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 اإلدراك البصرى و أثره على تشكيل الفراغات المتحفية الحديثة 
 "  دراسة حالة متاحف الحفريات و األحياء المائية  "

   بسمه زكريا جالل طهالمهندسة/ 
 جامعة حلوان -المطرية  -كلية الهندسة  -باحثة بمرحلة الماجستير
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بالمطرية    كلية الهندسة - أستاذ مساعد          بالمطريةكلية الهندسة  -أستاذ العمارة 

__________________________________________________________ 

 ملخص البحث : 

للمشاهدايختلف   البصري  عوامل    الدراك  عدة  ألخرنتيجة  من  من شخص  وبالرغم  فسيولوجية 

بين  فإ  ذلك التبادلية  العالقة  البحثية  الورقة  تتناول  و  له  المحيطة  البيئة  بتشكيل  يتأثر  مبادئ نه 

للمشاهد   البصري  التناظر  االدراك  (   -االنغالق    –االستمرارية    –)  التشكيل التقارب  مبادئ    و 

تابعة  المقياس (  في ظل المت   -المحورية     –االيقاع    –االتزان    –السيطرة    –) الوحدة    المعماري  

المائية    -المقاطع    –الداخلية ) التصعيد   حيث تخضع الذروة (  في متاحف الحفريات و االحياء 

و   لمعايير تصميمة  المباني  وذلك  تلك  الفراغ من خالل   عناصر تشكيل  سةدرابتنظيمية خاصة 

و  لمعايير المؤثرة علي االدراك البصري وهي الخصائص البصرية كالشكل و اللون و الملمس  ا

 .االضاءة و الشفافيه 

 الكلمات الداللية : 

 –التشكيل  -اإلدراك البصري  -« أحواض السمك العامةاالحياء المائية  » متاحف الحفريات و

  المتتابعة الفراغية

Abstract :  

The visual perception of the viewer differs from one person to another as 

a result of several physiological factors, although it is affected by the 

formation of the surrounding environment. The research paper deals with 

the interrelationship between the principles of visual perception of the 

viewer (Symmetry - Continuity - Closure – Convergence ) and principles 

of architectural formation (Unit - Control - Balance - Rhythm - Axial – 

Scale ) under the Spatial sequences (Escalation - Syllables – Climax ) in 

museums of fossils and aquariums, where these buildings are subject to 

special design and organizational criteria by studying the formation of the 

elements of space through criteria affecting visual perception, which are 

visual characteristics such as shape , color , texture, lightness, and 

transparency. 

Key words : 

Oceanarium and aquariums - Visual perception - formation - Spatial 

sequences . 

 مقدمة :
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التعرف علي البيئة و التأثيرات المحيطة ) مادية    هيالدراك البصري للمشاهد  ل  الوظيفة األساسية

معنوية ( فال يقتصر االدراك البصري فقط علي ادراك االشكال و االلوان و الضوء و المواد    –

أ يشمل  فولكن  الدالالت  و  المعاني  إدراك  للمشاهد   االدراكيضا  انطباع  لنقل  ذهنية  عملية حسية 

 "    aquariums"    العامة  السمك  أحواض  تئأنش  ذاوله  ،بالفراغ المحيط و التفاعل معه    لإلحساس

 الحية  الكائنات   بيئة  محاكاة  و  الماء  تحت  لعالم  بدخولة  للزائر  وهمي  شعور  يعطي   فراغ  لخلق

 .البيئة الطبيعية المماثلة  و المناسبة االضاءة حيث

 هدف البحث : 

واالحواض في متاحف الحفريات و األحياء  دراسة تصميم وتنظيم وتشكيل الفراغات و ممرات الحركة 

لدراسة العالقة  قياسيلوصول الي عمل نموذج ل  دراك البصري للمشاهد االعمليه  المائية و أثرة في

 . بين االدراك البصري و تشكيل الفراغات في متاحف الحفريات و االحياء المائية

 منهجية البحث : 

تحليلية لبعض  من خالل عرض و دراسة  استنباطي تحليلي منهجعلي اعتمدت منهجية البحث 

 . للوصول الي نموذج قياسي يصلح للتطبيق  المشاريع العالمية

 ": Aquarium  االكواريوم متاحف الحفريات و األحياء المائية "  -1

يندرج نوعية هذه المتاحف تحت تصنيف متاحف العلوم ، و متاحف االحياء المائية تعني باللغة 

الكائنات الحية من اسماك ونباتات   و تتم تربيةمائي الحوض و يقصد به ال Aquariumاالنجليزية 

 . له واجهه شفافة  يكونو وغيرها في الماء

 : السمكض احوأومكونات  مواصفات  1.1

السيطرة  عتبر  ي ويصعب  متفاعل  وسط  الماء 

الماء  فإن   ، الهائل  وزنه  إلى  باإلضافة  عليه 

بسهولة  البكتيريا  ويولد  المعدن  تآكل  يسبب 

لمسافات  السامة  المعادن  نقل  على  قادر  وهو 

وعاء   أي  من  الهروب  وسيحاول  طويلة 

. الحديثة   يحتويه  التكنولوجيا  استخدام  ومع 

أنظمة تهوية و ضخ و تنقية مياه   لدينا  أصبح 

حلت مشاكل جودة المياه في أحواض األحياء 

يد   في  سالحا  أصبحت  أنها  كما   ، المائية 

االحواض   النشاء  االكواريوم  مصممي 

 الحديثة المتنوعة .  
 السمك أساسيات تكوين أحواض    1-1 لشك

 :Tank الحوض 1.1.1

ريك وغيرها يإكل  –)زجاج  ومادة الصنع  م أو منحني (  ي)مستق  الحواض من ناحية الشكلتختلف ا

اتات واسماك  من نبمعالم البيئة البحرية التي ستبني فيما  ولكن كل األحواض تكون شفافة لرؤية    (

 . الحوض  تصدعمعامل االمان لضمان عدم  اليجادكمية المياه حساب  و وغيرهاوصخور 

 :     Lighting   االضاءة 1.1.2

علي   للحفاظ  ذلك  و  معقدة  السمك  احواض  النباتية    بيئةاضاءة  الحياة  و  دورة  لاالسماك  توفير 

، ولكن بدرجات متفاوتة فمنها ما يحتاج    لألحياءتقريب الوضع الطبيعي  ل   ليلية واقعيةنهارية /  
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Tank الحوض

Lighting           االضاءة

Heater              التدفئة

Filter           جهاز التنقية

 Aerationالتهوية

Protein skimmer    مزيل الدهن

pump   المضخة
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ليلية )نشيطة ليالً( أو   االحياءالى إضاءة قوية سواء كانت  و البعض األخر يحتاج الى إضاءة قليلة  

العديد من  في  التكاثر  يؤثر بشكل مباشر على  الضوء  فترة  أن طول  كما  نهاريًا(  نهارية )نشطة 

الشمس  جعل  اليمكن  االكواريوم  أحواض  في  ولكن  الموسمي  التكاثر  فيها  يحدث  التي  األنواع 

فالشمس عام  وبشكل  الفراغ   الى  نمو    تدخل  تسبب 

  الصناعية.الطحالب ، ولذلك يستعاض عنها باإلضاءة 

 :  LUMENS  ( LUX ) شدة االضاءة أو اإلسطاع        -أ

هي كمية الضوء المرئي المنبعث حيث يمكن حساب مخرجات شدة االضاة لكل مصباح 

أظهرت بعض الدراسات أن الحد األدنى من شدة الضوء  بواسطة مقدار الطاقة الداخلة بالواط و 

 .   في أعمق جزء من الحوضكل متر مربع لوكس   3000يجب أال يقل عن 

 Photosynthetically Active Radiation  ( PAR ) :الطيف الضوئي  -ب 

ويتكون الضوء في المصابيح من كل الطيف وبالوانه المتعددة ، كما يجب  nm تقاس بوحدة النانومتر

 أن  ننوه الى ان هذا الطيف الضوئي يختلف من مصباح الى اخر.

