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 ملخص البحث

شهدت منظومة العمارة الحديثة تطورا هائالً فى خاماات ومراردات مالماالت العنااار المعمارياة وخاااة ال مامياة منهاا  

آلياات ونظاا الترالياإ  أن أك أالثار ت اال الانظا فاى تممياا وترالياإ المالمااالت الماا شاهدت ت ال المنظوماة تنوكااً ال يااراً فاى 

ال ماحية الانت تتاف  التق يدياة لااعو ة الحااول ك اى  ادائل مخت راة لوتاعيات تممياا متنوكاة لقااور  عا  تقنياات 

 التنريذ لخامة ال ماج  والتي يمالك أك تساها فى تشاليل وسائل مساكدة وآليات ل تمميا والتراليإ.

ماا دراساة ارثار  إمكانية تصميم وتنفيذ مكمالت زجاجية ذاتية التجميع للعمارة الداخليةألى ال حث فى  الدراسة ذا لجأتل

الرنااي والااذا دراسااة ارثاار التقنااي لطريقااة أنتامهااا  ااالال خ   حيااث يمالااك مااك خاللهااا تنريااذ وحاادات ذاتيااة التمميااا يمالااك  هااا 

 يدية إلتراء تنوع ووتا  دائل مخت رة تحوي مك المرونة ما يسمح   اساتخدامها انستغناء كك س ل التراليإ والتمميا التق

 الوحدات تالرارية يمالك توظيرها فى العديد مك العناار المعمارية و تنوع فى اتماهات التاميا. 

ال مامياة.  : افتقار منظومة العمارة الحديثة ل تنوع الممالى والوظيرى فى نظا تراليإ المالماالتوظهرت مشكلة البحث فى

: دراسااة القاايا المتااافة لفثاار الرنااى والتقنااى لتاااميا وأنتاااج وحاادات مااك المالمااالت ال ماميااة  ذاتيااة وهدددا البحددث إلددى

أثااراء منظومااة العمااارة الداخ يااة   اادائل ذات لاايا متااافة لاانظا : فااىأهميددة البحددث التمميااا  ل عمااارة الداخ يااة   وظهاارت 

أنه يمالك تاميا وتنريذ وحدات مك المالمالت  افترض البحث:ل عمارة الداخ ية. الما  التراليإ والتمميا ل مالمالت ال مامية

ال ماحية  ذاتية التمميا   حيث تالوك ذات نمط متغاير كك ارنماط التق يدية وذات أثر فناى وتقناى يثارن منظوماة العماارة 

ة  ذاتياة التممياا   طريقاة الالا خ ل عماارة : دراسة ارثر الرنى والتقنى لتااميا مالماالت  مامياوتحدد البحث فىالداخ ية. 

 التمري ى(. –التح ي ى  واتبع البحث المنهج: )  الداخ ية.
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 واعتمدت الدراسة على المحاور اآلتية :

 .توايف وتانيف المالمالت ال مامية 

 .دراسة تح ي ية ل ع  أنماط تق يدية مك نظا التراليإ ل مالمالت ال مامية 

  التراليإ مك المالمالت ال مامية   أساليإ التالرار المتنوكة.منهمية تاميا وحدات ذاتية 

 .دراسة تمري ية لتنريذ  ع  النماذج  طريقة الال خ لتالئا نمط أنتاج المالمالت ال مامية ذاتية التراليإ 

 .ارثر الرني ل قيا المتافة لتاميا وحدات ذاتية التراليإ مك المالمالت ال مامية 

 دات المالمالت ال مامية ذاتية التراليإ.ارثر التقني لتمميا وتراليإ وح 

  و من أهم النتائج التي توصل اليها البحث :

  .توايف و تانيف المالمالت ال مامية وتح يل  ع  نظا ال ناء التق يدية 

 ع  المالمالت ال مامية ذاتية التمميا   دائ ها المتنوكة. تاميا  

  ال مامية  طريقة الال خ ومواءمتها ل تنريذ.راد التالنولوميا والطرق المت عة إلنتاج المالمالت 

 أها المتغيرات الرنية والتقنية المؤثرة فى أنتاج المالمالت ال مامية ذاتية التمميا  طريقة الال خ. تحديد وتح يل واستن اط 

 ية لمنتج تأثير ت ل المتغيرات فى أتراء ممموكة مك القيا المتافة فنياً وتقنياً لتحقيق المتط  ات الوظيرية والممال

 المالمالت ال مامية ل عمارة الداخ ية.

 العمارة الداخ ية -ذاتية التمميا-المالمالت ال مامية -تاميا  : كلمات مفتاحية 

Abstract: 

The system of modern architecture has a tremendous development in the materials and the 

accessories  of architectural elements, especially the glass, and has a lot of great variety of 

mechanisms and installation systems, but most of these systems in the compilation and 

installation of the supplements were traditional to the difficulty of obtaining different 

alternatives to the various combinations of the shortcomings of some Implementation 

techniques for glass, which can contribute to the formation of aids and mechanisms for 

assembly and installation.        

Therefore, the study sought to investigate the possibility of designing and implementing self-

assembling glass accessories for interior architecture and studying the technical effect as well 

as studying the technical effect of the method of production by pressing. This can be done by 

self- installed units. This has Flexibility to be used as repeating units that can be used in many 

architectural elements and in a variety of design directions. 

Problem of the research: Modern architecture system lacks aesthetic and functional diversity 

in the systems of installation of glass accessories.  

Objective of the Research: To study the added values of technical and artistic effect of 

design and production "self- installed” glass accessories units.  

Importance of the research: To enrich the internal architecture system with value added 

alternatives to the systems of installation and assembly of glass accessories for internal 

architecture. 

 Hypothesis of the research: (self- installed) units of glass accessories can be designed and 

finished to be of variable pattern from the conventional patterns with technical and artistic 

effect that enriches the internal architecture system. 
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 Limitations of the research: Study of the technical and artistic effect of "self- installed " 

glass accessories by pressing for interior architecture 

 Methodology of the research: (Analytical- experimental) 

 The study depended on the following Axes:  

 Description and classification of glass accessories  

 Analytical study of some conventional patterns of installation of glass accessories.  

 Methodology of design of auto installation units of glass accessories by various means of 

repetition.  

 Experimental study for execution of models of glass self-installed glass accessories by 

glass pressing method.  

 Artistic effect of added values of design of self-installed units of glass accessories.  

 Technical effect of assembly and installation of auto installed glass accessories units. 

The most important result of the research: 

• Characterization and classification of glass accessories and analysis of some traditional 

systems. 

• Design of some self- installed glass accessories with their various alternatives. 

• specified the technology and methods used for the production of glass accessories by 

pressing and adjusting them for implementation. 

• Identify, analyze and derive the most important technical and artistic affecting the 

production of self- installed glass accessories. 

• The effect of these variables added values artistic and technically to achieve the functional 

and aesthetic requirements of the product of glass accessories for interior architecture. 

Key Words: design –self installed- glass accessories- interior architecture. 

 مقدمة:

يعد ال ماج أحد أها خامات العمارة الحديثة  لما له مك خاائص مترردة لتحقيق ليا متافة يمالك  ها تحقيق متط  ات القيا 

 انسترادة مك تنوع الخاائص الري يائية والاليميائية له  الما أنه يستطيا تحقيق الالثير  الوظيرية ل عمارة الداخ ية والخارمية

 مك القيا الممالية ذات المتموك المتررد كك الثير مك الخامات التق يدية  المتط إ ل تاميا لتحقيق الوظيرة المط و ة.

والتى استطاكت أك تثرن منظومة خامات العمارة وتعد المالمالت ال مامية ل عمارة الداخ ية أحد أها المنتمات الحديثة 

الحديثة وذلل لقدرة ال ماج ك ى تحقيق المتط  ات التاميمية و يادة القيا اإل داكية لمثل هذه النوكية مك المنتمات؛ حيث 

إ أمالك توظيف ال ماج المالمل ل عناار المعمارية الداخ ية  انسترادة مك خوااه المخت رة  وتعد الطرق وارسالي

المخت رة إلنتاج المالمالت ال مامية لائمة ك ى نمط اإلنتاج الرني المحدود كددياً والمال ف التاادياً ويت عه ذلل نمطية فى 

وحدات ذاتية التراليإ مك المالمالت ال مامية  نظا التراليإ والتمميا  لذا لمأت الدراسة ألى ال حث فى أساليإ تاميا 

تنريذ  ع  النماذج التمري ية  طريقة الال خ ل ياك اليرية تطويا التقنية لتالئا أنتاج  ومحاولة أساليإ التالرار المتنوكة 

الوحدات ذاتية التراليإ مك المالمالت ال مامية  لوتا محددات لتاميا وتنريذ وحدات ذاتية التراليإ مك المالمالت 

 ال مامية.

