعظي نتائج تشغي  
ات التصميمة عىل المبتز ومحاكاة  المبتز عىل مدار السنم لالستهالك من الطاتة  ومن ثم إضافة بعض المتغي 

ي التقلي  متشغي  المبتز عىل مدار السنة ومقارنة نتائج االستهالك تل
ز
ن   اإلضافة وبعدها إلثلات نجاحها ف

 .  االستهالك للمبتز
ي تتي  للمستخدم االستفادة منها لتطوير النمم بعد تحليلها 

نامج بالعديد من الصفات والمزايا الت  ويمتاز الي 
حة وايتلار النتائج تل  تطبيقها ع  أرض ىلودراستها وتياس فعاليتها؛ وذلك من يالل تجربة الفرضيات المقي 

ي مث : استهالك الطاتة  وبيانات الراحة 
الواتع  فهو علارة عن بيئة نمذجة يوفر مجموعة من بيانات اخأداء البيت 

ي المبتز 
ز
  فيتم إيراج تيم االستهالك بدتة وبحسب الساعات من HVACالحرارية  وحجم تشغي  التكييف ف

 عىل نوع ال  
ً
تحكم بضوء النهار عىل المبتز ونوعية واجهات المبتز والتهوية الطبيعية وال HVACاليوم استنادا

ي المبتز  
ز
يد والتدفئة ف ات التصميمية  ومعدالت التي  ها من المتغي  اتيجيات التملي  وغي 

وازدواجيتها واسي 
نامج وبرنامج  ز الي  ي مرحلة المحاكاة والمخرجات. Energy Plusوهناك ارتلاط بي 

ز
   ف

 البيانات المدخلة: 

 ي اخأبعاد وإعطاؤها السمك والمواد والوظائف تحديد موتع ال
ي مجال ثالئر

ز
نموذج  ومن ثم بناءه عناضه ف

نامج من أنشطة ومواد ونوعية إضاءة ونمم التكييف   ي الي 
ز
الحقيقة للمبتز  عن طريق الخيارات المتاحة ف

 . ها من التفاصي  الدتيقة للمبتز  والفتاحات ونوعية الزجاج وغي 

  ي ك  مرحلة تصميمية للمبتز لمحاكاة أثرها. ويمكن ايتيار أداة
ز
 فعالة ف

 :البيانات المخرجة
ات    محاكاة سنوية أو شهرية أو يومية أو كل ساعة أو لفي 

 
يمكن أن تظهر مجموعة شاملة من البيانات ف

 :محددة، لكل من

 استهالك الطاتة بحسب مصدرها كوتود واستخدامها. 

 ة الحرارة  والرطوبةالهواء الدايىلي  واإلشعاعات  وعام  درج. 

 ات المضايقة ي ذلك منحنيات توزي    ع درجات الحرارة  ومعايي  الراحة مؤرسر
ز
 .مخرجات الراحة بما ف

 بيانات طقس الموتع. 

 ي ذلك السقوف والجدران  والتسل  والتهوية
ز
 .انتقال الحرارة من يالل نسيج البناء بما ف

 يد  وحساب أحجام محطاتها باستخ  .دام تصميم بيانات الطقسأحمال التدفئة والتي 

 ي أكسيد الكربون
 .انلعاثات ثائز

ي مجموعة من اخأشكال 
ز
 أو بشك  جداول أو مجموعة  ويمكن تصديرها ف

ً
ويمكن عرض المعلومات المنتجة بيانيا
 إىل جداول بيانات وتقارير مخصصة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 استنتاجات للوصو  إىل االستدامة عن طريق التصاميم المحاكية للطبيعة: أوال

نتج من تقنيات تفيد العمارة 
ُ
باحثة والتصميم الداخل  استنتجت البعد عرض أمثلة من تقنيات الطبيعة وما أ

 بضع نقاط للحصو  عل عمارة مستدامة للشقق السكنية قليله االستهالك من الماء والطاقة: 
 محاكاة الطبيعة كحل:  -أ 
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التصميم المحاكي للطبيعة ال يقتض عىل التصميم المعماري  ب  وعىل تقنياتم وصناعاتم أيضا

 مواد البناء  والتشطيلات الدايلية للمبتز  وتغذية المبتز من ناحية اإلضاءة والمياه. 

  من كائن جي واحد للخروج بحلول للمشاك  المعمارية المؤدية 
لكفاءة عملة بشك  من الممكن محاكاة أكير

 أفض . 

  مما يوصلنا إىل محاكاة 
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 الكائن الخي وبيئتم عىل أحسن وجم. 
ز  للنمم البيئية بي 

  ي الكائنيفض  أن تكون المحاكاة التصميمة لطبيعة المنطقة نفسها لتوائم معها  باإلضافة إىل أن
ز
ات الحية ف
ي  فمن الممكن التعلم منها كيف تتكيف مع 
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المنطقة نفسها تواجم نفس المروف الت 

المروف نفسها وتح  مشاكلها بنفسها لتتعايش مع الوضع بطريقة ال تؤثر عىل نفسها وال عىل البيئة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
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ي اخأوعية 
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ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي
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أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف
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 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
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فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 غالف المبت  وفتحاته:  -ب

  ي هو المسؤول اخأول عن ح  من الواض  من يالل النماذج السابقة أن التصميم المعماري والغالف الخارج 
 مسألة الحرارة والمياه. 

   تعظي مجال أكي 
ايتالف منسوب اخأسط  للمبتز ووجود فتحات أفقية أو رأسية من ضمن تصميم المبتز

 من ال
ً
ي لنفاذ الهواء واإلضاءة الطبيعية واستغاللها بأكي  تدر ممكن  بدال

ز
ة المتعارف عليم ف  مناور الصغي 

 تصميم العمائر السكنية. 

  ز ي إنتاج تقنيات لتغي  لون الغالف للمسكن أو الزجاج بي 
ز
محاكاة تغي  لون الضب بحسب حرارة الشمس ف

 الشفافية والعتمة  عاكسة أو مستقللة خأشعة الشمس بحسب الحاجة. 

 عزلة عن حرارة وأشعة الشمس فهو يحوي عىل جلد الضب هو يي  غالف لمحاكاتم لتصميم غالف المبتز ب
ي  
عدة طلقات وليس طلقة واحدة  كما أنم يحتوي عىل وحدات ونتوءات صخرية تشك  زوايا وبشك  طلف 

ي التكييف مع الطبيعة 
ز
بحيث تعظي التملي  لجسم الضب من جميع االتجاهات  ونجد أن عفوية اإلنسان ف

ي العمارة التقليدية لجنوب المملك
ز
ي ظهرت ف

ز
ي ف
ة حيث استخدمت أحجار محلية مسطحة بشك  عرضز

ي مما يعظي المالل عليم. 
 الحائط الطيتز

  ي والرأشي
اكلة باالتجاه اخأفف  تقنيات كارسات الشمس أصلحت أكير تطور ودراسة لزوايا أصلحت متحركة ومي 

ي ف ي متكيفة تتحكم باإلضاءة والحرارة المطلوبة  وهذا محاكاة لكثي  من التقنيات الطب
ز
الكائنات  يعية ف

الحية  ومحاكاة تفاصي  أوراق النخ  )تاعدة  عنق  نص (  إلنتاج ألوا  تملي  تابلم لتحرك بحسب 
ائ  متحركة تفت  وتغلق  الحاجة متلعة لشمس  ومرنة مع الريا   ومحاكاة أوراق الراحية  لتصميم رسر

 بحسب الحاجة. 

