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 -الملخص :

تعانٍ البَئة هى التؽَرات الحرارَة هإخًرا هها كاى له سبب هباشر فٍ ارتفاع درجات الحرارة، و َعتبر  تملَل  االنتمال 

و هنذ المدم و االنساى َحاول التكَؾ هع البَئة و تؽَرات الحرارٌ عبر جداراى الهبنً أحد هداخل التصهَم البَئٍ، 

هع البَئة و تختلؾ بإختالؾ البَئة الطبَعَة و اإلجتهاعَة و ثمافة الشعوب، كها تتنوع و تتعدد أسالَب التكَؾ  الهــنـــــاخ ،

أسالَب هعالجة الواجهات الهعهارَة بتمنَات وآلَات هختلفة، و بالرؼم هى التمدم العلهٍ و التكنولوجٍ فٍ هعالجة 

، و سلبٍ للتكنولوجَا و بعض الخاهات الحدَثةالواجهات إال أى الهصهم َسعٍ إلٍ إَجاد حلول هى الطبَعة لتملل التؤثَر ال

 فٍ نفس الولت تحمق المَم الجهالَة و الوظَفَة النابعة هى البَئة الهحَطة.

التشكَل الهجسم للبالط الخزفٍ فٍ تصهَم الظالل فٍ الواجهات  لصور فٍ توظَؾ اهكانات: مشكلة البحث و تكوى 

جهالَة فٍ تكسَة الواجهات و الفراؼات الداخلَة باستخدام البالطات  اؼفال أههَة الظل و التور كمَهةو  الهعهارَة.

 للة اإلعتهاد علٍ الهعالجات البَئَة الطبَعَة فٍ تكسَة الواجهات حدًَثا.باإلضافة الً  الخزفَة.

نتمال تملَل اإلاإلستفادة هى تصهَم الظالل علٍ الواجهات الهعهارَة و الفراؼات الداخلَة فٍ   هدف البحث : و َكوى

 و اإلستفادة هى اهكانَات الظل و النور التشكَلَة فٍ تصهَم التكسَة الداخلَة.   الحرارٌ للهبنً.

 الكلمات المفتاحٌة:

 التكَؾ هع البَئة. –التصهَم الداخلٍ  –التكسَة  -الواجهات الهعهارَة -الهعالجة الحرارَة-الظل والنور-الخزؾ

Abstract: 

The environment suffers from thermal changes recently, which has a direct cause of rising 

temperatures. Reducing the heat transfer through the walls of the building is one of the 
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entrances to environmental design. Since ancient times, man has been trying to adapt to the 

environment and climate change There are many and different methods of adapting to the 

environment. The methods of dealing with architectural facades vary with different 

techniques and mechanisms, and despite the scientific and technological progress in the 

treatment of facades, the designer seeks to find solutions from nature to reduce the negative 

impact of technology and some modern raw materials, while at the same time achieve 

aesthetic and functional values emanating from the surrounding environment. 

Research problems are: Lack of use the possibilities of stereotyping of ceramic tiles in the 

design of shadows in architectural facades, Ignoring the importance of shade and light as an 

aesthetic value in cladding facades and interior spaces using ceramic tiles, and lack of reliance 

on natural environmental treatments in the facade cladding. 

Research Goals are: Benefit of shadows design on the architectural facades and interior 

spaces in reducing the heat transfer of the building, and benefit of shade and light possibilities 

in Interior cladding design. 

Key words: Ceramics - shade and light - heat treatment - architectural facades - cladding - 

interior design - adaptation to the environment. 

 محاور البحث: 

 دور الواجهات فٍ تحمَق عزل حرارٌ وتوفَر الطالة هى خالل هفاهَم االستداهة  -1

  تصهَم الظالل و دورها فٍ تحمَق الراحة الحرارَة -2

 أههَة الخزؾ) التراكوتا( كتكسَة هعهارَة وهحددات ) الخاهة، التمنَة و التصهَم(  -3

 ة والجهالَة للخزؾ. حلول تصهَهَة هتنوعة باستخدام تمنَات هختلفة تعكس المَم البَئَ -4