 يرى فى نظا تراليإ المالمالت ال مامية.: افتقار منظومة العمارة الحديثة ل تنوع الممالى والوظمشكلة البحث

: دراسة القيا المتافة لفثر الرنى والتقنى لتااميا وأنتااج وحادات ماك المالماالت ال مامياة  ذاتياة التممياا  هدا البحث 

 ل عمارة الداخ ية.
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ل عماارة  ت ال مامياةأثراء منظومة العمارة الداخ ية   دائل ذات ليا متافة لنظا التراليإ والتممياا ل مالماال: أهمية البحث

 الداخ ية.

أنه يمالك تاميا وتنريذ وحدات مك المالمالت ال ماحية  ذاتية التمميا   حياث تالاوك ذات نماط متغااير كاك  فرض البحث:

 ارنماط التق يدية وذات أثر فني وتقنى يثري منظومة العمارة الداخ ية. 

  مية  ذاتية التمميا   طريقة الال خ ل عمارة الداخ ية.: دراسة ارثر الرني والتقني لتاميا مالمالت  ماحدود البحث

 تمري ي(. –تح ي ي  ) منهج البحث: 

 

 واعتمدت الدراسة على المحاور اآلتية :

 .توايف وتانيف المالمالت ال مامية 

 .دراسة تح ي ية ل ع  أنماط تق يدية مك نظا التراليإ ل مالمالت ال مامية 

  مك المالمالت ال مامية   أساليإ التالرار المتنوكة.منهمية تاميا وحدات ذاتية التراليإ 

  طريقة الال خ. -ذاتية التراليإ  -دراسة تمري ية لتنريذ نماذج مك المالمالت ال مامية  

 .ارثر الرني ل قيا المتافة لتاميا وحدات ذاتية التراليإ مك المالمالت ال مامية 

  ذاتية التراليإ:ارثر التقني لتمميا وتراليإ وحدات المالمالت ال مامية 

 أوال: توصيا وتصنيا المكمالت الزجاجية :

المالمالت هي الوحدة التاميمية أو ال خرفية والتى تتاف ألى العناار ارساسية  توصيا المكمالت الزجاجية : -أ

اث. ل تاميا الداخ ي  وتشتمل المالمالت ك ى ممموكة ال يرة مك العناار التي كادة ما تالوك أاغر فى حممها مك ارث

ولد توتا فى الرراغ لغر  وظيرى  حت  أو لد توتا  غر  أتراء ال ينة أو القيا الممالية  أو ر ما لخدمة ممموكة 

 مك هذه ارغرا  معاً.

والمالمالت ال مامية هي ارم اء والوحدات ال خرفية المانعة مك ال ماج والتى تتاف ألى العناار ارساسية ل عمارة 

خامة ال ماج ال ديل ل خامات ارخرن )الالخشإ  المعدك  الم خ  ال الستيل(  وتقوا  نرخ  الداخ ية؛ حيث تانا مك

الوظائف ولالك ما انسترادة مك خواص ال ماج وتوظيرها إلحداث التغيير وانختالف فى  يئتها الوظيرية كك  دائ ها مك 

كة متنوكة ومخت رة ومترردة مك المالمالت الخامات ارخرن. و ذلل يمالك أثراء منظومة خامات العمارة الحديثة  مممو

ال مامية   مما أدن يساها فى التوسا فى انتشار وظيرية ال ماج الإتافة لمنظومة خامات العمارة. وتشتمل المالمالت 

ك ى ممموكات مخت رة مك العناار)وظيرية  غر  انستخداا  أو ممالية  غر  ال خرفة وال ينة( أو الال ارمريك معاً  

مالك أتافتها ألى الرراغ الداخ ي  ألى مانإ ارثاث والوحدات ارساسية ل عناار المعمارية  ف ع  العناار لا  ة والتي ي

ل تحمل وتختا ل تغير الشال ى ط قا ل متط إ الوظيرى  الما يمالك ل الثير منها أك ي دو اغير الحما معتمدا ك ى  ناءيته فى 

 قسا المالمالت ألى :انتشار الوحدات ل ناء الياك ال ير نس يا  وتن

المالمالت الوظيرية يمإ النظر أليها فيما يتع ق  الوظائف المحددة ل رراغ أو العنار المعمارن الذي  المكمالت الوظيفية:

توتا فيه  لتالسإ مالمالت العناار المعمارية وظائف متنوكة متافة المالمالت الحوائط  شتى أنواكها  حيث يتا 

 تث ت فيه  ألى مانإ العناار القا  ة ل تحريل والنقل  ولالنها دائمة انستخداا.  اختيار العنار التي ستوتا أو

الما يمالك تاميا مالمالت ل ع  العناار ارخرن ذات الط يعة المتغايرة وغير الثا تة  المثال مالمالت الستائر حيث 

  (53  ارحة 2009 اسا حسك  )حسك و ترممة احمد الشامي    (1) تعت ر م ءاً هاماً مك تاميا الرراغ الداخ ي.



 عشرثالث لعدد الا                                                                             ة العمارة والفنون              مجل

90 

 

المالمالت الممالية تنوكا ال يرا   حيث تتمثل  الثير مك الخامات المتنوكة مثل )ح ية ارثاث  تتنوع المكمالت الجمالية:

الخش ي وهياالل الدفايات ...الخ(   حيث تترى مماليات شال ية أو رم ية  الما أنها تقوا  دور ال ير فى تأاليد طرا  الوحدة 

ذلل الطرا  ما ث ات نرخ شالل الوحدة  حيث يمالك تاميا وحدة ل خرف ن اتى توظيره  شالل يؤالد الالسيالية  أو تغيير

المنتج أو العنار المعمارن الما أنه يمالك تاميا نرخ ذات الشالل ل وحدة وتوظيره  شالل يؤالد حداثة الوحدة او العنار 

ذا يمإ مراكاة التطا ق الشال ي لطرا  الوحدة والعمارة المعمارن لتتماي   طا ا كم ي ألى مانإ ليمتها الممالية  ل

( 1.)الداخ ية  ويستند انختيار هنا  ك ى ما يرت ه أو يهتا  ه شاغل المالاك أو لد تالوك مرت طة  ط يعة استخداا المالاك

 (55  ارحة 2009)حسك و ترممة احمد الشامي    اسا حسك  

 :فالمكمل يلعب أربعة أدوار هامة هي

  وظيرى المالمل لوظيرية العنار المعماري )مق    حامل محرل  فاال.. الخ(.أداء 

  المالمل الدنلة رم ية ل ياك نوع الوظيرة وانستخداا وتأاليدها المثال مق   اردراج  وحدة ارثاث ) حيث أذا تا حذف

 المق   مك ك ى اردراج ياعإ تميي  وظيرة المنتج( مما يؤالد رم ية انستخداا.

 ي طرا  الشالل ل مالاك أو ل عنار المعماري.التأاليد ك  

  المالمل له ارة أاي ة وهي تحسيك وأالساإ الخاائص الممالية لشالل العنار المعماري  ولد تالوك ت ل الوظيرة

 (180  ارحة 2008) نداري   (3هي فقط المنوط  ها المالمل . )

  تصنيا المكمالت الزجاجية للعمارة الداخلية: -ب

 ( اآلتي:1مالمالت ال مامية  ط قا ل عناار اآلتية الما  الشالل رلا )يمالك توايف ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تصنيا لبعض المكمالت الزجاجية للعمارة الداخلية1شكل رقم )

المكمالت الزجاجية للعمارة الداخليةتصنيا لبعض   

ت مالمال
 المدراك 

 

ت مالمال
 اررتيات 

 

ت مالمال
 ارسقف 

 

مكمالت 
 الساللم

 

ت مالمال
اركمدة 
 والالمرات

 

ت مالمال

 ارثاث 

ت مالمال
 اإلتاءة

مكمالت 
 النوافذ

 

مالمالت 
 العقود

 

ت مالمال
 ار واإ 

 

كملحقات 

 األرضيات

توظف  وهى وحدات
بالجدران )بالطات 

ديكورية 

"الوزرات"(، 
الكرانيش، 

البانوهات )معلقات 

 حائطية(

مثل الصرر، 

والبانوهات 

السقفية وتكسية 

الجزاء السقف 

 الساقط.