 غي  من وضع المبتز بحسب تغي  المناخ. يمكن محاكاة حساسية الضب لفريستم إلنتاج حساسات ت 

  ابية ويقاوم الحرارة وعازل ي من الريا  الي 
ي يحىمي الملائز محاكاة جلد الضب إلنتاج نوع من الطالء كعازل يارج 

 للماء إلطالة عمر غالف المبتز وتقلي  صيانتم والوصول إىل االستدامة. 

  ي لوضعية اكت 
ي تركيلة الي 

ز
ي للحماية. من الجدير ويمكن محاكاة جلد الضب ف وحدات تكسية للغالف الخارج 

ي جسمم تحول الهواء إىل ماء  ومن ثم محاكاتها 
ز
ب الضب للماء وه  هناك تقنية ف معرفم رس عدم رسر

 بالمياه. 
ً
يدها وتزويدها جزئيا ي لتي 

 واالستفادة منها كتقنية للملائز

  مهما صغر حجمها  وتد الحمت اللاحثة الكائنات الطبيعية كلها تحتوي عىل غالف )جلد( يحىمي أجسادها
ي لوحدة مدبلة الشك  سواء كانت 

اكب الطلف  كيب هذه اخأغلفة ف ي تمتاز بالي 
أن هناك صفم متكررة لي 

اكب مكون من مقاسات مختلفة أو مواد مختلفة.    وهذا الي 
ً
ز أم مجهريا  ظاهرة للعي 

   
 قملة الخشب آكل النمل ريش الطيور

   
 كوز الصنوبر جذع النخيل األشجار
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ز
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 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف
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الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 
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ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

:  -ت  شكل وهيكل المبت 

  من أن يكون مصمت كالهيك  التقليدي  من الممكن أن يكون 
ً
ي بدال

ل أكير كفاءة واستغالالهيك  االنشائ 
ي مواد 

ز
ي هياك  الكائنات الحية مما يعظي إيجابيات عده منها: تلة ف

ز
ي متشعب كما نرى ف

ز
للمناخ إذا ما كان فراغ

يد  ي الوزن  تحم  ومقاومة لألحمال  مقاومة لريا   كما يمكن استغاللم لتدفئة وتي 
ز
البناء المستخدمة  يفة ف

حت اللاحثة . ونتيجة لذلك اتي  استخدام الهيك  هش الشك  إن ص  التعبي   كون الخرسانة المصمتة  المبتز
ا  بأن تكون عىل هذا الشك  حيث تتخللها  ي الشتاء فكان االتي 

ز
ودة ف ي فص  الصيف والي 

ز
تخزن الحرارة ف

ة وتصطحب معها حرارة اخأسط  إىل الخارج والبد من اخأيذ باالعتلار عن  الهواء اللارد كون الفتحات صغي 
ي فص  الشتاء فيغظ الجزء المفتو  للهيك  بغشاء بالستكية فهو التصم

ز
ي المنطقة  أما ف

ز
يم لحركة الهواء ف

ي المنطقة ومن ثم تنتج التدفئة المطلوبة  
ز
ي تكون احتلاس حراري ف

ز
مقاوم لمناخ والرطوبة  ويساعد ف

 يور. ولتوضي  الفكرة تامت اللاحثة بالتطبيق عىل تصميم تلة محاكية لهيك  جمجمة الط

  
(: جمجمة الطيور )باإلضافة اىل تركيبة 1-2شكل )

 (. Pawlyn, 2011العظام(. المصدر: )
(: قبة من تصميم المعماري اندرس هاريس 3شكل )

 (. Pawlyn, 2011محاكية لجماجم الطيور. المصدر: )

  
  الصيف. ودخو  الهواء 2-2شكل )

 
(: الهيكل المفرغ ف

 الحرارة معه. المصدر الباحثة. بي   أجزاء الهيكل ونقل 
  الشتاء مع التغطية لتكوين 4شكل )

 
(: الهيكل المفرغ ف

 االحتباس الحراري ومن ثم التدفئة. المصدر: الباحثة. 

  .الشك  المدبب يسم  باستقلال أشعة الشمس بك  زواياها 

  للمروف المنايية 
ً
ي تواجم و يمكن أن تصمم ك  واجهم للمبتز عىل حدة وبتقنية مختلفة تلعا

صد الضار الت 
 منها واالستفادة القصوى من المحلب منها  ويمكن إعطاء ك  الواجهات الرو  التصميمة الواحدة. 

استنتجت اللاحثة من يالل المالحمة واالطالع عىل حيوية تركيب الكائنات  أن الوحدة اخأساسية لتكوين 
  من حيث الكفاءة والمتانة واستغالل المساحات الحيوي تملك الشك  السداشي وهذا ما يثلت فعالية هذا الشك

 أو 
ً
ي العمارة سواء هيكال

ز
ي الجدول التاىلي استعرضت اللاحثة بعض من اخأمثلة الحيوية وتطبيقها ف

ز
ها. وف وغي 

  وتوظيفها كح  مثاىلي بحسب الحاجة. 
ً
 نمطيا

ي الكائنات الطبيعية ترجع أشكالها إىل الشك 
ز
ال لماذا السداشي  وينتج السؤ  ومما سبق نجد أن أغلب الهياك  ف

ي النح  يالياه بشك  سداشي 
ي الرياضيات لمعرفة لماذا يبتز

هذا الشك  بالذات؟ وهذا ما عملم علماء باحتر
ووصلوا إىل نهاية عجيلة بعد حسابات طويلة وهي أن الطريقة المثىل إلنشاء يزان يستهلك أت  المواد 

ي هو أن تبتز جدران
. وإلثلات ذلك يمكن مقارنتم باخأشكال اخأيرى  ويستوعب أكي  حجم تخزيتز م بشك  سداشي

ي اخأطراف فراغات ال تستخدم وبذلك ال 
ز
نشأت الخاليا بشك  دائري أو يماشي لمهرت ف

ُ
فعىل سبي  المثال لو أ

  تستعم  كلها لتخزين. وعند مقارنتها بالشك  المثلث والمرب  ع فأننا نجد ان ال يلف  فراغات بينها بسبب الزوايا 
 من المثلث أو المرب  ع رغم أنها بنفس اخأحجام  

ً
ولكن هناك مغزى أدركم العلماء فالشك  السداشي أتض محيطا

ي الخاليا المثلثة أو 
ز
وهنا يمكن استنتاج أن المواد اخأساسية المطلوبة لبناء يلية سداسية أت  من المطلوب ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

أن  بأت  شمع )عىل مستوى يلية النح ( فيتض  لنا المربعة وبذلك الخلية السداسية تؤمن أكي  مكان للتخزين و 
ي  
 (. 2012النحلة تستخدم أمث  شك  لبناء الخلية )اخألفز

 
(: يوضح مقارنة بي   خاليا مكونه من شكل دائري أو خماس  5شكل )

 ،  (2012بخاليا سداسية الشكل. المصدر: )األلف 

 
 دون تكون (: يوضح كيفية ترتيب الخاليا المثلة والمربعة6شكل )

 فراغات غي  مستغله. المصدر: نفس المصدر السابق. 