 دور الواجهات فً تحقٌق عزل حراري وتوفٌر الطاقة )من خالل مفاهٌم االستدامة( -1

َعتبر الؽالؾ الخارجٍ ألٌ هبنٍ) واجهة الهبنٍ( هو الحاجز األساسٍ بَى داخل الفراغ و خارجه، حَث َعتبر الوسط    

هإثرات البَة الخارجَة ؛ لجعل البَئة الداخلَة أكثر راحة لهستخدهٍ  –و تحسَى  -الذٌ َتم هى خالله التخفَؾ هى تؤثَر

 الفراغ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو عالقة نظم البناء التقلٌدٌة باالستدامة. –التقلٌدٌة فً البناء  ( أهمٌة النظم1شكل )

 

 خامات و مواد البناء (1-1)

و لكل هنها خصائص فَزَائَة و حرارَة  -تختلؾ حسب وظَفة كل هبنٍ –َتكوى ؼالؾ الهبنٍ هى هواد بناء هتعددة 

التؤثَر الحرارٌ للبَئة الخارجَة علٍ  هختلفة ، باإلضافة الٍ طرق تركَب هختلفة ، و كل ذلن الهدؾ هنه التخفَؾ هى
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و علٍ ذلن َكوى األداء الحرارٌ لواجهة الهبنٍ الهستدام الؽرض هنه ) هماوهة انتمال الحرارة ، تملَل  الفراغ الداخلٍ.

 (.2االكتساب الحرارٌ، عكس أشعة الشهس لدر االهكاى( شكل )

 

 

 

 

 

 

كها َجب االستفادة هى الخاهات البَئَة الطبَعَة لتملَل األثر السلبٍ لهواد البناء الصناعَة. و هضهوى البحث َتجه نحو 

فٍ تكسَة الواجهات و الحوائط بالطَى أو البالطات الخزفَة ذات السعة الحرارَة العالَة ، و تفعَل دور الخاهات الطبَعَة 

التٍ لها لدرة علٍ خزى الطالة الحرارَة السالطة علَها خالل ساعات النهار ثم فمدها إلٍ الخارج أثناء اللَل، و بذلن 

 واجهة الهبنٍ.تتحمق الهوازنة الحرارَة بَى الحرارة الهكتسبة و الهفمودة عبر 

         

 [.13( رسم بٌانً لألداء الحراري و سمك و كثافة لبعض المواد الشائع استخدامها فً تكسٌة الواجهات]3شكل )

 

 التوجٌه (1-2)

َعتبر توجَه الهبنٍ هى أحد النماط الهههة فٍ التصهَم الهستدام، حَث َسهم فٍ زَادة فعالَة استخدام كالً هى اإلضاءة      

التٍ تإثر بدورها فٍ  -و التهوَة الطبَعَة فٍ الهبنٍ. و َساعد علٍ خفض األحهال الحرارَة علٍ الواجهات الخارجَة

 اه الرَاح السائدة أثناء التوجَه للحصول علٍ أفضل تهوَة.الفراؼات الداخلَة، و َجب هراعاة اتج

 حَث أى التوجَه الخاطئ َإدٌ إلٍ ضعؾ التهوَة و اإلضاءة هها َإثر بالسلب علٍ راحة و صحة هستخدهٍ الفراع. 

 

 

 

 

 

 

 ( البعد الجمالً و الوظٌفً لتوجٌه المبنً.4شكل )

 التوجَه

 بعد جهالٍ

 بعد وظَفٍ

 -علٍ شكل و درجات الظالل علٍ واجهة الهبنٍَإثر 
 التٍ تتؽَر تبًعا لحركة الشهس 

 –خفضضض األحهضضضال الحرارَضضة علضضضٍ الواجهضضات الخارجَضضضة 
 الحصول علٍ أكبر لدر هى التهوَة الطبَعَة، و االضاءة

 األداء الحراري لواجهة المبنً المستدام

انتمال الحرارةهماوهة   عكس أشعة الشهس  تملَل االكتساب الحرارٌ 

( األداء الحراري لواجهة المبنً المستدام. 2شكل )  
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و لكى ذلن َإثر فٍ زَادة األحهال  –للحصول علٍ إضاءة طبَعَة بكهَات كبَرة َتم توجَه الهبنً ناحَة الجنوب   

 [7] الحرارَة فتستخدم الكاسرات أو هواد بناء ذات سعة حرارَة عالَة.