كمقابض 

وإكسسوار 

أو تكسية 

األبواب، 

أو تكوين 

أجزاء 

 منه.

أجزاء من قطع األثاث 
أو قطع كاملة، 

تكسيات لقطع األثاث 
شفافة(. –)معتمة  

كوحدات تكسية 

 لألعمدة والكمرات.

مثل أجزاء من 

درابزين السلم 
والدرج،اجزاء كإطار 

خارجي )أو خطوط 

خارجية( للجزء النائم 
للدرجة ومعالجتها 

 لمنع اإلنزاق

وهى عناصر مكملة 
)ملحقات( ألغراض 

التحكم باإلضاءة 
توظف في األسقف 

والجدران واألرضيات 

ليالً لتسهيل الرؤية 
 وإلضفاء قيم جمالية.

مثل 

الوحدات 

المعلقة 

والمثبتة 

على النوافذ 

 والفتحات.

كوحدات 

التكسية 

 للعقود

المكمالت الزجاجية 

العناصر المحددة للعمارة 

 الداخلية

المكمالت الزجاجية 

 للفتحات معمارية

المكمالت الزجاجية 

للعناصر المعمارية داخل 
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 ثانيا: دراسة تحليلية لبعض أنماط تقليدية من نظم  التركيب للمكمالت الزجاجية:

 المالمالت  وهنال العديد مك نظا التراليإ النمطية لها  ومنها ما ي ي:تتنوع أشالال الوحدات ال مامية المستخدمة 

 .التث يت  استخداا المواد الالاقة 

 .التث يت والر ط  مسامير معدنية 

  .  استخداا وحدات معدنية حاوية ل  ماج الما فى المقا 

ل ع  المالمالت ال مامية الما  و فيما ي ي تح يل ل ع  أمث ة  لنظا وطرق الترالي ات والتمميا المخت رة والتق يدية

 (: 1 المدول رلا )

 ( تحليل لبعض أمثلة  لنظم وطرق التركيبات والتجميع المختلفة والتقليدية لبعض المكمالت الزجاجية.1جدول رقم)

 الوحدة
الخامات 
 المستخدمة

 التركيب األبعاد بالـ سم طريقة اإلنتاج

 
 بالطات زجاجية 

  ماج

السحإ والتقطيا  ومك ثا 
  التثبيت  بالشاسية المعدني

وذلل لقطا مك ال ماج ما 
 خامات أنشائية الارسمنت 

 الطات 
 مامية 

60*60 

 

 
بالطات  زجاجية مجسمة 

  مربعة الشكل

  ماج

الال خ المنرال لالل ناف 
مك ال الطة  ثا تمميا 

 الومهيك معاً  
يتم التثبيت بمواد الصقة و

أو   اق الومهيك  عد 
 التشاليل  الال خ 

وحدات 
تالرارية 

20*20 

 

 
مسطحات مرايا زخرفية 

  للسقا

 ماج 
 مرايا

تقطيا مسطحات المرايا 
تعريتها ال مامية ثا 

ل حرر  الرش  تغط الهواء 
ما الرمال الناكمة ط قاً 

 ل تاميا المط وإ 
 ثم التثبيت داخل إطار خشبي  

ط قاً لف عاد 
 المط و ة

 

 
 مقبض باب

 ماج 
 ومعدك

تالويك ال ماج  الاإ أو 
تجميعه بلواصق الال خ ثا 

مناسبة مع المعدن والربط 
 بمسامير حلزونية

10*10*15 

 

 

أكمدة 
مالسوة 

 وحدات 
 الالريستال 

ثم تجميع الوحدات الال خ  
الصغيرة بسلك رفيع فوق 

  إطار معدني

وحدات 
تالرارية )مك 
الالريستال( 

 سا1سا*1
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 ذاتية التركيب من المكمالت الزجاجية  بأساليب التكرار المتنوعة: ثالثا: منهجية تصميم وحدات

  النمط التكراري كأحد اتجاهات التصميم: -أ

التالرار هو أحد أها الح ول التى ي مأ أليها الماما الأس وإ تشالي ى أ داكى لشالل مك ارشالال أو كنار مك العناار 

التط يق ليا ح مسرحا مماليا تسر  ه العيك  وهو أحد أفتل لظروف تررتها المساحة أو هيئة المسا أو متط  ات 

ارساليإ التي ت يد مك ثراء الشالل  ويستطيا  الماما أك يال ألى أك ى ليمة ممالية تحمل نغماً وأيقاكاً وتنوكاً  مذإ 

  النظر أليه مك مراء الحرالة التي يشيعها داخل العمل.

ول تالرار مظاهر متعددة ت دأ مك ال سيط ألى ارالثر ترالي اً ومك الم ء ألى الالل؛ حيث يتالوك الشالل مك أم اء وال يات 

وفق تالرارات تت ايك وتتعدد فى أنماطها. و ذلل يعد التالرار مك أ سط أشالال النظاا وأكقدها فى نرخ الولت حيث يسمح 

التالرار المعقد نتيمة التراالإ والثرة كدد مرات التالرار لنرخ ذات الوحدات  التالرار  نشر مرهوا ال ساطة او تأاليد مرهوا

مما يسمح  تأاليد مراهيا متنوكة ل مت قى ل تاميا وهو نمط يتماي   ه نمط التاميا التالرارن كك الثير مك أنماط التاميا 

 التق يدية. 

نرخ ذات المالاك  حيث يسمح ذلل ل ماما  ويسها نمط التاميا التالرارن فى تنوع نشر مراهيا ومتمايك متا ينة فى

 إمالانية كمل الثير مك ال دائل المتنوكة لتوظيف ذلل النمط  أشالاله المتنوكة  شالل متماي  ومتررد لنقل العديد مك 

 ارحاسيخ المتنوكة لذن المت قى والمشاهد.

  ساطة دوك ال موء لومود تماي   يك والانت المراهيا القديمه ل تالرار تترق ما تالرار الوحدات أو العناار كدة مرات 

ال سيط والمعقد   فظهرت  ع  النظا التالرارية الثا تة والتي استخدمت ل خرفة  ع  المساحات الممتدة مما أدن ألى 

 ظهور نمطية فى ومود الوحدات التالرارية فى الثير مك مالمالت العناار المعارية المستخدمة. 

اناي ة  لت ل المدرسة المتنوكة مك أنماط الثير مك ت ل التالرارات   والتي مك خالله ويعت ر الرك اإلسالمى هو المرمعية 

أستطعنا الالشف كك أساليإ وأنماط ل تالرار ذات معاك وف سرات وليا ممالية متنوكة. وما التقدا الع مي وظهور أمالانيات 

رارات لالثير مك  رامج التاميا الحديثة ومدارات التاميا  الحاسإ ظهرت أمالانات لتوظيف مان نهاية مك أنواع التال

 الحاسإ  شالل أ سط ل ماما الشرت كك رؤًن مديدة مع ت الماما يتمه   اره وفالره ألى توظيف التالرار  شالل أالثر 

تنوكا  مك خالل تناوله لمررداته التاميمية  هدف الواول  ها ألى تأاليد نظا تالرارية مترردة  حيث لا يقتار مرهوا 

اً ك ى ممرد  خرفة العمل الرني فحسإ  ل تطرق ألى أ داع نظا ذات معاني تحمل ليماً تع يريًة مماليًة ذات التالرار حديث

 أيقاكات متنوكة.