 
(: يوضح المقارنة بي   الشكل السداس  والمثلث والمرب  ع من 7شكل )

حيث تثبيت المساحة واختالف محيطهم. المصدر: نفس المصدر 
 السابق. 

 :  
 
  السداس  يتمي   باآلن

 
 حيث أن الهيكل اإلنشان

تيب السداشي يضمن  خفة الوزن:  (1
تيب سداشي  والي 

ي تحم  وزن النح  بي 
عن طريق ترتيب الجدران الت 

تغطية أكي  حجم بأت  كمية من المادة وبالتاىلي هذا يضمن يفة الوزن للمنشأ أي إنشاءه بأت  كمية من 
 فيها من فوائ

ً
ي تحم  وزنا

تيب سداشي للجدران الت 
يفة الوزن  دهالمواد  إن تصميم المنشأة واخأساسيات بي 

ي لم حيث أن المادة المكونة للمنشأ ال تضع جهد عىل جدران المنشأ نفسم 
للمنشأ وتقلي  التحمي  الذائ 

ي  
 (. 2012وهذا يزي  يطر انهيار المنشأ من أثر وزنم )اخألفز

تيب يضمن اتز  اتزان و قوة المنشأ:  (2 تيب السداشي لجدران الخلية  وهذا الي 
ن اينتج االتزان عن طريق الي 

تيب السداشي يشد بعضها اللعض  بحيث أنم إذا أصلحت هناك 
ي الي 
ز
المنشأ عن طريق أنم ك  ثالثة جدران ف

ي أحد هذه الجدران فإن الجدارين اآليرين يدعموا هذا الجدار ويقللوا من إزاحتم وبالتاىلي 
ز
ة ف مزاحات كبي 

  كما أن استخدام مادة إنشائية توية كاستخدام
ً
نا ز النح  للشمع لبناء الجدران السداسية  يكون المنشأ مي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

تيب السداشي للجدران والذي يضمن أن ك  جدار يشد اآلير  وك  هذا يضمن توة 
للخاليا باإلضافة إىل الي 

 وتساوة المنشأ وتدرتم عىل تحم  وزن النح . 

 
. المصدر: نفس المصدر السابق. 8شكل )  (: توضح كيفية اتزان شكل السداس 

الطبيعة وما تحويه من نظم وكائنات حية تكون طريقه االنشاء فيها من االطراف إىل  الحظت الباحثة أن
 الوسط، نوضح الفكرة باألشكا  التالية: 

 مواد البناء:  -ث
  محاكاة الطبيعة تنتج مواد بناء انشائية ومواد لتصاميم الدايلية ذات توة ومتانة من يالل الطلقات

 العناض وتراكبها. المتعددة من المواد المختلفة وتكرار 
  الطبيعة تستخدم مواد أت  لتعظي منتج محسن من ناحية القوة والمقاومة واالتزان  وهذا ما يجب أن يتوفر

ي عند استخدام المواد المحلية. 
ي الملائز

ز
 ف

  استغالل الموارد المحلية ومياه اللحر كونهم مصادر متجددة ومستدامة وأكير صحة للمستخدم  فيمكن
ي 
ز
اد للمواد واستخدام التكاليف بالتقنيات المطلوبة  إلنتاج مواد استغاللها ف يفض كثي  من تكاليف االستي 

وع أم عن طريق المصانع.   بناء وعوازل وزجاج سواء كان بطريقة النمو المحىلي لموتع المرسر
 ع  فنجد يلربط تصميم محاكاة الطبيعة باالستدامة يجب أن يتكون مواد البناء تابلة إلعادة التدوير والتصن

مواد النخلة وأجزائها كلها تابلة لالستخدام والتدوير  وهي مواد غي  ضارة بالبيئة  وهذه الصفات البد أن 
 تطبق عىل مواد البناء ليكون مستدام. 

يد والتدفئة:  -ج  التير
   ايتالف الكثافة تنق  الحرارة إىل أعىل  فنالحظ أن المداين تتسع من اخأسف  وتضيق من اخأعىل لتحص

يد فتتخذ العكس عىل  أكي  تدر من الحرارة ويتم الدفع إىل أعىل والتخلص منها  أما عن وسائ  التهوية والتي 
ز   ط بذلك شك  معي 

يد الهواء  وال يشي  ي اخأسف  مما يتي  هذا التدرج تي 
ز
ي اخأعىل وتضيق ف

ز
ف ي تتسع ف

ي حيوان الضب  نجد أنها تعم  
ز
يد ف ي عملية التنفس والتي 

ز
يائية لتوبالتدتيق ف ز يد عي  مرور بالخاصية الفي  ي 

ي وسط سائ  لملادلة 
ز
(  كما أنم يمر ف ي مثلتم اللاحثة بالشك  المخروطي

ز واسع )الت  ز ضيق إىل حي  الهواء بحي 
تية عملت عىل هذا اخأساس بوجود  ي العمارة التقليدية للمنطقة الرسر

ز
ى أن ف يد  فيز درجة الحرارة والتي 
ء"  وبالفع  عند اطالع اللاحثة وبحثها بصدد هذا الموضوع حصلت عىل العنض المعماري "ملقف الهوا 

ي لمتحف جوتناهم   الشك  المخروطي  وهو تصميم المعماري فرانك جي 
ً
تصميم يحاكي مالق الهواء متخذا

ز العمارة التقليدية بالمنطقة وصمم اخأبراج  ي تمي 
ي  حيث أنم حاك عنض مالق الهواء الت  ي أبو ظت 

ز
ف

ي  المخروطية  يد وتهوية تاعات المتحف )جوجنهايم أبوظت  ي تعم  عىل تي 
(. وهذا ما يثلت فعالية 2013الت 

 ما توصلت إليم اللاحثة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
يد. المصدر: الباحثة. 9شكل )   التخلص من الحرارة والتير

 
 (: آلية عمل المجا  المخروط  ف

  ي ملادلة درجة الحرارة
ز
ي والفسيولوجية ف

يائ  ز ز الجسم والجو عن طريق التهوييمكن محاكاة النمم الفي  ة بي 
 . ي المبتز

ز
يد ف  الدايلية بطريقة الضخ وايتالف الضغط  لعناض معمارية تح  مشكلة التهوية والتي 

  يمكن محاكاة جحور الضب لتوليد فكرة المساكن تحت اخأرض  واالستفادة من ياصية انتقال الحرارة من
ي أعماتها  خأن تمده بالتدفئة شت

ز
بة ف . وإىل الي 

ً
 اءات أيضا

   ز صغي ي العمارة التقليدية كونها تنتق  من حي 
ز
الفكرة التصميمية لجحر الضب تعزز فكرة تصميم المداي  ف

ي العمارة كوسيلة لتوفي  درجة 
ز
ز ف يد واستخدام الطي  ها عىل التهوية والتي   الرئيسي وتأثي 

ز  بالحي 
ً
إىل أكي  وصوال

ز الداي  للمبتز  كما  يد الهواء عن الحرارة المناسلة للحي  ي تي 
ز
ي أشارت إليها اللاحثة ف

تعزز فكرة المخروط الت 
  والحاجة إىل عناض تملي . 