   :  Color Tempحرارة اللون او -ج 
الى  5000 ولالحواض المياه نحتاج الى  Kelvin  K بالكلفن تقاس

 .اللون االبيض من ماتكون  كلفن من االضاءة والتي عادة  6500

 أنواع المصابيح في االحواض :  -د 

استجابت الشركات المصنعة لإلضاءة لالحتياجات المختلفة لعلماء 

األحياء المائية من خالل توفير مجموعة من أنواع المصابيح حيث 

وهي    Ledاستخدمت حديثا مصابيح الليد   واستخدم قديما مصابيح الفلورسنت البيضاء 

الطحالب اال بمقدار بسيط كما ان  االضاءة األكثر استخداما فمنها انواع صديقة للبيئة ال تسبب نمو

 .   شدة االضاءة ال ترفع حرارة الحوض اال بمقدار درجتين كما انها متنوعة االشكال

مصابيح نحتاج النظر إلى طاقة اإلدخال مقابل طاقة اإلخراج نظًرا  الفر العديد من اتو و رغم

بسبب (  PAR, LUX (ة من يمكن أن يكون لها ناتج مختلف( Watt) ـألن نفس المدخالت بال

 . الطاقة الحرارية المهدرة في برامج التشغيل وأجهزة التحكم 

االضاءة • توضع كشافات  المقابل    :  الطرف  كبير  في  حوض  اإلضاءة   وفوق  تصميم  يمكن 

لتعكس ضوء النهار الموجود في المنطقة التي تشكل موضوع المعرض. ويمكن تحقيق ذلك 

 .ضاءة اال  ولونمن خالل تغيير زاوية وكثافة 

 .أفضل للضوء  توفر انتشار ،و الشكل األنسب إلضاءة حوض السمكهي : و االضاءةأنابيب  •

يوضح تأثر شدة   1-4كل ش
 االضاءة بزيادة عمق الحوض

 محاكاة االضاءة النهارية و اليلية في حوض السمك   1-3شكل  تشكيالت مختلفة من أحواض األسماك  1-2 شكل
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وهي   لسطح المياه،مثالية لخلق دراماتيكية وللتأكيد على أي حركة    و هي:   جههاإلضاءة المو •

  مفيدة بشكل خاص لتوجيه الضوء إلى الخزانات العميقة نسبيًا.

     
    ( يوضح أنواع االضاءات  1-5شكل )   أنابيب االضاءة        كشافات االضاءة                    االضاءة الموجهه  

 
 متوازن لتوزيع الضوء بشكل غطاء  الفي عاكسات  ماستخدا يوضح (  1-6)   شكل

 :  Heater                       التدفئة  1.1.3
انخفضت الحرارة   بالنشاط والفعالية وإذا ما يتعايش معها و تشعره لكل كائن حي درجة حرارية معينة 

الكائن الحي ومن ثم تؤثر سلبا عليه.، تؤدي الى اختالف في مواصفات الحوض وحاجات   فهي كاالرتفاع

بحيث يضبط على   ويقوم بتنظيم الحرارة    Heaterالجهاز المسؤول عن المحافظة على الحرارة هو  و 

  وتعتبر ولكل كائن حي مدى من درجات حرارية التي يعيش ضمنهام ،  ◦ 27او  ◦25درجة معينة مثل 

ان ارتفاع الحرارة بالعكس تؤثر عليه ولهذا  . كما م مناسبة لعامة الكائنات الحية  ◦ 25درجة الحرارة  

 Chiller  و تحتاج الى جهاز آخر هو البراد ا

 :  Filter                   جهاز التنقية  1.1.4
هو جهاز مسؤول عن التنقية حيث يقوم بسحب الماء وامراره عبر مواد للتنقية يطلق عليها مصطلح  

Media  ستنمو البكتريا التي تقوم بالتنقية وبهذا الوسط سيتالمس الماء مع مواد  )الوسط(  حيث انه في هذا

م تخليص الماء منها وهذه المواد مثل اإلسفنج والقطن وقطع البالستيك تؤدي الى تعلق األوساخ بها ومن ث 

وكلما كانت هذه المواد متنوعة وكثيرة التفرع أمكن زيادة المساحة السطحية للتالمس ومن ثم تنقية افضل  

الحظ وجود مواد وقطع بالستيكية متنوعة مثل الكرات البالستيكية المثقبة وما شابه والتي تعد  ن ولذلك 

 . Bio Ballالكرات البالستيكية والتي تسمى ال  هي الن احسن مواد الفلترةا

 Protein Skimmer :    مزيل الدهن 1.1.5

يعمل علي إزالة  النفايات البروتينية والجسيمات العالقة في الماء عن طريق انتاااج فقاعااات هااواء 

تحماال النفايااات  إلااى أعلااى ثاام تلتصق بها البروتينات والنفايات  و ترتفااع فقاعااات الهااواء  التااي  

 تخرج في حاوية للتجميع.، وبالتالي يساعد في الحفاظ على المياه نظيفة وتحسين البيئة المائية

  Aeration :                    التهوية 1.1.6
تهوية خزانات العرض مهمة ألن األكسجين ضروري لجميع الكائنات الحية.  نظًرا ألن تركيز األكساجين 

، هناك العديد من الطارق المساتخدمة للتهوياة.  األكثار لتر /ملغ  7و  5ياه البحر يتراوح بين المذاب في م

 عناصارهاذا الناوع مان  Air Diffusers الهاواء  موزعااتشيوًعا في األحاواض العاماة هاو اساتخدام 

 التهوية عبارة عن مادة مسامية يتم توفيرها بواسطة هواء مانخفض الضاغط عاادة مان خاالل جهااز نفاخ

blower   تعتمد كفاءة المهويات المغمورة بشكل أساسي على درجة الحرارة والملوحاة والضاغط الجاوي
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. كماا يمكان حسااب تركيز األكسجين المذاب وقيم التشبع لقابلية األكسجين للذوبانوحجم الفقاعة ومتوسط  

، وكفاءة النقل وكفاءة االمتصاص التي تمثل نسبة األكسجين المنقولة من الهواء  اذابتة  المطلوباألكسجين 

 . إلى الماء

 :  Pump                   المضخة    1.1.7
، و مان باين العدياد للحاوضالمناسب و الحجم   هي قلب كل نظام في األحواض و من المهم اختيار النوع  

ميااه المن أنواع  المضخات هناك نوعان شائعان : مضخة الطرد المركزي ومضخة اإلزاحة و نظًرا ألن 

تتفاعل مع الحديد و تتآكل وتكون الصدأ ، يجاب الحارص علاى اختياار المضاخات المصانوعة مان ماادة 

وعة من ماادة غيار قابلاة للتآكال مقاومة لألكسدة مثل مضخات الفوالذ المقاوم للصدأ ، والمضخات المصن 

      pvcمثل 

 

 تصنيفات األحواض في متاحف الحفريات و األحياء المائية  : 1.2
 :   عدة تصنيفات ومنهااالكواريوم الى أحواض يقسم و 

 
 تصنييف االحواض في متاحف الحفريات و االحياء المائية(  1-7شكل )