 المكمالت الزجاجية ذاتية التركيب: -ب

لمأت الدراسة ألى تاميا وحدات ل مالمالت ال مامية معتمدة ك ى أساليإ وأنماط التالرار   حيث تا انكتماد ك ى 

الوحدات داخل منظومة التالرارات لممموكة متنوكة مك أنماط التالرار ما أ تالار أس وإ مديد لتاميا ت ل تاميا 

لهيالل اإلنشاء الال ى ل ناء الهيئة الال ية  وأكتمدت فى ذلل ك ى تاميا نمط مديد مك ذاتية البناء الوحدات  حيث تالوك 

هدف تاميا وحدات غير معتمدة ك ى أساليإ ر ط أو تمميا    بشكل ذاتى للتركيب والتجميعوحدات ل مالمالت ال مامية 

 استخداا خامات متافة تشوه أو تق ل مك اإلحساخ  هيئة الوحدة  الما أنها تستغنى  ذلل النمط الذاتى فى التمميا 

حدث والتراليإ كك ارستغناء كك أنماط التراليإ التق يدية  استخداا الروا ط مك المعدك والمسامير النمطية والتى ت

 توتاء  ارية ل وحدات  عد ترالي ها  إتافات  ائدة تعيق مشاهدتها.
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الما أنه يمالك تاميا وتنريذ وحدات تستطيا وحدها تحقيق متط  ات اإلنشاء والتمميا   حيث تستطيا وحدها ألامة  

تحقيق هذه الغاية تا وتا وتحقيق متط  ات الوظيرة المط وإ تحقيقها لتأاليد وظيرية العنار المعمارن القائا  ه المالمل  ول

ممموكة مك ارفالار لتاميا نظا التراليإ  حيث لامت التمارإ  إث ات نماح طريقة تراليإ ممموكة مك الوحدات معاً 

دوك ومود أن نوع مك أنواع التراليإ النمطية  خامات أخرن ل تراليإ الروا ط أو لوااق وغيره  مترردا  ذلل كك  الي 

ماري المتوفرة داخل أطار منظومة خامات العناار المعمارية   حيث أمالك تمميا ترالي ات مالمالت ال ماج المع

الوحدات معاً لتحتوي الل وحدة ك ى م ئيك مررغيك وآخريك  ار يك تا تمميعها  التداخل  ينهما  ك ى أك تحاط الهيئة 

 الخارمية ل مالمل المتعدد الوحدات ك ى أطار خارمي ل تمميا.

التراليإ والتمميا  السماح  ومود أالثر مك وتعية ل تاميا كند تغيير مالانه   حيث تحوي مك  ويتماي  ذلل النمط ذاتى

 المرونة ما يمع ها ذات لدرة ك ى استالمال  عتها ال ع  لمميا أو  ع  موان ها دوك أك تظهر نالاة أوغير متالام ة.

 

د انستعانة  خامات أخرن( رم اء مك التاميا وتا ال موء ألى هذه الطريقة مك التراليإ لعدا أكالة أم اء التراليإ )كن

 حيث ن تتعار  ما م ء مك التاميا أو يعوق التاميا لوتا التراليإ  ما مراكاه  يادة سمل الوحدة ل حد المناسإ 

 (.7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2الذي يسمح  إمالانية كمل طريقة التراليإ المقترحة   الما هو موتح  ارشالال رلا)

 
 ( تركيب أجزاء لمكمالت زجاجية ذاتية التركيب )المسقط الرأسي لتعشيق الجانبين للوحدتين( 2شكل) 

 
 ( شكل للتركيب الذاتي البارز المتعدد كما يلي3شكل رقم )
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 شالل ثنائى الموانإ الذاتية التراليإ  -2شالل مررد لتداخل ذاتي     -1

 مك الموانإ ارر عة شالل ر اكى التراليإ– 4شالل ثالثى التراليإ            -3

 
 ( شكل للتركيب الذاتي البارز من جهة وغائر من جهة أخرى بحيث تحوى وحدة المنتصا الجزء البارز والغائر.4شكل رقم )

 

 
 ( وحدة توضح التركيب الذاتي البارز فقط من الجهات األربعة والوحدات األخرى بها الغائر 5شكل رقم )

 

 
 ( وحدة توضح التركيب الذاتي البارز والغائر من الجهات األربعة بالتبادل مع الوحدات المحيطة. 6شكل رقم )
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 ( الوحدة المختارة للتصميم ذاتية التركيب بأجزاء بارزة من جانبين وغائرة من الجانبين اآلخرين. 7شكل رقم )

 المكمالت الزجاجية ذاتية التركيب:منهجية تصميم  -ج

اتماهات التاميا فى أطار يعتمد ك ى تط يق مسارات ذهنية متنوكة ل ماما  هدف محاولته  لوتا ح ول م تالرة  تتنوع

فى تاميا المنتج  ونظراً لالوك التاميا يمر  عدة مراحل  داية مك مما المع ومات ثا تانيرها  واونً ألى تح ي ها  

تيار ارنسإ وارالثر مالءمة لتحقيق ارهداف الممالية وانستخدامية و ناء ك يه يتا وتا ال دائل والح ول اإل تالارية  واخ

ل منتج   حيث يرت ط ذلل التالويك الناتج   عم ية تاميا الشالل فى  نياك واحد   اكت ار أك التالويك م ء مك التاميا يتا 

راري ل تالويك ال نائي ل شالل أحد مك خالله تنظيا كناار الشالل فى هيئة محددة ويعد اتماه التاميا الم ني ك ى الرالر التال

ارنماط الهامة فى تاميا الشالل ل وحدات ذاتية التراليإ محل ال حث  حيث ي رع الماما فى محاولة وتا ح ول 

 ا تالارية فى الوحدات التالرارية  ما ن يؤدي ألى الم ل فى أظهار الشالل وأ را  أالثر ليمة متافة مك مماليات الشالل.

التالرار فى التاميا أحد أفتل الطرق التي لمأ اليها الماما الأس وإ تشالي ي أ داكي لوحدات  خرفية أو لذا  يعد اتماه 

أشالال أو كناار نتيمة لظروف تررتها المساحة أو هيئة المسا أو متط  ات التط يق والوظيرة لعناار العمارة الداخ ية  

يث يستطيا  الماما أك يال ألى أفتل ليمة ممالية تحمل وهو مك أحد أفتل ارساليإ والتي ت يد مك ثراء الشالل   ح

 نغماً وأيقاكاً وتنوكاً  مذإ النظر ألى التالويك مك مراء الحرالة التي يشيعها داخل العمل.

 تصميم وحدات زجاجية متكاملة بالتكرار كمكمالت للعمارة : -د

دات ال مامية المالمالت داخل العمارة الداخ ية؛ وهو يعد التالرار أحد انتماهات الرئيسية والتي يعتمد ك يها توظيف الوح

ما تتيحه تقنية التشاليل  الال خ دوك غيرها مك الثير مك تقنيات أنتاج ال ماج لما تحويه ت ل التقنية مك سمات مترردة ل الا 

  ولذا الاك والاليف إلنتاج متعدد ومتالرر   حيث يمالك توظيره المالمالت تعتمد كادة ك ى انتماه التالراري فى التاميا

انهتماا   عنار التالرار ومدن تأثيره ك ى انتماهات المخت رة ل تاميا ليتالءا واتماه ال حث لتاميا وحدات ذاتية 

  واليرية تانيف وتوايف ارنواع المخت رة مك التالرار ليتالءا ذلل ووظيرية التراليإ ومعتمدة ك ى أس وإ التالرار

ع وأمالانياته فى حل مشال ة التاميا إلظهار التنوع فى تحقيق القيا الممالية ل شالل  الوحدة ل عمارة الداخ ية  ودور الل نو

 وفى أطار تحقيق تنوع ارداء الوظيري لعناار المالمالت ال مامية.
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حيث يؤالد التالرار اتماه العناار وأدرال حرالاتها إل را  ليمها الممالية ما تحقيق أالثر ليمة متافة مك الوظيرة تطا قا 

ء الوظيرة الممالية  وغال ا ما ي مأ الماما ألى التعامل ما ممموكات مك العناار لد تالوك خطوطاً أو ألواساً أو ما أدا

 .مث ثات أو مر عات ال ناء متررد ل وحدات التالرارية

وخ ق تالويك تاميمي غني  العناار وانتماهات  -لتالرار أالثر مك كنار  -الذلل يمالك انسترادة مك كم ية التالرار 

التاميمية   الما يمالك تالرار كنار واحد حيث يتحقق  تالراره هدف معيك يريده الماما التحقيق الالثافة المرئية  لتحقيق 

 (81  ارحة 2009)سيد  ( 2ارُلرة  يك المشاهد والعنار وذلل كك طريق تغيير وتعه أو اتماهه .  )

وك ى الرغا مك الممي ات  الالثيرة  ل تالرار أن اك سوء اختيار العناار أو الوحدات التاميمية  لد يؤدي ألى رتا ة 

 الأمث ة توتح  (2الما  المدول رلا) ومك هنا تا وتا نماذج تاميمةالتاميا وكدا تحقيق أهدافة الممالية والتاميمية. 