ً
ز صغي  ويكي  تدريجيا  الديول برسعة ما إىل حي 

  ي تواجهم
ايتيار جيد للمحاكاة كون النخلة تكيفت مع الحرارة وأصلحت تعم  بها لتعيش. والمشكلة الت 

تية هي ال
ي المنطقة الرسر

ز
ي ف
حرارة ولم تستطع التكيف معها من تلقاء نفسها ولم تستغلها لإلنتاج ب  الملائز

 دون النمر إىل سلبياتها اخأيرى  فيمكن 
ً
يد لتخفيف الحرارة دايليا استقطلت آالت يارجية للعم  عىل التي 

ي النخلة  وكيفية إيصال الهواء إىل ك  أجزاءها بما فيها الجذو 
ز
ي ف  . ر محاكاة تنفس ثغور المجموع الخضز

  ي
جميع الكائنات الحية تحتوي عىل مركز أساشي لتنفس )تفري    غ جزء من الحرارة الغي  مطلوبة والمتمثلة بثائز
ة لطرد الحرارة  (  باإلضافة إىل الثغور الصغي  ز ي المصطحب باخأكسجي 

أكسيد الكربون واديال الهواء النف 
يد أجزاءه وبالتاىلي ينتج التوازن ي الجسم. وإذا ما صممت العمارة  يارج الجسم مع بخار الماء لتي 

ز
الحراري ف

ي الكائنات 
ز
ي الجدول التاىلي يوض  عملية التنفس ف

ز
عىل هذا اخأساس فانم تقل  الكثي  من اخأحمال الحرارية  وف

والتنفس الثانوي المتمث  بثغرات التعرق لدى الحيوان واإلنسان والنت  لدى النلاتات والتطبيق المعماري 
 لكليهما. 

 يل: نظم التشغ -ح

  ي ذات استهالك طاتة ومياه منخفضة تأيذها كمصدر للقدرة عىل التكيف مع
محاكاة الطبيعة إلنتاج ملائز

 ما يكون متغي  سواء 
ً
ي أعطها هللا لها عن طريق تغي  الشك  أو وضعيات الغالف أو تغي  اللون  غاللا

البيئة الت 
 بحسب المناخ ولي

ً
 أو كيميائيا

ً
 أو فجزيئيا أو حيويا

ً
 س ثابت. حركيا

   يلق هللا الطبيعة بأن تكون معتمده عىل ك  ما هو مستدام ومتجدد من طاتة أو كائنات وأنممة حيوية
حيث أن ك  منها تعتمد عىل اآلير من حيث التغذية وما يمده بها من طاتة وهي اخأيرى تعتمد عىل نفايات 

 عالتتم ببيئة منطقتم وعند تطبيقماخأوىل  وكأنها عالتة تلادل  وهذا ما يجب أن يصمم عليم المبتز و 
يد من مواردها.  ز  سيتنج  لدينا مبتز ذا ديمومة مستغ  بجميع معطيات بيئتم التجدد ومؤثر بها باإليجاب لي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الطاقة والموارد المتجددة:  -خ
  ي أكسيد الكربون إلنتاج الطاتة وتزود المبتز

ي عم  النلاتات كونها تستخدم ثائز
يمكن أن تعم  الملائز
 . ي
ز النف   باخأكسجي 

  تية وب  هذا نكون تد حصلنا عىل ي المنطقة الرسر
ز
استغالل مياه اللحر والرطوبة كونها متوفرة بشك  دائم ف

ي الجو  واستغالل مياه اخأمطار وإن كانت بسيطة واعادة 
ز
مصدر لتوفي  الماء باإلضافة إىل تقلي  الرطوبة ف
دام الفضالت الصللة لزراعة وانتاج الطاتة الحيوية  كما استخدام المياه الرمادية والفضالت السائلة  واستخ

 .  يجب االستفادة من الطاتات اللديلة المحيطة أتىص استفادة بحيث تغظ كام  االحتياج للمبتز
  ي تضيفها للمبتز كون

الحدائق العامودية والمغطية لألسط  تعم  بمثابة العازل باإلضافة إىل الجمالية الت 
ي الصيف تكون أوراتها مغطيم لألسط  فتحجب أشعة الشمس وبحسب تتغي  ألوانها بحسب 

ز
الفصول وف

 فهكذا تق  نسلة التملي  
ً
ز الفصول تتساتط أوراتها إىل أن تص  إىل فص  الشتاء فتتساتط كليا التنق  بي 

 واالستفادة من أشعة الشمس لتدفئة المطلوبة. 
 المياه وإعادة تدويره:  -د 

 اء والحرارة بينها عن طريق ايتالف الضغط االسموزي وهذا ما يمكن محاكاتم ياليا الكائنات الحية تنتق  الم
 لرفع الماء إىل اخأعىل دون الرجوع إىل المضخات الكهربائية. 

   محاكاة جذور النخي   للحصول عىل مياه عذبة )تحليم المياه(  ومحاكاة تكاف  الفطريات مع جذور النخي
بة وتعاون الفطريات  حيث أن للحصول عىل الماء  وتنقيتها من يالل  ز الخاليا الدايلية والي  ز بي  كي 

فرق الي 
هناك دراسات تشي  إىل إمكانية بناء أنابيب نتيجة للكائنات الحية مع الماء  فلمحاكاة هذه الجزئية يمكن 

اع تقنيات محاكية لها.  ي سواء باستغالل الفطريات أو بايي 
 توفي  المياه للملائز

 محاكاة أوراق النخلة . ز ائ  متحركة تؤدي الوظيفتي     لتجميع وإنزال الماء  إلنتاج تصميم لرسر

  ي أظهرها
ز
ة لتغذية الدايلية عي  تنوات ف محاكاة السحاىلي هو يي  دلي  لالستفادة من رطوبة الجو ملارسر

 لجمع وتوزي    ع منتممة. 
:  -ذ   

 
 الصيانة والشفاء والنمو الذان

 ي لها من معطيات بيئتها كأشالطبيعة تقوم بصيانة نفسها من يالل الشفاء الذا
ز
ي  وتتحكم بالقدر الكاف

عة ئ 
الشمس والمياه فال تأيذ زيادة عما تحتاج وهذا كلم عن طريق أجهزة حسية  وبتطبيق هذا عىل تصاميم 
 . ي من يالل مواد البناء ومعالجتها لتقوم بصيانة نفسها وتتحكم بما تحتاج إليم من محيطها الطبيغي

 الملائز

  ي تادرة عىل صيانة محاكاة تدرة جذو
ر النخلة عىل بناء نفسها من جديد عند فقد جزء منها  للوصول إىل ملائز

 نفسها بنفسها. 