التٍ تكوى فٍ الجهة  و علٍ ذلن َجنب توجَه الواجهات أو الفراؼات الداخلَة إلٍ هناطق االشعاع الشهسٍ الهباشر ، و 

 الحنوبَة ، و الجنوبَة الؽربَة ؛ ألنهها تتعرضاى ألشعة الشهس الهباشرة أطول هى ؼَرهها علٍ هدار الَوم.

 ( استراتٌجٌات التعامل مع التصمٌم للبٌئات الحارة:1-3)

َعتهد الهصهم فٍ تعاهله هع البَئات الحارة علٍ      

لها المدرة علٍ   كائناتالبَئة الطبَعة و ها تحوَه هى 

حهاَة نفسها و التكَؾ هع الهتؽَرات البَئَة، و الهصهم 

َسعٍ بذلن إلَجاد حلول تصهَهَة  هى الطبَعة ال تعتهد 

علٍ شكل الكائى الحٍ هى الخارج فمط، بل تصل إلٍ 

                                            نظم البناء و اإلنشاء الداخلٍ للكائنات.                                              

             ( استراتٌجٌات التعامل مع تصمٌم البٌئات الحارة.5شكل )                                                                              

و علَه أى  –ة فٍ الهناطق الحارة خاص –و علٍ الهصهم أى َكوى علٍ دراَة و وعٍ بتصهَم واجهات الهبانٍ      

َتبنٍ استراتَجَات التصهَم الهستدام التٍ َتجه إلَها العالم اآلى فٍ التعاهل هع البَئة، نظًرا للهشاكل الناتجة عى عدم 

 هراعاة البَئة و اإلستداهة فٍ التصهَم. و علَه أى َحاول ابتكار استراتَجَات جدَدة فٍ تعاهله الهستهر هع البَئة.

للطبَعة هبادئها و لوانَنها الخاصة للحفاظ علٍ النظام البَئٍ، َهكى هى خاللها استخالص الحلول التصهَهَة الهناسبة       

لبعض الهشاكل التصهَهَة، حَث أى الفكر التصهَهٍ الذٌ َجهع بَى علم األحَاء و الهندسة الهعهارَة هى أجل تحمَق 

َعتبر هصدًرا هتجدًدا هى أجل  - biomimeticَسهٍ بعلم هحاكاة الطبَعة  و -الوحدة الكاهلة بَى الهبنٍ و الطبَعة

و هو إحدٌ استراتَجَات التصهَم  –الهحاكاة الحَوَة لطالات جدَدة بهدؾ الوصول الٍ تكنولوجَة تصهَهَة هستداهة 

أنواع التكَؾ لدٌ الكائى الحٍ تنمسم ، و [ 1ص  1] الهستدام، و التٍ تعتهد علٍ اإلستفادة هى حلول هوجودة فٍ الطبَعة

 [.8] التكَؾ الوظَفٍ( –التكَؾ السلوكٍ  -إلٍ ثالث أنواع هٍ :)التكَؾ التركَبٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تصنٌفات التكٌف فً الكائنات الحٌة.6شكل )
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 .الطٌعة من استلهاًما الحارة للبٌئات التصمٌم مع التعامل استراتٌجٌات( 1) جدول

مل
عا

لت
 ا
ت

ٌا
ج
تٌ
را

ست
ا

 
ر 

حا
 ال

خ
نا
لم

 ا
ت

ذا
ت 

ئا
بٌ
 ال

مع
–

 

عة
بٌ
ط
 ال

ن
 م

ًما
ها

تل
س

ا
 

ف
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

كٌ
لت
 ا
 و

اة
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
مــ

ح
ال

 

 المبنً التطبٌق الطبٌعة

 الغدد العرقٌة فً االنسان

تسضضضضاعد الجلضضضضد فضضضضٍ       
الهحافظضضضضة علضضضضً درجضضضضة 
الحضضضرارة الداخلَضضضة للجسضضضم 

 عند الهستوَات العادَة.
 . هها َحمق راحة االنساى

صهم الباحثوى فٍ برشلونة 
هادة تجعل الؽرؾ باردة 

 5بشكل طبَعٍ بنحو 
 درجات هئوَة.