ت المالمالت ال مامية ذاتية التراليإ  ما تث يت هيئتها الخارمية لتأاليد أحد تاميا الوحدات المخت رة ل هيئة الال ية لوحدا

أها المتغيرات وهو الشالل الخارمي   ك ى هيئة المر ا المثال ك ى اليرية تاميا وحدات  مامية متالام ة  التالرار 

 المالمالت ل عمارة الما ي ي:

الزجاجية ذاتية التركيب، مع ثبات هيئة الشكل ( تصميم وحدات مختلفة لهيئة بعض المكمالت 2جدول رقم )

 المربع(.)الخارجى

 البدائل التصميمية التكرارية للوحدة مالحظات التصميم الوحدة

 

 

يتمي  :الشكل الهندسي 

 الخطوط الحادة وي دو فى 

هيئة منتظمة محددة 

وهندسية فنتج كك تالرارة  

تالرار  رتيإ  غير متنوع 

وذلل رنه شالل نمطي 

ومتماثل ن يحتوي ك ى 

حرالة تاميمية تدرل 

 ال ار  ويتط إ ذلل 

النمط أحيانا لالسر رتا ة 

ال خارف الالثيرة ل رراغ 

المعمارن أو لتأاليد ال ار  

والغائر  شالل يق ل مك حدة 

 الخطوط ورتا تها.

 

 

 

يتميز الشكل العضوي 

بالليونة والخطوط المنحنية 

: 

فتعت ر هذه الوحدة  مثالية 

مقارنة  الوحدات الهندسية 

ذات الخطوط المستقيمة فى 

تشالي ها النحتي  حيث نتج 

كنها أالثر مك تاميا 

مخت ف ومتنوع  كند تالرار 

الوحدات  أوتاع 

واتماهات مخت رة أو تالرار 

الشالل الناتج نرسه ويتماي  
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ذلل النوع مك نمط التالرار 

 إتماهية تاميمه  حيث 

ون أتماهية ل حرالة تح

لوحداتهخ ال خرفية لد 

تالوك مط وإ الترالي  

ك يها أو لد يتا تهميشها 

 قاد كك طريق تنويا 

أتماهية الوحدات أثناء 

 الرص.

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

نتج : أالشكل الحلزوني

الشالل كمقاً حرالياً  نتيمة  

لتداخل الدوائر فى التاميا 

فيأخذ ال ار دوك الترالي  

التاميمات الناشئة أك 

مميعاً مخت رة   ويمالك 

تميي  هذا انختالف  عد 

كمل الوحدات الممسمة  

ويتماي  هذا الشالل  عمق 

ممالى نتيمة الدوراك مما 

يس إ حالة مك الثراء 

ال ونى نتيمة ومود أتماهية 

لحرالة الخط ولد يا ح 

ذلل اإلتماه معيإ أذا لا يتا 

توظيره  شالل متواءا 

 والوظيرة .
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 عالقة تصميم الوحدة ببدائل البناء والتكرار والتنوع لوحدات التكرار للمكمالت الزجاجية: -ه

يمالك مالحظة ومود  ع  الحيود فى مماليات الوحدات التالرارية السا قة أو اإلحساخ  نمطية ورتا ة الوحدة او ومود  

( لذا لمأت الدراسة ألى  2نقص تحتامه الوحدة فى التاميا نتيمة رتا ة التالرار ل وحدات السالف ذالرها فى ىالمدول رلا )

حداث تنوع فى استخداا الوحدات وكدد الوحدات ل عنار الواحد فى التالويك  كمل  دائل لترتيإ الوحدات معاً كك طريق أ

ونتج كك ذلل كدد ال ير ومتنوع مك التاميمات نظرا لتنوع الت ادل والتوافق  يك كناار المر ا وهيئته الخارمية 

المقترحة حتى يتسنى  إلخراج كدد ال ير مك التاميمات المتنوكة لنرخ الهيئات الموحدة مك مخرمات المالمالت ال مامية

 السر رتا ة التالرار ونمطيته المعتادة  الما ي ى:
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 استخدام وحدتين )بالطتين( من الفكرة التصميمية ومحاولة عمل بدائل تصميمية لها بإختالا توزيع الوحدات: أوال:

 (.3ي  المدول رلا )ما تنوع أستخداا وحدات تالرارية ل ناء الياك وهيئة مك دمج الوحدتيك  تنوع ت ل الوحدات الما ي 

 

 الوحدات المستخدمة :

 

 الشالل المالرر
الناتج كك التالرار  النموذج األول:

 (Mirrorالعاالخ ) إستخداا ارمر 
كك  : الناتجالنموذج الثاني

 التالرار العادي

 

  

 

|  

 

  

 

 

 
نتج كك التالرار العادي نرخ 

 التاميا

( استخدام وحدتين )بالطتين( من الفكرة التصميمية ومحاولة عمل بدائل 3جدول رقم )

 تصميمية لها بإختالا توزيع الوحدات
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 الوحدات المستخدمة:

 

 الشالل المالرر
: الناتج كك التالرار النموذج األول

 (Mirrorالعاالخ ) إستخداا ارمر 
: الناتج كك النموذج الثاني

 التالرار العادي

 
  

 
  

 

 

 
نتج كك التالرار العادي نرخ 

 التاميا
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نتج كك التالرار العادي نرخ 

 التاميا

 

 الوحدات المستخدمة:

 

 الشالل المالرر
الناتج كك التالرار  النموذج األول:

 (Mirrorالعاالخ ) إستخداا ارمر 
: الناتج كك النموذج الثاني

 التالرار العادي

   
الترتيإ  إختالف أتماة وتا الشالل يعت ر التاميميك نرخ 

 الح  وني

 

 

 
نتج كك التالرار العادي نرخ 

 التاميا

   
يعت ر التاميميك نرخ الترتيإ  إختالف أتماة وتا الشالل 

 الح  وني

   
يعت ر التاميميك نرخ الترتيإ  إختالف أتماة وتا الشالل 

 الح  وني
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 الوحدات المستخدمة:

 

 الشالل المالرر
:الناتج كك التالرار النموذج األول

 (Mirrorالعاالخ ) إستخداا ارمر 
الناتج كك النموذج الثاني: 

 التالرار العادي

 
  

 
  

 
  

   

الشالل يعت ر التاميميك نرخ الترتيإ  إختالف أتماة وتا 
 الح  وني

   

 نرخ الترتيإ  إختالف أتماة وتا الشالل الح  وني

استخدام ثالث وحدات من الفكرة التصميمية فى محاولة لعمل بدائل تصميمية لها  ثانيا:

بإختالا توزيع الوحدات: مع تنوع إستخدام وحدات تكرارية لبناء كيان وهيئة من دمج 

(.4بتنوع تلك الوحدات كما يلي بالجدول رقم ) الوحدات  

 

 

تصميمية لها بإختالا توزيع الوحدات( استخدام ثالث وحدات لعمل بدائل 4جدول رقم )  
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 بطريقة الكبس: -ذاتية التركيب  -رابعا: دراسة تجريبية لتنفيذ نماذج من المكمالت الزجاجية 

 
تتا كم ية الال خ اليدوي  اساتخداا مااليناات خاااة تساتخدا فاى الا خ المااهور عملية الكبس اليدوي ومراحل اإلنتاج:  -أ

ال مامي  حيث تعمل هذه الماالينات ك ى وماود منتادة معدنياة  مث ات ك يهاا محاوريك رأساياً   ين لاق ك يهماا كماود ياتا 

  وفاى وماود سا ل  ن رالاي يسااكد ك اى تساهيل   plungerط التحالا فى حرالتاه  اساتخداا ياد ال يارة  مث ات فيهاا التااغ

 .حرالة اعود وه وط التاغط   ويتا مك خالله التحالا فى التغط ك ى ال ماج الماهور أثناء التشاليل

 
 مكونات قالب تشكيل الزجاج بالكبس اليدوي: -ب

  التاغط Plunger :  وهوك ارة كك الت ة معدنية يث ت طرفها الع وي فى كمود ماالينة الال خ  وطرفها السر ي يالماخ

 الماهور ال مامي أثناء الال خ  لتالويك السطح الع وي وتشاليالته.

