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 .الشكليف 
 

عالمة اليت ميكن رؤيتها وفهمها من قبل أولئك الذين يعتقدون.  -اهلل تفقد مصدرا للمعرفة على أي من خملوقاته مع عالمة 
التفكري هو الشيء الذي جيب القيام به الستكشاف ومعرفة كل شيء موجود يف الطبيعة. ألنه جمهز العقل البشري من قبل اهلل 

 .للتفكري
على واحد من نعمة اهلل سبحانه وتعاىل. الناس الذين بدا حوله لريى أن اهلل قد أعطى عجائب الدنيا  الطبيعة هي دليل

 .الطبيعية ال تعد وال حتصى. أينما أي كائن حي، من النباتات إىل احليوانات، يف الرب والبحر يف، وهي جمهزة امتياز مذهلة
ر إهلام العديد من أبنية. هيكل احليوية النحاسية يف اهلندسة املعمارية الطبيعة هي مصدر التعلم ممتازة للبشر، والطبيعة مصد

من هيكل النظام الذي يأخذ التعاون )التعاون( بني اإلنسان والطبيعة كأساس للنموذج جمتمعة. ولدت هذه البنية من فكرة أمهية 
الطبيعة نفسها هو البناء املثايل يف اهلندسة املعمارية. الطبيعة واملوجهة إىل بيئتهم. احليوي النحاسية انضمت إىل الرأي القائل بأن 

 .توزيع القوة الذي حيدث يعتمد على شكل ومبادئ العمل من الكائنات الطبيعية، تصبح أساسا للتخطيط القياس
فة عامل احليوية النحاسية كموضوع يف تصميم عامل البحار يف وسط السياحة البحرية اموجنان هلا عالقة وخلفية قوية مع وظي

 .البحار اخلاصة
عامل البحار هو وسيلة ترفيهية وتعليمية اليت عرضت على مجال احلياة البحرية يف وعاء ماء كبري. سيكون عامل البحار مع 

 .موضوع بناء احليوي النحاسية إحضار طابع وظيفة املبىن نفسه. حىت أكثر من ذلك عندما أخذ السمك باري كما القياس الكائن
 البحار يف وسط السياحة البحرية اموجنان الذي يستخدم موضوع التحول احليوي النحاسية أخذ القياس اجلناح تصميم عامل

الالدغة احلركة. من املتوقع يف وقت الحق جلعل أحرف عامل البحار هي دينامية وجذب الزوار. تصميم املبىن يهدف إىل زيادة عدد 
 .زوار خفض اموجنان السياحة البحرية

 