 (hydroceramic)  وهو
َموم حَث  السَراهَن الهائٍ

باهتصاص الرطوبة عى 
طرَق )هالهَات هائَة( 
توضع فٍ فتحات تشبه الؽدد 

% ٠٤٤العرلَة والتٍ تتهدد 
عند إهتصاص الرطوبة هى 
 الجو ثم تنكهش هذه

الهالهَات عند حدوث تبخر 
للهاء 

فَحدث 
تبرَد 
 للهبنٍ

[14] 

حَث ؼالؾ أو واجهة الهبنٍ جزء 
هى التصهَم، و لَست كحاجز َفصل 
بَى البَئة الخارجَة و الداخلَة 
فحسب، بل جزء هى النظام البَئٍ 

-َتكَؾ هع البَئة و َتفاعل هعها
Inter Active Design 

  

و َعتبضضضضضر هضضضضضى  بٌتتتتتت العنكبتتتتتوت
الهَاكل الهفرؼة التٍ تحمق أعلضٍ 

 للة وزى و اجهاد
 
 

الَاؾ هركبة 
خفَفة الوزى ، 

هذا الهبنً ال 
َتطلب صب 

الخرسانة 
الهعمدة ولادرة علً التكَؾ 
هع الهتطلبات الهتنوعة هى 

 الهنشآت الفردَة.

هبنٍ ذٌ كتلة هفرؼة هستلهم هى 
 خَوط العنكبوت.

  زهرة اللوتس

ورلة اللوتس ذات سطح به نتوءات و 

تعرَجات ال ترٌ بالعَى الهجردة و 

هؽطٍ بكرَستاالت شهعَة تهنع 

اهتصاص الهاء و تطرده فتتحرن 

لطرات الهاء علٍ السطح بعد 

 [311ص  5تجهَعها لالتربة.]

 دهانات لوتساى

 دهانات التنظَؾ الذاتٍ لالسطح

Self-cleaning 

materials 
ورق الشجر خَهة هستوحاة هى 

الشهعٍ لها هماوهة عالَة للحرائق 

 [9والعواهل الجوَة. ]

 بٌوت النمل االبٌض

 

 

بناء هساكنه تحت األرض و باسلوب 

 حلزونٍ لحهاَته تحت األرض.

الخطوط الحلزونَة ؾ تصهَم الهبنٍ 

 تعطٍ لَونة و حركة للتصهَم.
 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL0s7z8uHdAhXBK1AKHQppDAoQjRx6BAgBEAU&url=https://plus.google.com/107146674875022792814&psig=AOvVaw3ctJzR3GI5VvLV924GW3D0&ust=1538368301233814
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 ( العزل الحراري1-4) 

َتم العزل الحرارٌ باستخدام هواد لها خصائص عازلة للحرارة بحَث تساعد علٍ الحد هى تسرب و انتمال الحرارة هى 

 و َتحمق العزل الحرارٌ عى طرَق اآلتٍ:[، 7]خارج الهبنٍ الٍ داخله صَفاً، و هى داخله إلٍ خارجه شتاًءا 

   ٌهواد العزل الحرارHeat-insulating materials 

ى أهثلة الهواد العازلة ) ألواح طرق البناء الهستدام و الهتوافق هع البَئة كفاءة عالَة فٍ العزل الحرارٌ.و هتحمق 

 .البولَسترَى، البولَورَثاى أو الصوؾ الصخرٌ(

   عى طرَق الهواء الهحصور بَى الحوائط الهزدوجةVentilated Facades: 

ثَر هى هعظم هواد البناء، و لذلن فاى وجود فراؼات فٍ الجدراى َزَد هى الهعروؾ أى التوصَل الحرارٌ للهواء ألل بك

 هى الهماوهة الحرارَة.

هعظم االنتمال الحرارٌ الحادث فٍ هنطمة التجوَؾ أو الفراغ َكوى عى طرَق االشعاع بَى سطوح التجوَؾ، فاذا      

هثل رلائق  –تم تكسَة هذه السطوح بهواد عازلة و عاكسة 

حَث لابلَة اهتصاصها لالشعاع طوَل الهوجة األلوهنَوم، 

فإى هماوهة الهواء تزداد، أها إذا تم  -تكوى هنخفضة جًدا 

طالء سطح التجوَؾ بطالء  أبَض فلى تمل الهماوهة 

 الحرارَة .