  ي تادرة عىل تحم  رطوبة المنطقة وتقلي  معدل الصيانة
محاكاة تدرة تحم  النخي  للمياه  للوصول إىل ملائز

ي من هذه المشكلة. 
ي تعائز
 وزيادة عمر المبتز فكثي  من الملائز

 ازات  وعدم محاك ز اة جذور النخ   للوصول إىل أساسات ضد العوام  المنايية والبيولوجية والماء واالهي 
تية.  ي المنطقة الرسر

 تأثرها بالملوحة للوصول خأساسات المبتز مقاومة خأراضز

 بة ويارجها وبارتفاعات أو أع ي جذور النخي   كونم مؤه  لنمو داي  الي 
ز
ي القىمي ف

اق  ممحاكاة النسيج اإلنشائ 
ة مقارنم بارتفاع النخلة باإلضافة إىل توتها  فيمكن أن تؤدي دراستها الحيوية التفصيلية إىل التوص  إىل  كبي 
ي عدم تأثر الجذور 

ز
ز  ومحاكاة القلنسوة ومواد إنشائها وشكلها ف ي مع زيادة الزمن والمستهلكي 

تقنية نمو الملائز
بة عند النمو.   بحبيلات الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  ي المنطقة  وذلك يتم يمكن استنتاج تقنيات
ز
ي ف
 لنمو السكائز

ً
ي نمو اخأبراج السكنية تلعا

ز
حيوية تفيد ف

يا وبمساعدة الرطوبة وبعض المواد الكيميائية المرسعة للعملية  ويمكن استخدام أمال   باستخدام اللكتي 
 استخدام نفس التقنيات لنمو اخأنابيب و 

ً
ي للعمائر السكنية يمكن ايضا

لتوصيالت االلحر  ومع نمو البنائ 
 لزيادة  وبذلك اكتسبنا وتت وجهد ومال. 

ً
 للخدمات السكنية لنمو الجديد  ويتم ذلك عي  الزمن تلعا

  ي للحفاظ عىل استدامتها
رغم استدامة النخلة إىل أنها تحتاج لالهتمام  مما يعطينا مؤرسر بالنسلة للملائز

 يجب أن نهتم بالصيانة الدورية لها. 
ابط والتكافل:  -ر   الي 

  ائ  تملي  تفت  بحسب الحاجة بتقنية المروحية متلعة يمكن انتاج تصميم محاكي لنخلة عن طريق رسر
ائ  من اخألوا   ائ  بحسب زاوية سقوط الشمس  كما أنها تكون رسر خأشعة الشمس وتتحرك تلك الرسر
ي . تالشمسية إلنتاج الطاتة  وتستخدم لتجميع المياه من أمطار ورطوبة بحسب تقنية السعف لتجميع وال ز  يز

  : ي
 محاكاة جذع النخلة كونها شجرة معمرة هو طريق للوصول إىل تقنيات مستدامة كاآلئ 

  ي النخلة  حيث يمكننا أن استخدام مواد حيوية أو
ز
ي ك  عام إىل اخأعىل بنسلة محاذية لنسلم النمو ف

نمو الملائز
ات معينم حيوية أو كيميائية تادرة عىل االنقسام والنمو  اع مواد بتأثي 

ي جذع النخلة.   ايي 
ز
 كما ف

  يلفة تواعد اخأوراق القديمة 
ً
ومن المالحظ أن جذع نخلة التمر  ينمو جذعها مع توعد أوراق جديدة تاركا

ي مع الزمن وإنما النمو 
ي للملائز

لحماية الجذع من العوام  الجوية  فيمكنا الوصول ليس فقط إىل النمو العمرائز
. مع غالف يحىمي من العوام  المنايية ككوارس 

ً
  الشمس مثال

  ي محكاه شكلها وموادها  لتطبيق منهجية عىل المبتز
ز
محاكاة متانة النخ  ومرونتها ضد الريا   يكمن ف

 للوصول إىل حمايتم من العوام  الجوية وبالتاىلي استدامتم. 
 محاكاة الطبيعة والمجتمع:  -ز 

  ي ذلك عن تطبيق العمارة تؤثر عىل عالتة المجتمع وصحتهم ياصة الشقق السكنية  فيجب النمر
ز
 ف

 نمريات معمارية جديدة. 

  التلاع منهجية محاكاة الطبيعة واديال التقنيات لتصميم المبتز  ال يبتز عىل ذلك فقد الهوية المعمارية
للمنطقة إلنتاج عمارة دييلة فيمكن تصميم عمارة سكنية رمزية بتقنيات متطورة ومستخدمة لطاتة 

عمارة سكنية مستدامة  فيجب االهتمام بالحالة اللضية للمستخدم كون المتجددة والمواد المحلية إلنتاج 
 . تية متأثرة بالعولمة والطابع الصناغي

ي المنطقة الرسر
ز
 العمارة السكنية ف

: خصائص العنارص المستمدة من الحاالت التطبيقية: 
ً
 ثانيا

ات التصميمة لك  اخأمثلة المعم ي الجداول التالية يتم إيضا  تفصي  للمتغي 
ز
 المحاكية ارية الواردة سف

ً
ابقا

ات مع بعضها اللعض  لتقييم مدى   استخداما  ومن ثم دراسة عالتة تلك المتغي 
للطبيعة  واخأشاعرة إىل اخأكير

ات التصميمية المحاكية للطبيعة  ها مع بعض  ومن ثم تامت اللاحثة بدراسة عالتة المتغي  توائم عملها وتأثي 
ات جديدة معم ي تعتي  متغي 

ه عىل استهالت  ي برنامج المحاكاة اليتلار مدى تأثي 
ز
 وتطبيق ما يمكن تطبيقم ف

ً
الك اريا

 الطاتة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  
 
ات التصميمية المستنتجة عل العمارة السكنية: القسم الثان  اختبار ومحاكاة تأثي  المتغي 

 :
ً
قية: أوال   المنطقة الشر

 
  ف

 خصائص عينة االختبار )المحاكاة( كنموذج سكت 
 عبد الرحمن عبد هللا العبد الكريم المالك

، مخطط  الموقع  296، األرض رقم 18، بلك 345/ 2الخير

   التشغيل
 
بيعت شقق تمليك بواسطة: باسم المنصور ف

 م2007

  التقليدي.   السمات المعمارية
 
 النظام اإلنشان

  . معزو  
 الحوائط: طوب أسمنت 

  .زجاج النوافذ: مزدوج 

 
  للعمارة.  المصدر: مكتب الماسة لالستشارات 

مخطط الطابق األرض 
 الهندسية. 