  الح قة Ring  هي ك ارة كك م ء معدني مررغ  يث ت كادة فى منطقة كمود ماالينة الالا خ ماا التااغط   وياتا تث يتاه:

 القالإ يدوياً  يدخل م ء منه فى مسا القالإ ويمر مك خالله التاغط.فوق مسا 

  مسا القالإMold  وهو ك ارة كك م ء معدني  يوتا فاى منتااف منتادة مااليناة الالا خ اليادوي وك اى نراخ خاط :

و تشااليل المحور ما التاغط والح قة  ويعمل هذا القالإ ك ى تشاليل السطح السر ي فى المنتماات ال مامياة المساطحة   أ

السطح الخارمي فى المنتمات الممسمة  ولد يحتوي القالإ ك ى ما ء سار ي يساتخدا الادافا ل مناتج ال ماامي  عاد تشاالي ه 

 (2011)مطاوع ح.   (6. )ليخرج مك القالإ ومنه ألى فرك الت ريد

   

 نرخ الترتيإ  إختالف أتماة وتا الشالل الح  وني
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 مراحل إنتاج الزجاج بالكبس اليدوي :  -ج

 يتا مما الماهور ال مامي مك فرك الاهر  استخداا ساق معدنية طوي ة مرح ة تحتير الممعة ال مامية: 

 يتا فيها ال خ ال ماج المناهر و تحريل كمود الماالينة المث ت  ه التاغط إلسرل ليأخذ ال ماج شالل  مرح ة التغط:

 ا القالإ .الرراغ  يك مسا القالإ والتاغط مالونا المنتج ال مامي   ثا يتا رفا التاغط والح قة مك فوق مس

 فيها يتا خروج المنتج ال مامي  عد تشال ة مك مسا القالإ ومك ثا تعريتة لعمية ت ميا والي  مرح ة خروج ال ماج:

 (2014)ال طيف   (4. )الحواف  واسطة ال هإ  و عد ذلل نق ة الي فرك الت ريد 

 نفس القالب: طريقة الكبس وكيفية تطويعها لتالئم تصميم الوحدة وتنوع الهيئات المشكلة من -د

تستخدا طريقة أنتاج ال ماج  الال خ كادة فى تشاليل أكداد ال يرة مك المنتمات  حيث أك نظاا اإلنتاج  الال خ يوفر لدرة 

ال يرة ك ى التحالا فى النمط اإلنتامي الذي يعتمد ك ى تشاليل وحدات متالررة  والنتيمة آللية التشاليل  طريقة الال خ فإك 

تتعر  لتغوط ميالانيالية ال يرة نتيمة لون الال خ  مما يتط إ معه استخداا لوالإ تتحمل ت ل لوالإ التشاليل المستخدمة 

التغوط  وتعت ر القوالإ المعدنية  س ائالها المخت رة هي المالوك الرئيسي لقالإ الال خ  حيث ن تا ح خامات أخرن 

فإك تال رة تنريذ القالإ تالوك ال يرة نس ياُ  الارخشاإ فى تانيا لوالإ تشاليل الال خ  وك ى ذلل ولتنوع أم اء لالإ الال خ

  ما ُيشترط معه المانإ التاادي استخداا الال خ إلنتاج الميات أال ر مك المنتمات لتق يل التال رة المتافة لقالإ التشاليل.

 حيث  تا تاميا القالإ الخاص  الوحدات المر عة ل حاول ك ى  دائل متنوكة  فى الشالل والهيئة  وتا تاميا القالإ

لينتج أالثر مك وحدة  تشاليالت مخت رة و الراءة التاادية  كك طريق تث يت الالً مك مسا القالإ والال اخ  وتغيير القاكدة 

التي تعت ر الم ء ارساسي والحاوي ل تشاليل  ليمالك الحاول ك ى وحدات مخت رة الهيئات ذات تشاليل  ار  وغائر 

 فى الدراسة التمري ية. ( تراليإ القالإ المستخدا5متنوع  ويوتح الشالل )

 

 

 

  

 

 

 

 
 ( القواعد المتنوعة طبقا لكل تصميم والتي تم تصنيعها بأشكال مختلفة 8شكل رقم ) 

 

ولالى يسهل ت ديل القواكد لتنريذ أشالال متنوكة تا التوال ألى طريقة م تالرة لتنريذ لالإ الال خ لهذه الوحدة   انستعانة 

(  أما 6أمراء  ع  التعديالت ك يه ليناسإ تقنية الال خ الما  الشالل التالي رلا )  قالإ نرخ  غر  التشاليل  النرخ ما

( فيظهر الوحدات ال مامية المنرذة  الدراسة التمري ية  ويتتح  ها أمالانية التداخل  يك الوحدات ط قاً لنمط 7الشالل رلا )

 التراليإ.
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 ليناسب طريقة الكبس لمتعدد من القواعد المستخدمة( شكل القالب الذي تم تصنيعه من قالب نفخ 9شكل رقم )

    

 ( تداخل لوحدات المكمالت الزجاجية المنتجة10شكل رقم )

  اعتبارات التنفيذ بطريقة الكبس إلنتاج وحدات ذاتية التركيب للمكمالت الزجاجية:  -ه

 الما ي ي :يمإ مراكاة كدة كوامل ل حاول ك ى الوحدة الماممة  المواارات المط و ة حيث 

  يرتل استخداا  ماج ل يل ال  ومة ل يادة سيولة ال ماج أثناء التشاليل وذلل لسهولة تشالي ه ل حاول ك ى التشاليالت

 ال خرفية  القالإ  الدلة المط و ة.

   مراكاة الدلة وانلت اا  و ك الممعة ال مامية التقديرية ل حاول ك ى وحدات  سمل واحد أو متقارإ ألى حد ال ير

 ل حتى تتالشي اإلمهادات أثناء كم ية الت ريد أو ال وائد أو النقص أثناء اإلنتاج.وذل

  ك ل القالإ  ال يوت الال مة  شالل دائا أثناء التشغيل لسهولة خروج ال ماج منه وخاوااً الم ء الغائر الخاص

  التراليإ.

  وتا تشاليالت غائرة أو  ار ة سه ة التنريذ وتالشي كيوإUnder Cut )سر ودلة لتحقيق الشالل الممالي (  ي

 والوظيرى المط وإ  لذا ن د أك تالوك التشاليالت ال خرفية  سيطة وغير معقدة لسهولة دخول وخروج الال اخ.