علٍ ذلن فاى السطح الهعدنٍ الالهع بشكل عام هو الهادة 

 الهثالَة لعزل االشعاع طوَل الهوجة ، فٍ حَى أى طالء 

السطح بطالء أبَض َعتبر اإلختَار األفضل تحت ظروؾ 

 .[42ص4]اإلشعاع الشهسٍ

  

 تصمٌم الظالل و دورها فً تحقٌق الراحة الحرارٌة -2

 تعتبر أشعة الشهس ذات تؤثَر لوٌ وهباشر علً حَاة      

 خالل هحصلة اإلشعاعاإلنساى، وتحدد لوة أشعة الشهس هى 

 الشهسٍ الهباشر واإلشعاع الهنعكس هى سطح األرض أو  

 هى السحب واألشعة التٍ َهتصها الؽالؾ الجوٌ .

     

 وتختلف قوة أشعة الشمس باختالف الموقع على سطح 

 Angle of( و زاوَة السموط )Intensity( والشدة )Durationاألرض والتٍ تختلؾ تبًعا لهدة السطوع ) 

Incidence( وهدة السطوع . )Duration هً عدد الساعات الفعلَة لظهور الشهس الهباشرة خــــــــــــــــالل" )

هلكة فٍ [ ، تعتبر الحهاَة هى أشعة الشهس فٍ الهناطق الحارة هى أهم طــــــرق توفَر الطالة الهست49ص  3النهار" ]

 التبرَد داخـــــــــــــــل الفراغ الهعهارٌ، هثــــــال علٍ ذلن 

تصهَم الهبانٍ بشكل هتضام بحَث َعتهد علً تملَل األسطح الخارجَة الهعرضة للشهس هى خالل اإلتصال واختالؾ  

(، و تظلَل الههرات 1الهستوَات األهاهَة والخلفَة واإلرتفاعات كذلن، هها َخلق نسبة هى الظالل كبَرة.صورة )

 هَم الواجهاتوالطرلات فٍ األحَاء َنتج عنه تظلَل الواجهات. و عند تص

[7]( طرٌقة العزل الحراري للحوائط. 7شكل)  

 ( مصادر ارتفاع درجة حرارة الفراغ الداخلً.8شكل )
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 : فً المناطق الحارة ٌجب األخذ باإلعتبار ما ٌلً

    درجة الحرارة الخارجَة شتاًء وصَفاً *

   رَاح واتجاههالسرعة ا*

 شدة االشعاع الشهسٍ وحركة الشهس*

 .وزاوَة  سموط األشعة* 

 

 :دور الظالل فً العزل الحراري (2-1)

هنع دخول اإلشعاع الشهسٍ فٍ األولات التٍ َكضوى فَهضا ؼَضر هرؼوًبضا، وذلضن إى الهدؾ األساسٍ هى وسائل التظلَل هو  

الناتجضة عضى –فٍ فصل الصَؾ، باإلضافة إلٍ التملَضل لضدر اإلهكضاى هضى اسضتهالن الطالضة الكهربائَضة فضٍ عهلَضات التكََضؾ 

ة النهارَة داخل البناء. و هضى أًَضا الهساعدة فٍ التحكم بهستوي االنار -ارتفاع درجات الحرارة الداخلَة فٍ فصل الصَؾ

 .ناحَة الشكل فاى توفَر الظالل علٍ الحوائط و الواجهات َزَد هى المَم التشكَلَة و الثراء التصهَهٍ

ونظًرا لتوفر دراسات هتنوعة تتناول تصهَم الظالل فٍ الفراغ الهعهارٌ وهعالجة الفتحات الهعهارَضة فهضى خضالل المَضاس  

 :هى الهعاََر الالزهة لتصهَم الظالل علً الواجهات فإنه َهكننا أى نحدد عدد

 (2-1-1)  خضالل تنضوع الهسضتوَات واألسضطح ، فعلضً سضبَل الهثضال هضى  الهعضروؾ أى" الكاسضرات الهثلضً للواجهضة  هى