 : ات التصميمية الطارئة عل النموذج المختير : المتغي 
ً
 ثانيا
  : ي أشكال رئيسية هم الشك  السداشي شكل المبت 

ز
ي الطبيعية نجد أنها تد تنحض ف

ز
عند تجريد اخأشكال ف

 والشك  الدائري والشك  البيضاوي  يمك
ً
ن محاكاتهم كحلول معمارية لمشاك  عدة  كأن يكون السداشي حال
 من يفة الوزن والمتانة واستغالل المساحة وتلة المحيط لتقلي  المواد  

ً
 لما ذكر سابقا

ً
ي نمرا

للهيك  االنشائ 
وي اأما القاعدة الدائرية المشكلة لألسطوانة فتستخدم لسهولة نق  المياه والنمو إىل أعىل  والشك  البيض

 
ً
بات الريا  والماء عىل سبي  المثال  فطر  تساؤال  النسيابية العوام  المقاومة للجسم كشدة ضز

ً
يكون حال

من تل  اللاحثة ه  للشك  تأثي  عىل استهالك الطاتة بحد ذاتم دون المعالجات اخأيرى للغالف  فتم 
ي لتكون باخأشكال الثالثة حاملم نفس المساحة والم

ي اخأ تصميم ثالثة ملائز
ز
ات التصميمية كما ف (  9شكال )تغي 

ي تحتوي عىل القوس العلوي تتغي  اتجاهها  ولنتائج 11(  و)10و)
(  ولصغر الواجهة اخأمامية فإن النوافذ الت 

 اخأصىلي واخأشكال وبناء 
ي وتقطيع الحجزات الدايلية للمبتز

أدق تامت اللاحثة بتوحيد تصميم النوافذ للملائز
ة ال تحتوي عىل مواد عزل  ولتسهي  النتائج اتتضت عملية المقارنة لوحدات النماذج بحوائط يارجي

يد كونها تستحوذ عىل ) ي التي 
ز
. %70الطاتة المستهلكة ف

ً
 ( من إجماىلي االستهالك تقريلا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   
(: تطبيق المساحة 9شكل )

 األصل  
ات التصميمية للمبت  والمتغي 

. المصدر:  عل الشكل السداس 
 الباحثة. 

(: تطبيق المساحة 10شكل )
 األصل  

ات التصميمية للمبت  والمتغي 
 عل الشكل الدائري. المصدر: الباحثة. 

(: تطبيق المساحة 11شكل )
 األصل  

ات التصميمية للمبت  والمتغي 
عل الشكل البيضاوي. المصدر: 

 الباحثة. 

  
. المصدر: 12شكل ) (: توحيد تصميم النوافذ للمبت 
 الباحثة. 

ية رئيسية. 13)شكل  (: تحويل المخطط اىل مناطق حي  
 المصدر: الباحثة. 

: مقارنة وتحليل نتائج المحاكاة للشكل: 
ً
 ثالثا

  الطاقة لهم. المصدر: 4جدو  )
 
 األصل  معد  النوافذ واألشكا  الثالثة ونسبة الوفرة ف

(: مقارنة نتائج المحاكاة للمبت 
 الباحثة. 

 األصل  المعد  
 المبت  البيضاوي المبت  الدائري السداس  المبت   المبت 

Jan 0.01 10.52 32.85 13.17 

Feb 61.07 87.39 119.4 89.11 

Mar 337.26 497.63 553.76 505.12 

Apr 3816.66 4208.75 4230.52 4363.58 

May 11776.09 12014.47 11901.11 12518.43 

Jun 15184.99 15186.43 15037.05 15809.83 

Jul 19057.39 19089.29 18901.36 19790.78 

Aug 20589.27 20885.21 20700.7 21564.25 

Sep 14273.38 14666.44 14591.39 151015.7 

Oct 9420.91 9892.19 9968.12 10097.26 

Nov 1173.59 1410.26 1549.81 1363.82 

Dec 42.25 78.21 131.94 68.96 

 237200 97718.01 98026.79 95732.87 مجموع السنة

  الطاقة
 
 59.6- %2- %2.4- - الوفرة ف

 
 
 
 
 

 

 



   
   

                                                  المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  العدد  – السابعالمجلد 

 
    – 15                                                               (  31 - 1) ص: و  البحث األ – الثان

 
ين الثان   م 2020 – تشر

 

25 
قية بالمملكة                                الحميدان            المنطقة الشر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  الطاقة لهم بعد تغي  التوجيه. 5جدو  )
 
 األصل  المعد  واألشكا  الثالثة ونسبة الوفرة ف

(: مقارنة نتائج المحاكاة للمبت 
 المصدر: الباحثة. 

 األصل  المعد  
 البيضاويالمبت   المبت  الدائري المبت  السداس   المبت 

Jan 0.36 16.29 31.97 15.24 

Feb 70.5 99.04 113.2 93.63 

Mar 361.94 505.58 529.5 441.51 

Apr 3762.35 4168.43 4172.66 3997.4 

May 11521.61 11899.26 11818.81 11829.38 

Jun 14891 15100.23 14978.66 15156.87 

Jul 18777.91 18994.38 18825.96 19151.98 

Aug 20361.85 20772.95 20592.52 20905.2 

Sep 14303.02 14631.34 14489.92 14653.79 

Oct 9584.01 9939.96 9869.01 9872.48 

Nov 1268.27 1439.39 154.62 1475.21 

Dec 53.43 90.72 127.87 107.62 

 97700.31 95704.7 97657.57 94956.25 مجموع السنة

  الطاقة
 
 %2.8- %0.8- %2.8- %0.8 الوفرة ف

  الطاقة 
 
الوفرة ف

 االصل  
بالنسبة للمبت 
 قبل التوجيه

- -2% 0.03% -2% 

ي تقلي  نسلة االستهالك للطاتة دون أي معالجات أيرى  
ز
ة لم تساهم ف والنتيجة كانت أن اخأشكال المختي 

 للكهرباء بنسلة بسيطة عن الشك  السداشي والدائري وتد 
ً
 اخأصىلي هو اخأت  استهالكا

ونالحظ هنا أن المبتز
ي ارتداد بم

ي طابقم اخأرضز
ز
 اخأصىلي يحتوي ف

م    أما عن الشك  البيضاوي فهو ذا 1سافة يرجع السبب إىل أن المبتز
 للشمس طول النهار لذلك 