 :ومحدداته  المؤثرة عليةو العوامل ومبادئ عملية التشكيل  أسس -2

هي التي تنظم جميع قرارات التصميم ، وتااؤثر فااي   االسس و المبادئ

حتااى  للمبنى والذي البد أن يكااون ماادروسالصورة والتشكيل النهائي 

وتتعدد األسااس ،  ينعكس ذلك على إدراك المشاهد وتقييمه وانطباعاته  

اناات تتفااق فااي الخاصة بالتشكيل المعماري في كيفية تحقيقهااا ، وإن ك

هدفها الذي يسعى إلى توصيل الصورة المطلوبااة إلااى ذهاان وعاطفااة 

 .المتلقي والتي تؤدي في النهاية لتوصيل الرسالة والفكرة 

 أسس و مبادئ عملية التشكيل المعماري :   2.1

تااأتي ماان اتباااع أساالوب معااين لتنساايق وربااط  الوحدددة : 2.1.1

 العناصر مع بعضها ليكون جسما غير مفكك

باسااتخدام ساايطرة  أحااد الكتاال بوظيفتهااا أو  : السدديطرة 2.1.2

 سيطرة الخصائص البصرية أو تشكيلها عن البقية 
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تبعا لنوعية المياة

أحواض المياة العذبة -1

أحواض المياة المالحة-2

أحواض المياة الضاربة للملوحة-3

تبعا لنوعية االسماك
أحواض المفترسات-3الحوض الملموس -1

أحواض البطاريق-4أحواض السالحف -2

وغيرها ...أحواض الكائنات الهالمية  -5

تبعا لحجم الحوض
أحواض نفقية-3أحواض رئيسية        -1

أحواض بحثية  -4أحواض ثانوية         -2

تبعا لبيئة االحياء
ساحل شرق افريقيا  البحر-بحر لكاديف 

ر مضيق البسفو-البحر المتوسط -االحمر
.....

تبعا للتقنية المستخدمة

حوض السمك االفتراضي -1

حوض السمك التفاعلي -2

زأحواض الحفريات بتقنية الواقع المعز-3
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  المبادئ و األسس  1-8   شكل
 المعماري  التشكيل لعملية
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هو فتعني اتزان المبنى إستاتيكيًا وهو االتزان اإلنشائي اما االتزان التشكيلي   االتزان : 2.1.3

 . اتزان كتلة المبنى  أفقيا أو رأسيا

يعنى ترديد الحركه بصوره منتظمااه أو غياار منتظمااة تجمااع بااين الوحااده و   االيقاع : 2.1.4

 التغير  

االفقااي أو اورفي علم التشكيل ليس خطا لتقساايم الشااكل فااي المسااقط حالم  المحورية : 2.1.5

 تنظيمية للتشكيل .عالقة  هاالواجهه أو القطاع ولكن

مقياس الحجم هو جانب نسبي يتحدد بناء علي المقارنة بين حجم الجساام و   المقياس : 2.1.6

 . حجام المحيطة بهاأل

 :  ةعوامل تؤثر علي التشكيل الخارجي في متاحف الحفريات و االحياء المائي 2.2

مرتكز على أساسات أرضية تحاات المياااه أو طااافي أعلااى هل المنشأ مائي ام  :    الموقع 2.2.1

المياه فيجب توزيع وزن المنشأ العائم بالتساوي على مساحة السطح و حساب األحمااال 

 .  المتغيرة والتركيبات الموجودة بداخله

 
 أمواج حاجز استخدام مع بالكابالت مثبت كليا طافي منشأ  1-10  شكل           القاع في باالعمدة مثبت نسبيا طافي  منشأ 1-9 شكل 

 
 أعمدة علي طافي  جزء و أرضية أساسات جزء 1-11   شكل

الوظيفة كمؤثر في التشكيل ترتبط بمقاادار صااالحية هااذا التشااكيل ماان حيااث :  الوظيفة   2.2.2

البرنااامج خواصه الهندسية والمادية والبصرية كمحتوى لنشاط إنساني معااين ، ويعتباار 

 . االنتفاعي ألي مبنى أول ما يحكم حجم ونوعية التشكيالت المتوافقة معه

    
 توضح الشكل مستقل    1-13شكل                                      توضح الشكل يتبع السياق 1-12 شكل 

 الشكل الخارجي ال يعبر عن الفراغات الداخلية                       rampفالشكل و الوظيفة ال ينفصالن حيث وضع 

 لرؤية الحوض الرئيسي من كل الزوايا بكامل االرتفاع
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اختيار الموقع

انسيابية الشكل

حجم الكتلة و ارتفاعها

السد و المفتوح

مواد التشطيب

( محددات بيئية تؤثر  1-19شكل ) 

علي التشكيل في متاحف الحفريات و  

   االحياء المائية

هااو الغبطااة أو المتعااة و يااأتي هااذا االنطباااع نتيجااة إدراك المشاااهد للجمااال  : الجمددال 2.2.3

 . ومدى مالئمته لهاالحسي و العاطفي للمبني و التي تأتي من توافق المبني  و وظائفه  

   
 يوضح جمال حسي عاطفي ترمز فكرتة  1- 15شكل       يوضح جمال حسي عاطفي يرمز فكرتة الي   1-14شكل 

 الي جبل جليدي مغطي بالثلوج                                                 حركة المياة و الدوامة               

مع تعدد و تطور التكنولوجي لاانظم اإلنشاااء ومااواد البناااء   البناء :نظم االنشاء و مواد   2.2.4

الحديثة أدي الي تنوع التشكيالت المعمارية  بما تخدم المتطلبات الوظيفااة و الجماليااة ، 

 فالعالقة بين الشكل واإلنشاء تتفاعل في توافق وتناقض.  

   
 النظام عدم ظهوريوضح  1-18شكل     يوضح تداخل النظام  1-17ل م    شكيوضح سيطرة النظا 1-16شكل        

 االنشائي في التشكيل                      االنشائي في التشكيل                     االنشائي علي التشكيل            

 

 في متاحف الحفريات و االحياء المائية: المعماري بيئية علي التشكيلالمحددات أثر ال 2.3

تعتبر ميزة إذا تم اختيار منطقة الواجهة البحرية  لبناء المتحف المائي حيث    اختيار الموقع : 2.3.1

 .الظروف البيئية عالية الجودة وبين اختيار مكان بالقرب من المدينة 

ياح و شدتها لذا كلما  نظرا لقربها من المسطحات المائية فتزداد سرعة الر : انسيابية الشكل 2.3.2

 كان شكل الكتلة إنسيابية به كتل منحنية أو شكل حاد لمقاومة الرياح 

غالبا ما يكون حجم القاعدة  : حجم الكتلة و ارتفاعها 2.3.3

أكبر وتتجه للصغر كلما ارتفعت عن منسوب السطح 

 لمقاومة الرياح و االمواج . 

تزداد مقاومة الكتلة للرياح عند   : السد و المفتوح 2.3.4

حتواء الكتلة على فتحات لتسهيل مرور الهواء إ

 وزيادة مقاومة الهواء 

يجب استخدام مواد تقاوم الرطوبة  : مواد التشطيب 2.3.5

و االحماض و القلويات حيث أنها تكون عرضة  

للصدأ والعفن أو تقشر الطالء مما يسبب أضرار 

للمبني و مستخدميه كما يجب معالجة فتحات المبني 

 لتصريف مياة االمطار 
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 انسيابية الشكل  ( يوضح 1-21شكل )                         التشكيلالسد و المفتوح في ( يوضح  1-20شكل ) 

 لقربها من المسطح المائي                                                مائيلقربها من مسطح                   

 :  في المتاحفالحركة تشكيل مسارات  2.4

يعتبر فراغ  و و أهمها الحركة االفقيةأفقية (  –رأسية   (اتجاهين الي  تتخذ مسارات الحركة 

مثل الممرات وصالة المدخل وقاعات العرض  و يدرك المتلقى الفراغ  ذو اتجاه واحد المتاحف فراغ 