ا الجنوبَة هً الكاسرات األفمَة والتً تستطَع حجب اإلشعاع الشهسضً الهباشضر صضَفاً، بَنهضا تسضهح بدخولضه شضتاءاً، أي أنهض

[،  وهنها َهكى أى نتولع أى أفضل نسبة إظالل للواجهه الجنوبَة هً تصهَم َتجه نحو التنضوع 11ذات لدرة انتماء عالَة" ]

فٍ الهستوَات إلً اإلتجاه األفمٍ بحَث تكوى الهستوَات بهثابة كاسرات لإلشعاع الشهسٍ علً السطح ، وبالنسبة للواجهة 

سَة الهعتادة هً الكاسضرات الرأسضَة. وهضً ؼَضر تاهضة اإلنتمضاء إال إذا كانضت هتحركضة،" الؽربَة )والشرلَة( فالكاسرات الشه

وتنجح الكاسرات الرأسَة ذات الرَشات الهائلة للَالً بإتجاه الجنوب فً تملَل نفاذ األشعة للداخل عند انخفاض زاوَة سموط 

ا تهاًهضا وال تحمضق اإلنتمضاء العضالٍ الضذي تشضتهر بضه [ ولكنهضا ال تهنعهض11الشهس بحَث ال تختضرق عهمضاً كبَضراً فضً الفضراغ" ]

 .الكاسرات األفمَة فً الواجهة الجنوبَة

 (2-1-2)  خالل ترن فراغ صؽَر بَى وسَلة التظلَل الهتحركة والواجهة التٍ تظللها وذلن لتهرَر الهواء الساخى  هى

بسرعة علً الواجهة لتملَل انتمال الحرارة خالل اتصال وسَلة التظلَل الهتحركة بالواجهة. َجب أى تكوى وسضائل التظلَضل 

 .ال تسخى وتشع الحرارة علً واجهة الهبنًالهتحركة هصنوعة هى هواد خفَفة ال تحتفظ بالحرارة حتً 

  Solarc-2   /  Solar Screensطور الباحثََى عدد هى براهج الحاسب االلٍ لتهثَل حركة الشضهس وفهههضا، وهنهضا

لتمَضضضَم وسضضضائل اإلظضضضالل الهمترحضضضة والهعروفضضضة بشضضضكل كهضضضً هضضضى خضضضالل هضضضنهج تجرَبضضضً اسضضضتمرائً الختَضضضار الحضضضل األهثضضضل 

هضى  -ق التهثَل البصرٌ والكهٍ لحركة الشضهس وإعضداد نهضاذج ثالثَضة األبعضاد علضً الحاسضب األلضٍلإلظالل.وذلن عى طرَ

 .هجاالت الهحاكاة
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 .( العالقة بٌن تصمٌم الكاسرات و مسارات الشمس2جدول )

 

 -تمثٌل البدائل رقمٌا على الحاسب اآللى -تصمٌم الظالل و الحاسب اآللً (2-2) 

أوحً بها أسضلوب تهثَضل هسضارات الشضهس، ولكضى البضد هضى تمَضَم هضذه الفكضرة للتؤكضد هضى جضدواها. كانت هذه فكرة تصهَهَة 

وهمارنتها بالبضدائل األخضري الهعروفضة لإلظضالل، هثضل الكاسضرات الرأسضَة والهشضربَات والهخرهضات الجبسضَة، وهضً وسضائل 

لتهثَلهضا بؤبعادهضا الثالثضة تعتهضد علضً تمنَضة لإلظالل صعبة جًدا فً تهثَلهضا الرلهضً علضً الحاسضب، ولكضى تضم تطضوَر طرَمضة 

 6وهضضً نفضضس األسضضاس للشضضعة الهمطعَضضة بضضالكهبَوتر الهسضضتخدهة فضضً الطضضب،]  3D Rasterجرافَكَضضة هتمدهضضة تسضضهً 

هتتابعة. وَضتم حسضاب ظضل كضل  -هماطع–[،  وتعتهد علً تمطَع الهجسم الهعمد )هثل الهشربَة الخرط( إلً شرائح 264ص

 ً سضضطح النافضضذة الضضداخلً وجهضضع ظضضالل هضضذه الشضضرائح لتكضضوَى صضضورة الظضضل الكاهلضضة. وَهكضضى لبرنضضاهجشضضرَحة هنفضضرًدا علضض