ً
ق والغرب؛ مما يجعلها أكير عرضة ز موجهة لرسر  خأن أطول واجهتي 

ً
ايتالف عاىلي نمرا

ي استهالك الطاتة إذا ما تورنت بمثيلها من المساحة ومساحة 
ز
ي ال تؤثر ف

يمكننا االستنتاج أن أشكال الملائز
ي دراسة مهتمة الفتحات  ولم تحص  ا

ي هذه النتيجة ب  حصلت عىل ما يدعمها  ففز
للاحثة عىل دراسات تنفز

ي الحار  أكد  ي المناخ الخليخ 
ز
للشك  المعماري لكتلة المبتز وأثره عىل اخأحمال الحرارية المكتسلة والمفقودة ف

ي اخأثر  )النميف(المؤلف أن الشك  المعماري المستطي  
ز
ي التقلي  ف

ز
 واكتسابهو أفض  اخأشكال ف

ً
م الحراري صيفا

شتاًء  وأنم مع زيادة اإلضافات والتحويالت تزداد المساحة السطحية للتلادل الحراري لالكتساب والفقدان 
 لما تعطية من تأثي  بضي لتملي  ولكن الحقيقة هو زيادة سطحية 

ً
وليس كما يدغي اللعض من وهم نمرا

 (. 1997لالكتساب الخرارين عن دوران الشمس )الجوادي  
وبذلك تنتق  اللاحثة إىل مرحلة تطبيق الحلول المستنلطة من محاكاة الطبيعة  ولضيق الوتت وتلة وسائ  

ي الشك  وتطبيق أحد الحلول الرئيسية المستنتجة 
ز
ايتلار المحاكاة المتاحة  فإن اللاحثة تتوجم لمحاكاة الصلار ف
ي  وسيتم تطبيقم عىل المب  اخأصىلي المستطي   مما يعطينا فرصة أكي  بشك  مبسط وهو الغالف الخارج 
 تز

 كمعالجة لتقلي  من استهالك الطاتة. 
ً
ي الموجودة فعليا

 إلضافة حلول عىل الملائز
  للمبت  وغالفه: 

اكب الطبف   الي 

  الصبار:  /1
 
  ف

اكب الطبف  ي المبتز  فقامت اللاحثة بت محاكاة الي 
ز
ي للتملي  لك  دور ف اكت 

طبيق يعظي الشك  الي 
ي أبعاد من مساحة التملي  المحاكاة ع

ي الرسم ثالئر
ز
ىل المبتز عىل أن يكون بنفس المساحة  ومما نالحمم ف

ة عىل الواجهة.   الكبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   
اكتر  عل المبت  المختير  14شكل )

(: تطبيق المبدأ الي 
 كحل. المصدر: الباحثة. 

  15شكل )
اكب الطبف  (: تطبيق مبدأ الي 

 لنفس 
ً
حة المساعل برنامج المحاكاة وفقا

ات التصميمية األخرى وبحسب  والمغي 
 الضوابط االنشائية.  المصدر: الباحثة. 

  الكائنات الحية / 2
 
اكبية ف  معمم الكائنات الحية تغلف بنتوءات )وحدات( تراكبية  فتم: محاكاة النتوءات الي 

ان عن  ة والنتوءات النتوءات المرئيإضافة نتوءات كغالف عىل الحوائط الخارجية للمبتز المختي   بشكلنا يعي 
كب عىل إطارات معدنية.  ة والمجهرية مع اخأيذ باالعتلار للصيانة في   الصغي 

    
. المصدر: الباحثة. 16شكل ) كيبية )المرئية( عل المبت  المختير

 (: تطبيق النتوءات الي 

 

    
  17شكل )

 
ة وتطبيقها ف اكبية الصغي 

ائح م(: تطبيق النتوءات الي  تحركة. برنامج المحاكاة، يمكن تطويرها لتكون الشر
 المصدر: الباحثة. 

ي  محاكاة التبلبل العلوي لألشجار:  / 3
ز
ز أنم ساهم ف ي أجزاء الشجرة  وبعد التطبيق تبي 

 
وهو تملي  اخأوراق للاف

 زيادة نسلة الم  عىل الواجهة. 

  
(: تطبيق مبدأ التظليل العلوي عل المبت  18شكل )

 المختير كحل. 

وهو الغالف الذي تملكم بعض الكائنات الحية يعزلها ويحميها عن الغالف  محاكاة الغالف الصخري:  / 4
 . ي أجسامها  وتم تطبيقم بأضيافم إكساء حجري للمبتز

ز
ي من حرارة ورطوبة دون الحاجة إىل عوازل ف  الخارج 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   
 المختير كحل. المصدر: الباحثة. (: تطبيق مبدأ الغالف الصخري عل المبت  19شكل )

يد / 5  تفيد بإديال الهواء إليراج حرارة الحوائط  سواء الدايلية أو الخارجية. : محاكاة عملية التهوية والتير

   
 (: تطبيق مبدأ التهوية عل المبت  المختير كحل. المصدر: الباحثة. 20شكل )

6 /  : ي الطبيعية  تم  الغطاء األخرص 
 لألراضز

ً
 للشمس كعازل محاكاة

ً
تغطية سط  المبتز كونم اخأكير تعرضا

 طبيغي  باإلضافة إىل تغطية المبتز بالكام . 

   
(: تطبيق مبدأ الغطاء األخرص  للسطح عل المبت  المختير كحل. 21شكل )

 المصدر: الباحثة. 

7 /  : اج المياه الشمس  وإلنتباستخدام الطاتات المتجددة  إلنتاج الطاتة يعتمد عىل  التغذية الطبيعية للمبت 
ي برنامج المحاكاة لعدم 

ز
تستجلب الرطوبة من الجو عن طريق ألوا  التملي  المتحركة للمبتز  ولم يطبق ف

 تدرتم عىل حسابها. 

   
 

  
. المصدر: 22شكل ) (: تطبيق الخاليا الشمسية وألواح استجالب الرطوبة عل الواح التظليل المتحركة للمبت 

 الباحثة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تصد بها عىل 
ي المبتز  والت 

ز
ي دراستم عن االكتساب الحراري لإلضافات ف

ز
وبالرجوع إىل ما تالم الجوادين ف

مستوى المخطط والشك   فهنا يطر  تساؤل ه  هذا يشم  ايضا تغي  المساحة من طابق إال آير  فقامت 
ا  ز اللاحثة بمقارنة مساحة الحوائط الخارجية المعرضة لشمس للمبتز الي  ي المحاكي للصلار وبي 

المبتز  كىمي الطلف 
اخأصىلي وذلك بطر  مساحة الفتحات من المجم  الكىلي للحوائط  وعليم سيكون ايتالف المواد وبالتاىلي 

مساحة  -ارتفاعم( × التكلفة. مساحة الحوائط الخارجية المعرضة للشمس = مساحة الحوائط )طول الحائط 
ي 
ز
 الواجهات الخريجة.  الفتحات( مساحة اخأبواب والنوافذ ف

 اخأصىلي هي =
 ²م722.72= 97.68 - 820.4فإن مساحة الحوائط للمبتز

ي هي = 
  ²م 718.38= 94.26 - 807.8أما مساحة الحوائط للمبتز الطلف 
ى أن مساحة الفتحات تلت ب   ز  ²م 3.42فيز ي ل  النافذتي 