وبذلك تؤثر الحركة فى ادراك صورة الفراغ  الداخلى اثناء الحركة  وذلك من خالل التتابع الفراغى 

 .  ومضمون التشكيل 

ح 
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ل 
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 المسار الخطي 

Linear circulation path 

يكون المسار مستقيم في شكل خط  

كما يمكن أن يكون عنصر تنظيم  

أساسي لسلسلة من توزيعات  

  الفراغات 

 مسار اشعاعي

Redial circulation path 

يمتد او ينبعث من نقطة مركزية  

 مشتركة

 

 دائريمسار 

Spiral circulation path 

هو مسار واحد مستمر ينشأ من  

 نقطة مركزية ويدور حولها 

 
 وضح أشكال و تكوينات مسار الحركة( ي 1-1)جدول 

 أماكن االستقرار ) الراحة (  :  2.5
 الجفريات و األحياء المائية متاحف في  االستراحة أماكن يوضح (  1-2)جدول 

 أماكن راحة مخصصة  أماكن راحة علي الممر أماكن راحة متصلة بفراغات وظيفية 

تهدف مساحة الراحة الي تقديم الخدمات 
فواجب استغالل وخلق المساحات المناسبة  
مثل االماكن بجانب المراحيض أو  

 المصاعد 
 

 
Great Lakes Aquarium 

المساحة بالقرب من تقع غالبا هذه 

أحواض العرض مع عدم اعاقة  

حركة الزوار وغالبا ما يتم ترتيبة  

اختياريا حتي يتمكن الجمهور من 

 التوقف و الراحة و المشاهدة 

 
Gorgia aquarium , USA 

تقع غالبا في مناطق التجمع و  
التقاطعات كما يفضل أن تكون 
بأماكن ذات اضاءة طبيعية و  

يحصل الزوار  اطاللة حتي 
 علي فرصة للراحة و التحدث 

 
Great Lakes Aquarium 
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مسار الحركة و أماكن    (  1-22)شكل 

 الراحة  بداخل االكواريوم

 

                 أماكن لالستراحات          

 

العرض          لفراغات  الحركة  مسار 

ذو اتجاة واحد يبدأ بسلم متحرك للدور 

 الثاني 

 

مسار الحركة  العالقة بين  2.6

 االحواض : و فراغات 

 جانااا مساااار يمااار  2.6.1
 :  فراغ الحوض

علي مســاحة المسار  يحافظ  
يكــون حيــث كــل حــوض 

ــرن  ــار مــ ــن و المســ يمكــ
استخدام فراغ وســيط لــربط 

 المسار بين االحواض
 الحوض :مسار يمر من خالل  2.6.2

أو قد يمر المسار من خالل الحــوض علــي محــور بشــكل مباشــر 
 يخلق أنماط من االستقرار والحركةعلي الحافة و 

 :  مسار ينتهي بفراغ الحوض 2.6.3
 تستخدم هذة الطريقة للتأكيد علي أهمية الوجهه النهائية 

 و اتجاه الرؤية .لمسار محددا لالحوض  فراغ موقعو يكون للعرض 
 
 
 

 

 

 

 : الحفريات و األحياء المائية راغية في متاحف لفمكونات االو المتتابعة  -3

من  ربط فراغات المبنى الداخلية والخارجية  ية خالل المبني عبارة عن خط بصري  تعتبر الحرك

الفراغاتخالل ت لل،    تابع  األساسية  المكونات  الجزء  في هذا  ني بللم  ةالفراغي  اتتتابعمونعرض 

 . كعناصر ايجابية تؤثر على إدراكنا لألشكال والفراغات 

 .  في متاحف الحفريات و األحياء المائية :المتتابعة الفراغية  3.1

 

 

(  مسار يمر من خالل الحوض و اختالف زوايا  1-25)شكل 
 الرؤية

 (  مسار ينتهي بفراغ  الحوض 1-24)شكل 

 (  مسار يمر بجانب فراغ الحوض 1-23)شكل 
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 أوال المتتابعات الخارجية : 

 

 المقتربات  المسار  المدخل 

نقطة الرأسي    هو  المستوى  اختراق 

الفراغ   يفصل  عن   الداخليالذي 

أويكون    الخارجي فتحة   عبارة عن 

 .انتقالي  راغف

 
   يوضح المدخل الرئيسي  1شكل  

في   الموقع  على  نتبعه  الذي  الخط  هو 

 .حركتنا نحو المبنى 

 
 للمدخل يوضح المسار للوصول  2شكل  

تتضح من خالل رؤيتنا للمبنى  

   من بعيد أثناء أقتربنا نحوه

 
رؤية المبني من خالل يوضح   15شكل  

 مائل أفقيا  شارع 

Hurghada Grand Aquarium  الخارجية متحف يوضح عناصرالمتتابعة ( 1-3)جدول  الغردقة الكبير  

 ثانيا المتتابعات الداخلية : 

 

 التصعيد نقطة  الذروة  المقاطع 

المسار و خطوط   لتقاطع  نقاط  هي 

اتجاه   علي  المؤثرة  وهي  الرؤية 

الحركة 

 
يوضح نقطة تقاطع بين أحواض   3شكل  

 ثانوية 

عند  ي بالفراغ  المستخدم  إحساس  زداد 

 ( الذروة  عند  Climaxنقطة   ،  )

الى   الوصول    الفراغ  وصوله  المراد 

 إليه 

 
الحوض   ) يوضح نقطة الذروة  4شكل  

 (الرئيسي

 
 يوضح مجال رؤية الحوض الرئيسي  5شكل  

التأثير   انتقال  هو  عن  الناتج 

مقدمة   نقطة  من  الي المستخدم 

المبني خالل    داخل  من  يتكون  و 

و   بالفراغ  المستخدم  إحساس 

في  موقعة  حسب  على  يتحدد 

مد و  داخل   یالفراغ    سرعته 

 الفراغ .

 
يوضح  التتابع البصري في    15شكل  

 البهو الرئيسي 

Hurghada Grand Aquarium يوضح عناصرالمتتابعة الداخلية في متحف الغردقة الكبير  (  1-4) جدول    

 المكونات الفراغية لمتاحف الحفريات و االحياء المائية :   3.2
 تخضع تلك الفراغات الي محددات تحكم العالقة بينهم وهي :
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عام   • شبة  أو  عام   ( نشاط   كل  طبيعة  شبة خاص    –تحديد  أو  أو صاخب    -خاص  مدة   –هادئ  

 نوع النشاط (  –النشاط 

توزيعية   • فراغات   ( الداعمة    االنشطة  و   –تحديد  االستراحات  و  المطاعم  مثل  للراحة  فراغات 

 الخدمية  مثل الحمامات(الفراغات 

 و االنشطة المحيطة من االتصال المباشر أو غير مباشر أو عدم اتصال  الفراغالعالقة بين  •

 

 
 نموذج يوضح العالقات بين  الفراغات المختلفة لالكواريوم  (  1-26) شكل

و   3.3 الحفريات  متاحف  في  الفراغ  تشكيل  عناصر 

 االحياء المائية:

ولكاان أيضااا   فحسااب  توفر المعلومااات  الالفراغات الداخلية  

ن نااوع المعروضااات التااي يااتم عاا تعكااس مفاااهيم مختلفااة 

ايدة وكااذلك متكاملااة عرضها في الفراغ بحيث أن تكون مح

و العناصر الرئيسية في فددراغ االكواريددوم ،  مع المعروض  

. وتلعااب   هي الجدران و األسقف واألرضيات  و االحواض

تلك العناصر دورا محوريا في عملية الرؤية واستقبال عين 

اإلنسااان للفااراغ باال وتااتحكم فااي مشاااعره وانفعاالتااه تجاااه 

وتشااكل هيئتهااا العامااة الفراغ فهي تحاادد أبعادهااا وتقساايمها 

مااا وكاال ذلااك يااؤثر فااي رد فعاال اإلنسااان تجاااه الفااراغ و

 .يستشعره من راحة أو ضيق 
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المدخل الرئيسي