  وتا التاميمات والتشاليالت  أ عاد  تتناسإ ما طريقة اإلنتاج  حيث تالوك اغيرة الحما نس ياً  لتماك التو يا

 ماهور خاللها أثناء الال خ.الاحيح ل  ماج  وسهولة تخ ل ال

تا توظيف ت ل الوحدات  حيث يمالك وظيفية المكمالت الزجاجية ومالءمتها لوظيفة العنصر المعماري الحاوى لها:  -ج

توظيره فى كدة كناار معمارية منها ارثاث أو المدراك الرتحات شرافة منرذة ل توء أو أو وحدات سواتر كا لة ومشتتة 

 (.10( ألى ) 8 يك المدراك الما فى ارشالال )ل رؤية أو الرواال 
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 ( صورة توضيحية لبعض الوحدات التي تم إنتاجها مجمعة مع بعضها البعض11شكل رقم )

     

 ( نماذج افتراضية من مكمالت الزجاج ذاتية التركيب والمنتجة بطريقة الكبس لنفس القالب 12شكل رقم) 

 بتنوع  قواعده 

                 

    

 ( أشكال متعددة لتوظيا الوحدات كمكمالت زجاجية ذاتية التركيب بأشكال مختلفة13شكل رقم ) 

 خامسا : األثر الفني للقيم المضافة لتصميم وحدات ذاتية التركيب من المكمالت الزجاجية:

 المالمالت ال مامية الما ي ي:تا تحديد ارثر الرني ل ع  القيا المتافة لتاميا وحدات ذاتية التراليإ مك 

  مك خالل وتا تاميا ل وحدات أمالك انسترادة مك ت ل ار عاد المناس ة والمتنوكة )ذات الحما الاغير لتالئا كم ية

التالرار( رالثر مك مساحة  دي ة فى أالثر مك مالاك ل عناار المعمارية الداخ ية واستخدمها  أالثر مك  ديل تاميمي  حيث 

 ممالية والوظيرية ل مالاك.يحقق القيمة ال

  مك خالل دراسة منهمية تاميا وحدات ذاتية التراليإ مك المالمالت ال مامية   أساليإ التالرار المتنوكة تا  ياك

 أهمية التاميا التالرارن إلثراء مماليات ووظيرية كناار العمارة الداخ ية.
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 ي داخل أطار التاميا لظروف تررتها المساحة أو يعد اتماه التالرار فى التاميا مك أفتل أساليإ التشاليل اإل داك

 هيئة المسا أو متط  ات التط يق والوظيرة لعناار العمارة الداخ ية.

  ل ياك تنوع القيا الممالية لنرخ ذات الهيئة لوحدات التالرار لعناار مخت رة مك ال خارف الهندسية والعتوية تا

ة ذاتية التراليإ  ما ث ات هيئة الشالل الخارمى) المر ا(  مما يؤالد تاميا وحدات مخت رة لهيئة  ع  المالمالت ال مامي

 سماحية تطوير الشالل والهيئة إلتراء الالثير مك القيا الممالية والوظيرية.

  لتق يل اإلحساخ  نمطية ورتا ة الوحدة لمأت الدراسة ألى  كمل  دائل لترتيإ الوحدات معاً كك طريق أحداث تنوع

كاللة تاميا الوحدة   دائل الرص والتنوع كك طريق  كدد الوحدات ل عنار الواحد فى التالويكفى استخداا الوحدات و

 لوحدات التالرار ل مالمالت ال مامية.

  مراكاة تاميا الوحدات المومهة لفماالك الحارة وال اردة: حيث تراكي الوحدات وتا المو وتأخذ فى انكت ار

تغييره مك الحار ل  ارد والعالخ  حيث أك خواص وألواك الوحدات المومهة لفماالك الحارة  يمإ أك تالوك معتمة 

ك ال اردة تالوك شرافة لتسمح  دخول التوء والحرارة ت عاً وتحمإ الحرارة   ينما المالمالت ال مامية المومهة الى ارماال

 لطرا  الوحدة ومالاك التراليإ وخااة كند تاميا مالمالت حائطية أو مع قة ك ى الرتحات والنوافذ.   

  يمإ تأاليد القيا الممالية لعنار ال ماج منررداً مك حيث التاميا والتراليإ دوك الحامة لتدخل خامة أخرن تؤدي

انقطاع الرؤية كند حدود الخامة ارخرن  حيث تحتاج لترالي  أال ر إلدرال التاميا الالل ك ى كالخ التاميا الواحد ألى 

  الخامة الواحدة.

  أمالك التحالا فى سمل الوحدات ليوائا وظيرتها ومماليات المظهر الناتج فى كاللته  الوظيرة  فالسمل الرفيا ل وحدة

ت يمالك لاقها أو ترالي ها ك ى مسطحات معتمة مك ارثاث أو كمل أم اء مك كناار يمالك انسترادة منه ووتعه المع قا

العمارة الداخ ية الوحدات ممالية رثاث السرير مثالً   ينما يمالك انسترادة مك السمل الال ير ل وحدات  حيث يمالك توظيرها 

ا أو فواال أو حوامل وسواتر ومالمالت أنشائيا لتتحمل ت عات ارحمال الثقي ة نس يا  المثال يمالك كمل  رامق سالل

 ل مدراك مك ت ل المالمالت ال مامية.

  استخداا تاميمات متنوكة ال دائل وانتماهات ذات ط يعة حرالية الالتاميا الن اتى الخاص  ال حث والذي أكطى

 مخت رة ل عمالء. دائل تاميمية الثيرة  تغيير اتماهه و ذلل يمالك الحاول ك ى تاميمات متنوكة تناسإ طر  وأذواق 

  ترتيإ الوحدات ل حاول ك ى أس وإ تاميمي  - طريقة تالرارية  -انسترادة مك تغيير المسافات  الت اكد والتقارإ 

 مخت ف ت عاً ل قيمة الممالية المراد تحقيقها يثرن منظومة مماليات كناار العمارة الداخ ية .

 دات م ونة  درمات وألواك مخت رة(   حيث يتا كمل تناسق لوني يمالك انسترادة  إمالانيات ت ويك الوحدات )أنتاج وح

 يك مرردات المالاك وط يعته الديمومرافية  مراكاة ل طا ا المعمارن والطرا   لتأاليد القيمة الممالية ل وحدات  شالل 

 مخت ف.

 ساإ المالمالت ارة أمالانية انسترادة مك الم ونات المتيئة والمن عثة مك ال ماج كك طريق ت ويك المالمالت وأال

ووظيرة مديدة الاإلتاءة ليالً  ومك الممالك استخداا الم ونات المتيئة فى ارماالك المعتمة إلتافة ليمة وظيرية مترردة 

ل مالمل ال مامي الوحدات الحماا أو الطرلات أو المط خ أو مدراك المنا ل  لالى يالوك مك الممالك معل ال وك هو 

ات  وذلل  توحيد شالل الوحدة وتغيير ال وك وما التنوع فى تداخل ارلواك يمالك الحاول الخااية ال ار ة  النس ة ل وحد

 ك ى تشاليل لوني ممي .
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  وتا التاميمات  أ عاد تاميمية مالئمة لتوظيرها فى أالثر مك استخداا   حيث يمالك انسترادة مك ت ل ار عاد

ل عناار المعمارية المستخدمة  أالثر مك  ديل تاميمي  المتنوكة والمناس ة رالثر مك مساحة  دي ة فى أالثر مك مالاك

  حيث يحقق القيمة الممالية والوظيرية ل مالاك .

  انسترادة مك أس وإ تث يت التشاليل والحدود الخارمية ما تغيير مالمخ أرتية الوحدة: حيث يمالك التنغيا  إتافة

حيث يعطي ذلل تناغماً وتنوكاً لالثير مك وحدات م مخ ررتية الوحدات لنرخ التاميا ما تث يت نوكية ال خارف   

المالمالت ال مامية إلتراء التنوع ك ى الوحدة ذات الشالل الواحد   غر  الحاول ك ى مظهر متنوع ل وحدات ومتغير 

 ت عا لمالمخ العناار المعمارية المحيطة.

 العاا لالل فئة مك الرئات  ات اع سياسة التاميا العاا والخاص: وذلل  وتا تاميمات متنوكة تناسإ الذوق

الممتمعية  أو  وتا تاميمات خااة مومهة ت عاً ل ط إ  ويمالك ذلل مك تانيف الرئات المستهدفة ال ياك مومه 

 ل تاميا

 سادسا: األثر التقني لتجميع وتركيب وحدات المكمالت الزجاجية ذاتية التركيب:

 لخامات ارخرن )ما مرور الولت ( التي تستخدا ما تا تاميا وتنريذ هذه الطريقة مك التراليإ لترادي كيوإ ا

 الادأ والتآالل أوتغيير ال وك أو كدا ث ات ال وااق.فى حانت مانعة مك خامات الالترالي ات المعدنية ال ماج ال

  كدا لموء الماما ألى الترالير ل ر ط أوالتراليإ  خامة أخرن يؤدي ألى سركة أنما  التاميا المط وإ  سالسة دوك

 كوائق.

  التاميا  استخداا أس وإ المالمالت ال مامية يقا تحت محور استدامة التاميا ومالءمته ال يئية   حيث يتا انستغناء

كك الل العناار المنعدمة ما ال مك والتي تدخل تحت طائ ة المواد المسته الة والمتتررة نتيمة كوامل ال مك الالرطو ة 

 ودرمات الحرارة وغيرها. 