ي الذي ال يكفز
ي الطابق اخأرضز

ز
 لصغر طول الواجهة ف

ً
نمرا

ز   أت  مساحة من الحوائط  الجانبيتي 
ً
ي أيضا

اكىمي الطلف 
أما مساحة الحوائط دون النمر اىل الفتحات فالمبتز الي 

ي يكون لم مساحة سط  أكي  
ي الطلف  اكت 

المعرضة للشمس ولكن هناك ما لفت انتلاه اللاحثة أن المبتز الي 
حة للغالف عىل كىل  ي معرضم للشمس  لذلك تامت اللاحثة بتطابق الحلول المقي 

ز
ز دون عوازل ف  المبنيي 

ي الجدول )
ز
 (. 5الحوائط الخارجية خأيذ اخأفضلية وكانت النتائج كما ف

 النتائج والتوصيات
: النتائج: 

ً
 أوال
ي كان لم  . 1 ي استهالك الطاتة وإنما الغالف الخارج 

ز
ي الزيادة أو التوفي  ف

ز
 ليس لم تأثي  فعىلي يذكر ف

شك  المبتز
ي الوفرة من الطاتةالتأثي  اخأكي   وهذا ما يستدعينا ل

ز
ي ودراستها لما لها تأثي  ف

 .لعم  عىل أغلفة الملائز
ز البيئة وجسم الكائن  فنجد  . 2 ي للكائنات الحية هو النقطة اخأهم كونم يعد نقطة االتصال بي  الغالف الخارج 

 .أن معمم الكائنات الحية يحتوي عىل أكير من طلقة من مواد لها وظائف مختلفة
( دون استخدام العوازل %34الخارجية لغالف الكائنات الحية تخفض الطاتة إىل نحو )محاكاة الطلقة  . 3

ي اللحث فإن الغالف اخأيضز للحوائط واخأسط  هو 
ز
ة ف حة والمختي 

للمبتز  فضمن نطاق الحلول المقي 
ي الطاتة

ز
 .اخأكير فعالية يليم الغالف الحجري ومن ثم النتوءات من ناحية الوفرة ف

ة إذا ما طلقت عىل حوائط المبتز  فعالية التهوية . 4 ي  بعكس تأثي  اخأيي  ات للغالف الخارج  والتملي  والتكسي 
 الخارجية عىل استهالك الطاتة. 

ي محاكاة الطبيعية لح  ما البد من الدراسة الكاملة لم من ك  النواجي وليس اتتطاع الجزء من  . 5
ز
وع ف عند الرسر

ي وثم الك  الذي اىل تد يؤدي إىل نصف الحلول  عىل س
بي  المثال عند محاكاة اللاحثة لشك  الصلار الطلف 
ة للسط  المعرض للشمس  وبعد  ي بسبب تعرض المساحة الكبي  الوتوف إىل المنتصف كان الح  سلت 

 التملي  كإتمام للح  كانت النتائج إيجابية  ويمكن أن تطور لتعظي نتائج أفض . 
ي أجسام الكا . 6

ز
يد والتهوية الطبيعية ف يائوسائ  التي  ز ي مساكنها من يالل العمليات الحيوية والفي 

ز
ية لها  ئنات وف

ي يفض درجة الحرارة  ولمحاكاتها ودراساتها بالتفاصي  ينتج عنها وسائ  تقنية تعم  
ز
 ف
ً
 أساسيا

ً
تمث  دورا

 بالموارد الطبيعية المتجددة من شأنها أن تقل  من الطاتة. 
ي استدامة الطبيعة وما تحويم من كائنات  . 7

ز
يرجع إىل كونها تتعايش مع بعضها ضمن دورة حياتية  الرس ف

 بالنمو والشفاء وانتهاء بالنفايات والفضالت  حيث 
ً
ابطة ومتجددة  بدأ بعملية التغذية ومرورا متكافلة ومي 

يرى. 
ُ
ة هي بداية خأ  أن اخأيي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

تها باعتلارها اكانجد أن العمارة التقليدية هي نتيجة عفوية من تل  اإلنسان ليتكيف مع بيئتم  فيمكن مح . 8
أحد المعالجات من تل  الكائن الخي لبيئتم  فعند دراستها نجد أنها تحتوي عىل تقنيات بسيطة معتمدة عىل 

 .المصادر والموارد الطبيعية المتجددة  فيمكننا تطويرها والعم  بها
ات بيولوج . 9 ة عىل مدار السنة واليوم  لذلك نجد أن للكائنات الحية تغي  لك ية لتالئم تالطبيعة متغي 

ي 
ي  عن طريق التكنولوجيا الت 

ة لتتكيف مع ذلك التغي  البيت  ي متغي 
ات  وعليم فالبد من تصميم ملائز التغي 

وع ولكن تخفضها عند التشغي   .تزيد من التكلفة لبناء المرسر

: التوصيات والدراسات المستقبلية: 
ً
 ثانيا
ي ل (أ ي دراسة ومحاكاة الغالف الخارج 

ز
 العم  عىل التعمق ف

ً
لكائنات إلنتاج الحلول لتخفيض الطاتة نمرا

ي ذلك
ز
ة ف  .لفعاليتم الكبي 

حة  تد  (ب ي للمبتز عىل اخأشكال المقي  ات الغالف الخارج  ي ومتغي 
اكب الطلف  ة للي  ات المختي  تطبيق المتغي 

ي استهالك الطاتة
ز
 .تتوافق الحلول معها لتعظي نتائج أفض  لتقلي  ف

ي من الممكن أن يجمع بها  الوا  شمسية للطاتة وألوا  استجالب محاكاة غالف اخألوا  المتحركة  و  (ج
الت 

 .الرطوبة للمياه والتملي 
ي  (د

ي ملائز
ز
دراسة استخدام زجاج النوافذ المطىلي بالخاليا الشمسية عىل ايتالف أنواعم  ومدى يدمتم للطاتة ف

 .الشقق السكنية
 بذلك الزواحف (ه

ً
  محاكيا

ً
 لدرجة الحرارة -الضب -دراسة تغي  لون المبتز تقنيا

ً
 .تلعا

ي للخرسانة  محاكاة اللتئام الجرو  (و
 .دراسة تقنية الشفاء والنمو الذائ 

محاكاة هياك  الكائنات  للتوص  إىل هياك  إنشائية ذات متانم تتحم  اخأحمال الوزنية وتكون يفيفة الوزن  (ز
 مما يلزم استخدام مواد أت . 

يد دايىلي وتعويض الماءدراسة عملية تنفس الضب بشك  دتيق  الستنتاج  (   .تقنيات تهوية وتي 
ي المصاعد لألبراج السكنية.  (ط

ز
 دراسة استخدام ايتالف الضغط الجوي لنق  المياه  واستخدامم ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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