بهو المدخل

االحواض النوعية

المعامل وفراغات خدمة 
االحواض

اماكن االستراحات و 
الحمامات  

المطاعم و االستراحات

M.P.Uقاعة / مكتبة 

ضاعة العروض الرقمية

الهدايا التذكارية

و عناصر االتصال الرأسي
االفقي 

فراغات ادارية

مداخل الخدمة 

أماكن انتظار السيارات

  الفراغات نموذج يوضح (  1-27) شكل
 المختلفة لالكواريوم 
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 تشكيل الفراغات في متاحف اللحفريات و االحياء المائية  فياالدراك البصري   علي المؤثرة العوامل

  االرضيات  االسقف  الحوائط  االحواض 

أصــــبح مــــن الســــهل 
أحواض منحنية  تشكيل 
ــاد  ــة بأبعـ ــر تقليديـ غيـ
مختلفة حسب متطلبات 

 المصمم

 

يتم تشكيل أسطح الحوائط 
و والغائر  بأسلوب البارز  

ــن خــالل  ــنهم م ــع بي الجم
 ايقاعيةنظم تكرارية و 

 
 

)   إختالف منسـوب السـقف
تغيــر  مــنخفض ( –مرتفــع 

من لذا هي من نسب الفراغ  
العناصــر النشــطة بصــرية 
في الفراغات الداخلية نظرا 

 خاماتهاتشكيالتها و لتنوع 

 

اخااااااتالف منسااااااوب 

 –) مرتفع  االرضيات  
يعمل علي   منخفض (

ــر  و  ــزل البصـ العـ
ــراغ   ــد الفـــــ تحديـــــ

 

ل 
شك

ال
 

ــوح  مراعــاة  ســمك الل
ــاء  ــاجي الن المـ الزجـ

ــغط ــل  يضــ ــى كــ علــ
ومـن   جوانب الحـوض

األحواض ل في  ضالمف
الكبيرة جـدا ان تصـنع 

ــواح  ــن ألـ ــك مـ  إكريليـ
 قوية وشفافة

و  الرطوبــةمــواد تقــاوم 
االحمــــاض و القلويــــات 

 لنمـوالنها تكون عرضـة  
العفن أو تقشر في الطالء 
أو اللجــوء الـــي معالجـــة 

 االسطح اذا لزم ذلك

 تتميـــز االســـقف المعلقـــة
 بــاختالف مــادة التشــطيب

ونها غير منوطة بمقاومة بك
 العوامل الجوية أو األحمال

تـوفر العـزل الصـوتي كما  
ــاو ــي اخفــاء  له القــدرة عل

اصة بوحدات لخالتركيبات ا
ــف  ــاءة و التكييـــ و االضـــ
 أنظمة المراقبة و االنذار

توافر المتانة و المالئمة 

الوظيفياااااة فاساااااتخدام 

االرضاايات الخرسااانية 

المطليااااه أو المكسااااية 

بالفنيااااااال و تجناااااااب 

السيراميك أو الرخام اال 

اذا تماات معالجتااه ضااد 

 االنزالق

دة 
ما

ال
 

تراعــي عــدم ســميتها 
فتســــــتخدم االلــــــوان 

ــة  ــون  والطبيعيـــ تكـــ
ظهار جمـال المتناسقة  

البيئة المحيطة لمنطقـة 
 الحوض

ــة  ــوان الهادئـ يفضـــل االلـ
ــع االحــواض  ــة م المتقارب
ــاة  ــتت انتبـ ــث ال تشـ بحيـ

 . الزائر عن االحواض

االلــــوان الفاتحــــة تظهــــر 
الســقف أكثــر ارتفاعــا مــن 
الطبيعي و االلـوان الغامقـة 

ــ ــره أق ــن تظه ــا م ل ارتفاع
 الطبيعي

الـوان محايـدة  يفضل 
غيـر عاكسـة للضـوء 

 تشتت انتبـاة بحيث ال
 الزائر عن االحواض

ن 
لو

ال
 

ــواد  ــتخدم المـــــ تســـــ
ــناعة  ــة لصـــ الطبيعيـــ
خلفيــة لالحــواض كمــا 
ــواد  ــتخدم المـــــ تســـــ
التـي تحـاكي  المصنعة 
الطبيعـــة ولكـــن تبقـــي 
الواجهـــه عبـــارة عـــن 

 الواح شفافة ملساء 

مصنعة أمر استخدام مواد  
يث يتم تكسـيتها و شائع ح

معالجتها و تسـتخدم مـواد 
مثل    البيئةطبيعية لمحاكاة  

الصخور و كذلك الحوائط 
 بأنواعها .  المائية

طبيعيـة فــي اسـتخدام مــواد 
فـي لمحاكاة البيئـة  االسقف  

فانهــا تســتخدم كــذلك فــي 
الحوائط ما يـؤثرعلي حـس 

ــر و ادراك ا ــراغ لزائــ للفــ
 شعورا مختلفا . فيعطي

المـواد   استخدام    عدم
الملساء  األسطح  ذات 

ــي بحيــث ال  تســبب ف
ــان  ــقوط واذا كــ الســ

ضــــرورة فيجــــب بال
ــتخدام  ــا باسـ معالجتهـ
 مادة مانع االنزالق

س 
لم

لم
ا

 

ــن  ــا عــ ــواعتكلمنــ  أنــ

فـي الصناعية  االضاءة  

وضـرورتها االحواض  

الحياة الطبيعية  لمحاكاة 

ــة  ــة (  –) النهاري الليلي

لــدورة االســماك بكــل 

 حوض .

يتجنــب المصــمم اســتخدام 

 الجانبيـة  عناصر االضاءة

في الحـوائط لعـدم تشـتيت 

المشــــاهد عــــن رؤيـــــة 

و لكن تسـتخدم   االحواض

ــي  ــاة ال ــت االنتب ــا للف غالب

 . اللوحات االرشادية

ــتخدام  ــب المصــمم اس يتجن

 الجانبيــة عناصــر االضــاءة

لعــدم تشــتيت المشــاهد عــن 

و لكـــن  رؤيـــة االحـــواض

تستخدم غالبا للفـت االنتبـاة 

 . الي اللوحات االرشادية

 تســاعد االضــاءة فــي

االرضـــــيات علـــــي 

ادراك المشاهد لتغيـر 

لتيسير فرق المناسيب 

طـــرق الحركـــة دون 

 حدوث عوائق .

 

ءة 
ضا

ال
ا
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ــا و   ــي تنظيفهــ يراعــ
معالجـــــة وصـــــيانتها 

االســـطح مـــن تـــرك 
البصــمات ممــا يســبب 

 تشوه في الرؤية

ــات  ــب فتح ــبابيك يتجن الش

حــــواض لمنــــع عنــــد اال

ــن  ــة مـ ــاءة الطبيعيـ االضـ

ــدخول  ــن الـ ــد ولكـ تتواجـ

فتحات الحوائط بمـا يخـدم 

وظيفة الفـراغ ) تهويـة و 

و االتصـــال مـــع  اضـــاءة

 الطبيعة (

استخدام تشـكيل االحـواض 

الزائرين شـعور   اعطاءفي  

قــو  باالتصــال مــع البيئــة 

البحرية و كأنهم في أعماق 

 .المحيط 

 

ــواض  ــض األحــ بعــ

ــن  تكــــون جــــزء مــ

ــذلك  ــية لــــ االرضــــ

يراعي عامـل االمـان 

  أثناء التصميم .