 لوحدة لتالئا تقنية التنريذ والتراليإ: مراكاة انسيا ية التاميا لمراكاة معولات اإلنتاج دوك موامهة مراكاة انسيا ية ا

 أي مشاالل أثناء التراليإ  العدا ومود  وائد مارحة مك ال ماج وذلل لط يعتها انستخدامية  تراك ها الم اشر ما اإلنساك. 

  وتا  -وتا ال دائل ال ونية  -مراكاة ) دائل التشاليل لنرخ ال خارفلمراكاة اكت ارات وظيرية الوحدة  التاميا يمإ

 ت ايك مساحات المالمالت ما  عتها ال ع (. –ت ايك  مساحات التالرار  - دائل ل تراليإ 

  لتالفى ظهور خط المنتاف ك ى مظهر سطح ال ماج : يراكى كمل القالإ  م ء سر ي ثا ت و موانإ متحرالة  و

  منتاف الوحدة يظهر العيإ كند استخداا لالإ مك م ئيك .ذلل لترادي ظهور خط 

  مراكاة تالويك م مخ مالمل ل تاميا مك المهتيك فى كاللته  التراليإ: فال د مك كمل وحدة تراليإ رأسية تعتمد ك ى

 التراالإ الرأسي المومه ل رواال   نتيمة لومود  خارف  الومهيك إلتراء القيمة الممالية لالال المهتيك معاً.

 دا اختيار تاميا ذو خطوط خارمية معقدة : ويراكى فيها كدا ال موء ألي وتا تاميا ذات الحدود الخارمية ك

 المعقدة وذلل لسهولة التنريذ وسهولة تط يق أس وإ التالرار  ها دوك حدوث أي كوائق أثناء التراليإ.

 ك تاميا مالمخ مخت رة مك الال المان يك التاثير ك ى الال المان يك ل مالمالت  شالل منرال ومترا ط نس ياً: حيث يمال

 ويراكى وتا تاميمات مومهة نستخدامات معينة ت عا ل وظيرة المختارة .

  مراكاة لوك وحدات التراليإ ولوك المالمالت ال مامية: مراكاة مناس ة لوك الترالي ات ما لوك الوحدات لتالئا المالاك

 والوظيرة المط و ة.

 فى كاللته  التراالإ وكددها ووظيرتها.وذلل لمراكاة أمالانية التراليإ ل ال ماج سممراكاه  يادة سمل ال الطة و 
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 .مراكاة أنشائية الوحدات فى كاللتها  ال ناء والتالرار وكدد الاروف وانكمدة ل ياك و ك العمود الال ى ل وحدات 

 ا خارميا حتى ن تتعر  مراكاة أحالاا نهايات التالرار ل مالمالت ال مامية  عد الرص وال ناء  حيث يتا تث يته

 لإلنهيار.

 .يمإ مواءمة الشالل والتالرار وحرالة العناار ما ط يعة اإلنشاء وتو يا ارحمال  شالل مت ك أثناء الرص 

  مراكاة ترتيإ الوحدات أثناء التراليإ: مراكاة ترتيإ الوحدات ت عاً نتماة التراليإ فى اتماهات تخدا التاميا الال ي

 المراد تنريذه.

 :النتائج

 تا توايف وتانيف المالمالت ال مامية. .1

 وتا منهمية لتاميا وحدات ذاتية التراليإ مك المالمالت ال مامية   أساليإ التالرار المتنوكة. .2

 تنريذ  ع  النماذج العم ية  طريقة الال خ إلنتاج  ع  المالمالت ال مامية ذاتية التراليإ. .3

والتقنية والتي أثرت فى أنتاج المالمالت ال مامية ذاتية التمميا  طريقة أها المتغيرات الرنية  تحديد وتح يل وأستن اط .4

 الال خ.

 تا وتا أها محددات ارثر الرني والتقني ل قيا المتافة لتاميا وتنريذ وحدات ذاتية التراليإ مك المالمالت ال مامية. .5

 التوصيات:

 تط يقية لتنمية ورفا الراءة الاناكات الاغيرة  العم ية( المنهمية-يواى ال حث  انسترادة مك ممال الدراسة )النظرية

 المعمارن(.-الاناكي  -فى ممانت ال ماج المتنوكة )الرني

  يواي ال حث  استالمال منهج الدراسة الع مية الدراسة تط يقية إلثراء وتنويا محاور الدراسة رساليإ تاميا وأنتاج

 المالمالت ال مامية فى مار.

 المراجع :

 : التاميا الداخ ي  ارثاث واإلالسسوارات  ترممة احمد الشامي    اسا حسك & ,.أف  ايل موك ,حسك .1

EgyMobilia(  2009 دار نهتة مار ل ط اكة والنشر .) 

 Hassn, Jhon ef Bayl., & trgmto ahmed alshamy  ،bassem hassn : altasmym aldakhly ،

alathath wal eksswoarat   ) ( egymobilia،dar nhdt masr llteba wa walnshr ،(2009). 

مماليات الترريغ فى مختارات مك الرك اإلسالمي مدخل تمري ي إلثراء المشغولة الرنية  حنرى  سحر ,سيد .2

 (.2009ال ية التر ية النوكية  مامعة القاهرة القاهرة  ) المعاارةرسالة مامستير 

 Sayed, Sahr Hanfy ،gmalyat altfryeh fy mokhtarat mn alfn al eslamy mdakhl tgryby le 

ethraa almashgwolt alfnyto almasrto rsalt majstyr ،klyt altrbyto alnwoahyto ،gamht alkahrt 

,(2009). 

ال ية الرنوك  :القاهرة اكت ارات فى تاميا وأنتاج ارثاث ال مامى ل عمارة الداخ ية رسالة دالتوراة, سعيد  ياسر ,محمد .3

 .(2008معة ح واك  )ما -التط يقية 

 Mohamd, Yasser Saeed ،aatbarat fy tasmym w entag alathath alzgagy lleamart 

aldakhlyt،rsalt dktworat, alkahrt: klyt alfnwon altatbyeqyt - gamht helwan ،(2008). 
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فى المسامد اإلسالمية  (معايير اناكة المشر يات ال مامية  الال خ اليدوي رشا محمد: ,كال   ينها,ك د ال طيف .4

مؤتمر العالمي الثالث ل عمارة و الرنوك اإلسالمية )كمارة المسامد في الحتارة انسالمية  يك الحديثة   حث منشور 

 ا (.2013الثوا ت والمتغيرات (  المامعة انسالمية  ر سطيك )ا ريل 

 Abd Allteyf,olla ،Zynhm, Rasha Mohamed: maayyr snaat almshrbyat alzgagyt balkbs 

alydwoy fy almsaged al eslamyt alhadytha ،bahth manshwor ،moatmr alailmy althalth 

llamarto w alfnwon al eslamyta (amart almsaged fy alhadarto alaslamyto byn althwoabt w 

almtagyrat ) balgamato alaslamyto bflstyn ,april (2013). 

الديك:أثر الس ول الحرارن  يك ال ماج ولالإ التشاليل ك ى تحقيق مودة اإلنتاج  مم ة ك وا وفنوك   حساا ,وعمطا .5

 (.2016المم د السا ا والعشروك  العدد الرا ا   القاهرة )

 Mtawoa, Hossam aldyn: athr alslwok alhrary byn alzgag w kalb altshky ala tahkyk gwodto 

al entag ،mglto al olwom w al fnwon ،almgld alsaba wal ashrwon ،aladd alraba  ،

alkahrt،(2016) 

الديك: اكت ارات فى تاميا لوالإ تشاليل ال ماج  الال خ اليدوي  مم ة ك وا وفنوك  المم د الثالث  حساا ,مطاوع .6

 (.2011والعشروك  العدد الثالث  القاهرة)

•Mtawoa, Hossam aldyn: aatbarat fy tsmym kwoaleb tshkyl alzogag balkbs alydwoy ،  ،mglto 

al olwom w al fnwon، ،almgld althalth wal ashrwon   ، aladd althalth ،alkahrt (2011). 

 

 

  