ية 
اف
شف

ال
 

 العوامل المؤثرة علي عناصر التشكيل (  يوضح  4-2جدول)

 :   اإلدراك البصري -4

ينظم الفرد بها المثيرات التي يتلقاها من البيئة المحيطه ويضفي اإلدراك هو تلك العملية التي 

عليها معنى وفقا لخبراته فهناك عوامل تؤثر في اإلدراك الشخصى , فعلى المصمم أن يكون على  

ليستطيع التعامل معها وتوجيهها لتحقق أهدافه في التصميم ويصبح إدراك المتلقي  دراية بها

.وقت مضى   لمفردات التصميم أفضل من أي  

 :اإلستجابة البصرية  4.1

األماكن  ، وتجعل  فهي توفر معلومات كثيرة   ، البشر  األكثر هيمنة عند  البصرية  اإلستجابة  تعد 

مدركة بصورة أوضح وأكثر فاعلية من غيرها من الحواس ، من خالل التأكيد على إنشاء صور 

حاسة باحثة   احيث أنه  ة فقط  ورثالثية األبعاد في الفراغ تترجم من خالل العمق ،والبصر ليس ص 

بصری  الحقيقة  في  هو  .فالتوجيه  والخلف  باألمام  واإلدراك  الوعي  مع  المحيطى  النظر  تستلزم 

المعلومات   معه  يشرك  الحاالت  في بعض  أنه  الرغم من  على   ، كبير  ،  بشكل  اللمسية   ، الشمية 

فراغی ، المسافة ، التدرج ويعتمد اإلدراك البصري على عدة عوامل منها ) الحيز الوالصوتية .  

( . وتختلف هذه العوامل وتتنوع باختالف الحضارة ة  ئ، نوعية اإلضاءة ، اللون ، الهي  الملمسی

 وخبرات األفراد وبإختالف درجة حدة البصر مما ينتج عنه اختالفات ملحوظة في اإلستجابات . 

 :  Gestalt    نظرية الجشطلت 4.2

تطويرهااا حااول من بين النظريات التااي تاام  

بأهميااة  تلك النظريااة حاسة البصر ، تحظى

، والتي تسلط الضوء على مجموعة   خاصة

ماان القااوانين التااي تاانظم العمليااة المعرفيااة 

أن الاادماغ حيث توصل علماااء الاانفس الااي  

البشاااري ياااانظم التصاااورات باعتبارهااااا 

( وفقًا لقوانين معينة Gestalts)  مجموعات

 " أطلقوا عليها "قوانين اإلدراك

 
 

  Formأو الهيئة  Shape*الجشطلت : كلمة ألمانية تعني الشكل  

 ، وهي مدرسة فكرية جديدة نشأت في ألمانيا في أوائل القرن

 العشرين وتقوم على دراسة الكل قبل دراسة الجزء . 

الحس و االدراك

التكوين المادي 
والمعنوي للمبني

عملية المشاهدة
تعتمد علي زمن 
الرؤية و زاوية 

الرؤية

عوامل فسيولوجية 
و فيزيقية  لالنسان
تختلف من انسان 

الخر

 االنطباعات البصرية 

(  المؤثرات الخارجية علي عملية  1-28) شكل
 الحس و االدراك 
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 :  التناظر و النظام 4.2.2

عدم  االتزان و يدعو هذا المبدأ بكل بساطة 

في أي تركيبة ألن المشاهد وضى الفترك 

بدال من يضيع الوقت في البحث عن الخلل س

   المعنى الحقيقي للرسالة  التركيز على إدراك

وجود توازن سليم و  قه عندتحقي و يمكن 

،  تناسق في مختلف عناصر التصميم

العناصر التي تبدو متشابهه ينظر اليها علي  ف

 .أنها جزء من تشكيل عام 

 االستمرارية :    4.2.3

هو المبدأ الذي تنساق فيه العين وفقا لمسار 

مفضلة أن ترى  معين، منحنى، أو خط مستقيم، 

شكال واحدا متواصال بدال من مجموعة 

خطوط متباعدة. و هو ما يمكن أن يستخدم 

لإلشارة لعنصر معين في التصميم من خالل  

استعمال خط يقطع التصميم متخذا منحى مالئم  

 .لهذه األخيرة

 االنغالق :   4.2.4

يعتمد على ميل العين لرؤية األشكال  

المنغلقة. فهو يستعمل عندما يكون الشكل غير  

مكتمل أو عندما يكون الفضاء الداخلي  

للتصميم غير ممتلئ بالكامل و لكن، يدرك 

المشاهد رغم ذلك التصميم كاملة من خالل 

 تصوره الشخصي للفراغات .  

 :    التقارب   4.2.5

ة من العناصر لخلق يعتمد على تقارب مجموع 

فمن الممكن أن ينظر إليها كشكل   ترابط بينها.

واحد بالرغم من كونها مجموعة عناصر  

التقارب يمكن تحقيقة عبر استخدام  .منفصلة

الكثير من القواسم المشتركة مثل الشكل و 

اللون والملمس أو الحجم أو أي سمه بصرية 

 .  أخري

 :   الخلفيةو  الشكل   4.2.6

يعتمااد علااى تفضاايل العااين البشاارية رؤيااة الصااورة 

)الجساام األمااامي( و الخلفيااة علااى أساااس 

عااادة مااا يااتم اسااتخدام  .مسااتويين مختلفااين

الضوء و الظل و هو ما يساعد علااى خلااق 

 . صورة مميزة من ضمن مجموعة أشكال

 

 مفهوم التقارب   (  1-32شكل  

 يوضح مفهوم التناظر و النظام  (   1- 29)شكل 

 مفهوم االنغالق  (   1-31)  شكل 

 مفهوم االستمرارية  (  1-30)شكل 

 مفهوم الشكل و الخلفية   (  1- 33)  شكل 
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 :  المتتابعة البصرية العالقة بين االدراك البصري و التشكيل المعماري في استنتاج  -5

 مما سبق دراستة نستنتج العالقة التاليه

 
 في الفراغ المعماري المشاهد  بين ادراك العالقة التبادليةمخطط يعبر عن   ( 1- 34)شكل 

 
 بين مبادئ االدراك و مبادئ التشكيل في متاحف الحفريات و األحياء المائية العالقة التبادليةمخطط يعبر عن   ( 1- 35)شكل 

( تم تصميم مكونات النموذج    1-35و بناء علي الدراسات النظرية و من خالل المخطط التحليلي شكل ) 

 .  القياسي 

 : التحليليةألمثلة اختيار اأسس العالقة بين التشكيل و االدراك و   -6

 العالقة التبادلية بين االدراك البصري والتشكيل المعماري :   6.1

في متاحف   البصريةالمتتابعة لعناصر المعماري مدي تحقيق مبادئ التشكيل  دراسةوجب 

 –الحوض الرئيسي  –االحواض الثانوية  –) البهو الرئيسي من خالل الحفريات و االحياء المائية 

وضع نقاط   سوف يتم هذا و ،للمشاهد االدراك البصري  تحقيق جودة علي ذلك الممرات ( وتأثير

تقييم لمدي تحقيق التشكيل المعماري )بالمتتابعة البصرية ( لجودة االدراك البصري من خالل  
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تحليل أمثلة عالمية مختارة علي أسس من خالل الدراسة النظرية بحيث يمكن منها الوصول الي  

 1 /  غير نشط بصريا صفر = ) ومن خالل نقاط التقييم التي تم اقتراضها علي أساس النموذج القياسي 

تمثل أوزان لقوة تواجدها و  وهي   (نشط و قوي بصريا   = 3/  نشط نسبيا =  2  /نشاط  ضعيف بصريا = 

 علي االدراك البصري  هتأثير

 أسس اختيار األمثلة التحليلية:  6.2

وهي ابسط الطرق وأكثرهااا شاايوعا لضاامان عاادم التحيااز فااي اختيااار :    عينة عشوائية 6.2.1

 .معينة عن غيرهامفردات 

: وتقوم هذه على اختيار قصدي لمفردات معينااة وشااروط معينااة يفتاارض   عينة عمدية  6.2.2

الباحاااث أنهاااا خيااار 

ممثل لهاادف الدراسااة 

حيااث يقااوم الباحااث 

بتحدياااد الخصاااائص 

التي  والخاصة  العامة 

يتصاااف بهاااا واقاااع 

البحاااث والتاااي لهاااا 

عالقة بالدراسااة التااي 

يتم فااي ساا . يقااوم بهااا

معماري تقييم العمل ال

طبقا لعناصر الدراسة 

السااااااابق ذكرهااااااا 

باساااتخدام األسااالوب 

متوساااطات درجاااات 

 .  التقييم

 باســم ألكواريــوم  التعريفسيتم  

ــاح ،  ــنة االفتتـ ــار   ،سـ المعمـ

ــزة  المصــمم و أ  معلومــة ممي

بالمشــروع  كمــا ســيتم وصــف 

 يــة مــن خــالللالفراغــات الداخ

 صور للمتتابعة البصرية
 العالقة بين االدراك و ( النموذج القياسي المقترح اليجاد  1-6جدول )          

 المائية  لمتاحف الحفريات و االحياء البصريةالتشكيل من خالل المتتابعة                .

 
( نقاط قياس النموذج القياسي المقترح اليجاد   1-5جدول )

العالقة بين االدراك و التشكيل من خالل المتتابعة الداخلية 

 لمتاحف الحفريات و االحياء المائية

                                                   

 3=   ●نشط و قوي بصريا      Ө  =2نشط نسبيا       Օ   =1نشاط  ضعيف بصريا        0غير نشط بصريا  ☼ = 
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  AquariumIstanbul -أ 

كيا بالقرب من مول اكوا يقع في إسطنبول بتر 

كم من مطار إسطنبول   5يبعد  .،فلوريا 

أتاتورك، و بالقرب من أنظمة النقل بالطرق 

 والسكك الحديدية في فلورياالسريعة 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل الثانو خالمدخل الرئيسي                              المد

 ,الموقع العام

مدخل خاص  -5D        4سينما  -3مكتب االستعالمات      -2المدخل الرئيسي      -1

مضيق جبل طارق                 -6أحواض منطقة البحر االسود      -5للمجموعات         

مضيق جاناكالي          -9المحيط االطلسي        -8     أحواض منطقة بحر االمرمر    -7

متجر    -14المقهي       -13التراس         -12      غابات مطيرة   -11بحر ايجة      -10

 وحدات الحجر الصحي لالسماك -LSS      16وحدة دعم الحياة  -15لهدايا التذكارية    ا

 الواجهه الرئيسية 

 قطاع طولي يوضح ارتفاعات الكتلة و تنوع زوايا رؤية المشاهد 

 البهو  الرئيسي 

لألحواض الخطوط  الممر  المؤد  
االنسيابية في التشكيل و االضاءة تحث  

 الزائر علي الحركة

 أحواض ثانوية منطقة انتركتيكا 

 أحواض ثانوية منطقة البحر المتوسط 

 الحوض الرئيسي 

 الدور االرضي 

 مول اكوا فلوريا     -2  اكواريوم  اسطنبول  -Yeşilköy Halkalı Cd     1طريق 
 علي بحر المرمرة  يقع  -Crowne Plaza Istanbul Florya    4فندق  – 3



Hamdy Sadek /Engineering Research Journal 175 (September 2022) AA88- AA110 

 

105AA 
 

 نموذج تقييم مدي تحقيق التشكيل المعماري )بالمتتابعة البصرية ( لقياس جودة االدراك البصري 
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 التقارب  ●   ●  ●  ●   ●   ●
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 تجميع النقاط  216

 التقييم 75%

في   جودة االدراك البصريقياس تحقيق التشكيل المعماري )بالمتتابعة البصرية ( ل( تقييم  مدي  1-7جدول )

Istanbul Aquarium  ) عينة عشوائية ( 
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 -:  Aquarium   S.E.A -ب 

حيث   2021مصنف الثالث عالميا لعام 

يحتوي علي اكبر أكبر حوض مياة 

 . م 8.3 ×36رئيسي يصل الي  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموقع العام 

 البهو  الرئيسي 

بطريقة عرض مبتكرة    أحواض ثانوية
 و كأنها قبة بالمحيط 

 لمدخل الرئيسي       انسيابية الكتلة و وضوح العناصر االنشائية ابروز 

تصــميم فــراغ الحــوض الرئيســي بطريقــة 
مبتكــرة مــن تــدرج مســتو  االرضــيات و 

 واجهه العرض البانورامي  

 جافااحواض مضيق كاريماتا و بحر  .1
 أندماناحواض مضيق ملقا و   .2
 الكديفاحواض خليج بنغال و بحر  .3
 المحيط احواض رحلة  .4
  « المحيط المفتوح»  الحوض الرئيسي  .5
  و البحر العربي الفارسي احواض الخليج  .6
 االحمر احواض البحر   .7
 أفريقيااحواض شرق  .8
 الشمالي احواض بحر الصين  .9
 القروش احواض بحار  .10
  نفق حيث اثار السفينة الغارقة .11

موقاااع االكوارياااوم فاااي 

البااادروم و يظهااار فقاااط 

تغطيااااااااااة متحااااااااااف 

Maritime  للسااافن مااان

 الخارج 

الممر  المؤد  لألحواض الخطوط االنسيابية في  

 التشكيل و االضاءة تحث الزائر علي الحركة
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 نموذج تقييم مدي تحقيق التشكيل المعماري )بالمتتابعة البصرية ( لقياس جودة االدراك البصري 
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 التقارب  ●   ●  ●  ●   ●   ●

 االستمرارية  ●   ●  ●  ●   ●   ●

 االنغالق ●   ●  ●  ●   ●   ●

 تجميع النقاط  262

 التقييم % 90.9

 في  جودة االدراك البصريقياس تحقيق التشكيل المعماري )بالمتتابعة البصرية ( ل( تقييم  مدي  1-7جدول )

 S.E.A  Aquarium  ) عينة عمدية ( 
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 النتائج العامة للبحث :  -7

 
 –) البهو الرئيسي تحقيق مبادئ االدراك البصري في متوسطات قيم  اجماليمقارنة بين  8-1شكل 

 مع قيم النموذج القياسيالممرات (   –الحوض الرئيسي  –األحواض الثانوية 

 
 –) البهو الرئيسي في مبادئ التشكيل المعماري تحقيق متوسطات قيم  مقارنة بين اجمالي 8-2شكل 

 مع قيم النموذج القياسيالممرات (   –الحوض الرئيسي  –األحواض الثانوية 

كأحد أهم  العينتان اتفقت علي ضرورة تحقيق مبدأين االستمرارية و التناظرنستنتج أن  8-1شكل من 

  االدراك في فراغات المتاحف مبادئ

  فراغات  فيئ التشكيل العينة المصنفة عالميا حققت أكبر قدر من مبادنستنتج أن  8-2من شكل 

  .المتتابعة الداخلية مما انعكس ايجابيا علي ادراك الفرد للفراغات 

 العامة للبحث :  التوصيات -8

 توصل البحث الي عدة توصيات نوجزها في االتي :

مالحقااة الفكاار   ومراعاة االسس التصميمية  في متاحف االحياء المائية لدي المعماريين   .1

العااالمي الحااديث الااذي يقااوم علااي التكاماال بااين االدراك البصااري لالنسااان و الفااراغ 

 .المتحفي 

تصااميم الفراغااات فااي متاااحف تشجيع المستثمرين علي إدخال التكنولوجيا الحديثااة فااي   .2

و استخدام وسائل  المحلي كفاءة التصميمرفع تعتبر مزار سياحي و  االحياء المائية حيث  

عرض حديثة  تجذب الجمهور لتحقيق الهدف من متاااحف الحفريااات و االحياااء المائيااة 

 .في الحفاظ علي الحياة البحرية

ضرورة تشجيع الجمهور على المساهمة بالرأي في نوعيات الفراغااات التااي يسااتخدمها  .3

 لباته المختلفة من حيث مدي تحقيق متط

0 20 40 60 80

التناظر

التقارب

االستمرارية

االنغالق

النموذج القياسي

S.E.A. Aquarium

Istanbul Akvaryum

0 10 20 30 40 50 60

الوحدة

السيطرة

االتزان

االيقاع

المحورية

المقياس

النموذج القياسي

S.E.A. Aquarium

Istanbul Akvaryum
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لاادي  التصااميمية  االفكااار و المبااادئضرورة ترسيخ مبدأ المشاااركة الفعالااة فااي اتخاااذ  .4

فااي الفكاار التصااميمي الخمااس مدي تحقيق مبادئ االدراك البصري المعماري من حيث  

 . للوصول الفضل فراغ يستطيع المتلقي أن يتفاعل معه 

 المراجع : -9

 أوال المراجع العربية :
 الرسائل و االبحاث : 

االنطباعات البصرية للعمارة دراسه بحثيه لمفهوم االنطباعات البصريه رسالة ماجستير  كلية 

 محمد نبيل محمد غنيم   ،   1999الهندسة جامعة القاهرة 

كلية الهندسة إدراك الفكر التصميمي لإلتجاهات المعاصرة في عمارة المتاحف رسالة ماجستير 

 أيمن محمد عاصم محمد اسماعيل،  2007جامعة عين شمس 

كلية الهندسة جامعة االزهر  التكامل المعماري بين التشكيل القائم و المستجد رسالة ماجستير

 أحمد عبد المنعم خالد قحطان،  2006

الية العالقة بين المنظومة الفراغية و المنظومة االنشائية في العمارة رسالة دكتوراة  كلية إشك

 محمد سيف النصر،  2006الهندسة قسم عمارة  جامعة حلوان 

تأثير تكنولوجيا المعلومات علي تطور الفكر المعماري رسالة ماجستير كلية الهندسة قسم عمارة 

 خليل أحمد محمد حسن ،  2011جامعة االزهر 

هبه هللا  ،  2017فراغات الحركة في العمارة ، رسالة ماجستير ، كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان 

 علي 

دور الفراغ في التشكيل المعماري وأهميته رسالة ماجستير الهندسة المعمارية قسم التصميم 

 سيما القنواتي ،  2015المعماري جامعة دمشق 
رسالة   تكنولوجيا الواقع المدمج علي تشكيل فراغات العرض المتحفي و تجربة الزوار تأثير استخدام 

 فيصل خليل إبراهيم ،  2016 جامعة الزقازيق   كلية الهندسة قسم عمارةماجستير 
" دراسة حالة المراكز   دور اإلضاءة الصناعية في إبراز القيم الوظيفية و الجمالية للفراغ الداخلي

 هالة بركات على النجار غزة " كلية الهندسة ، الجامعة االسالمية بغزة ،  التجارية في مدينة
تاثير اللون و الضوء في اعادة ادراك صياغة جديدة للحيز الداخلي االكاديمية العربية للعلوم و  

 جامعة الدول العربية   -التكنولوجيا و النقل البحر   
كلية فنون جميلة    تثمار السياحي بين العالمية والمحليةتطبيقات العمارة المائية فى االسورقة بحثية بعنوان 

 إسماعيل أحمد محمد عبد هلال عامر،  2017قسم عمارة جامعة المنيا 
جامعة    -الهندسة المعمارية  كلية  ،  إشكالية العالقة بين العمارة المستدامة والشكلورقة بحثية بعنوان 

 مني عجور ،  2012  حلوان

خامات النهو و التشطيب و دورها في حماية الفراغات الداخلية و الخارجية  ورقة بحثية بعنوان 
أميرة مصطفي درويش ،  2019من تأثير العوامل الجوية كلية فنون جميلة جامعة االسكندرية  

 الحداد 
 : و الدوريات  الكت  

 يحيي حمودة ،   1998التشكيل المعمار  ، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع 
مدخل إلي فن المتاحف ، كلية االداب بقنا  جامعة جنوب الواد  الدار المصرية اللبنانية للنشر 

 رفعت موسي محمد،  2002
  2009و للنشر جماليات عمارة المتاحف المصرية  كلية التربية الفنية جامعة حلوان مكتبة االنجل

 أيمن نبيه سعد هللا، 
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  العدد التاسع العلوم االنسانيةو  جدلية تبعية الشكل في تصميم المنتج مجلة العمارة والفنون
 خالد فاروق السندويني ، ياسر علي ،  2018

مجله   تأثير أبعاد التصميم الداخلي علي المباني التاريخية دراسة حالة قصر البارون بالقاهرة
 مريهان محمد يحيى محمود ،   2021العمارة والفنون و العلوم االنسانية 

لكلية   الدورية العلمية اإلدراك الذهني للصورة البصرية في تصميم الحيزات الداخلية المعاصرة
 زينب لطفي عبد الحكيم خليفة،  2020 سكندريةالاجامعة  -الفنون الجميلة 

 المراجع االجنبية :

Books : 

David Alderton  , Encyclopedia of Aquarium and Pond Fish  Published in 

the United States by DK Publishing 2005 

C.M. Wang  /  B.T. Wang , Large Floating Structures “Technological 

Advances “  Springer Business Media Singapore 2015 
Thesis and Papers : 

Sahil Manoj Gore , Paper : City under water puplished in 2016 

Pankaj Rai , Oceanarium  Thesis  report 2019 

Abu Safwan , National Oceanarium  Thesis report 2013 

 Oscar Holland , Article : The secrets behind immersive aquarium design  

CNN journal June 2018 

 orphek   compony,  Article : KELVIN LUX LUMENS “PAR & PUR “  

 Article : LED Lighting for Public Aquarium  

A review Global NEST Journal, Vol 13, No 4 , Organizing a puplic 

aquarium :  objectives , design , operation and missions 

Article Game-based Interaction Technology for Informal Education in 

Public Settings · January 2008 

mondo* arc  is the leading international magazine in architectural lighting 

design. Targeted specifically at the lighting specification market   

  2017ابريل / مايو  78العدد 

 

Internet Communications : 

aquariums.com-www.advanced  
لمتاحف  نفذة لعدد من المشاريع العالمية الم AAT  Advanced Aquarium Technologiesشركة 

 المائية  الحفريات و االحياء 
www.fishaholic.net  

 المصنعة لمكونات أحواض السمك   fishaholicشركة  

www.britannica.com/science/aquarium   

 موسوعة برتنكا العلمية  للعلوم مقالة بعنوان متاحف االحياء المائية 

 www.artificialcoralreef.com 

 يا أكواريوم المنفذة الحواض السمك بأنطال coralreefالموقع الرسمي للشركة  

www.youtube.com/watch?v=DDoFpnz8nDI 

 حوض السمك الرقميعرض تفاعلي مع  

http://www.advanced-aquariums.com/
http://www.fishaholic.net/
https://www.britannica.com/science/aquarium
http://www.artificialcoralreef.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DDoFpnz8nDI