Solarc-2  بنضضاء نهضضاذج للهشضضربَة الخضضرط عضضى طرَضضق إدخضضال هماسضضات عناصضضرها ) العمضضد الكروَضضة أو الهكعبضضة، الهخضضارَط

 (.واألشكال الدورانَة الهوصلة بَى العمد،الشبكة الهندسَة

 
 .اآللً الحاسب بواسطة الظالل تمثٌل( 9) شكل

 :ٌلً ما استنتاج نستطٌع السابقة للعملٌات البٌانً التمثٌل من و

 66  بزاوَة الهائلة الكاسراتº ًألسفل هحورها حول رَشتها تهَل والت (56 الرأسَة هركبتها بزاوَةº) أعلً تحمق 

 للَلة فترات عدا ها الصَؾ، خالل تهاهاً  الشهس أشعة نفاذ تهنع حَث. الؽربَة و الشرلَة الواجهات فً للكاسرات انتمائَة

 كانت سواء األخري، البدائل بكل همارنة الشتاء خالل اإلشعاع نفاذ هى نسبة بؤكبر تسهح بَنها سبتهبر، شهر خالل

 (36º عرض خط) الماهرة لهدَنة بالنسبة وذلن. الجبسَة الهخرهات أو الهشربَات أو الرأسَة الكاسرات
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 66 الشهس لهسار الهوازَة الهَل زاوَة أى ثبت الهائلة للكاسرات هختلفة هَل زواَا بهمارنةº ًزواَا هى األفضل ه 

 .الشهس هسار توازي كاسرات باستعهال تتحمق أى َهكى االنتماء لدرة أى األصلَة الفكرة صحة َإكد هها األخري، الهَل

 برناهج باستخدام التجارب إجراء َمتضً ها وهو الهدَنة، هولع باختالؾ الرأسَة الزاوَة تختلؾ Solarc-2/ Solar 

Screens ًلها الهناخَة البَانات تحلَل بعد حدة علً هدَنة كل عل. 

 
 (التصمٌم و التقنٌة الخامة،) ومحددات معمارٌة كتكسٌة( التراكوتا) الخزف أهمٌة .3

 : التراكوتا انتاج  ألنهاط تبًعا التصهَم هحددات (3-1)

 أنهاط كل أى إال الحرَق و والتشكَل والتحضَر اإلعداد هً رئَسَة هراحل ثالث إلً التراكوتا إنتاج هراحل تمسم    

 وَبدأ الناعم الطحى إلً وصوال الخشى والطحى التكسَر هى بداَة هتشابهة وتحضَر إعداد هراحل علً تعتهد اإلنتاج

 التشكَل طرق أهم نعرض َلٍ وفَها التشكَل لطرَمة تبًعا الناعم الطحى بعد ها هرحلة هى بداَة اإلنتاج أنهاط فٍ التنوع

 :الهَكانَكٍ التثبَت وآلَات والخاهة التصهَم بهحددات وعاللتها الهعهارَة التكسَة بالطات النتاج

 

( أنماط انتاج بالطات التكسٌة المعمارٌة10شكل )  

 

 ( التشكٌل بالصب :3-1-1)

َعتبر هى طرق اإلنتاج الَدوٌ وَتهَز بهرونة كبَرة فٍ اهكانَات التصهَم هى حَث  

الشكل والتفاصَل وعدم احتَاجه لتجهَزات آلَة هعمدة واعتهاده بشكل كاهل علً التمنَات 

الَدوَة البسَطة فٍ إنتاج كل هى النهاذج والموالب والصب، إال أى الهحددات األساسَة فٍ 

بالصب هً التصهَم وكهَة اإلنتاج الهطلوبة والولت الهتاح لإلنتاج وأخًَرا حجم التشكَل 

الهنتج حَث َتم االلتزام بؤحجام تناسب عهلَات الهعالجة الَدوَة لهراحل الصب وإنتاج 

المالب والصب والتفرَػ . وعادة َكوى اإلنتاج بالصب لمطع خاصة فٍ التصهَم َؽلب 

 (.2شكَل النحتٍ أو َصعب انتاجها بؤٌ نهط آخر صورة )علَها التفاصَل الدلَمة والت

 

 

 

 

( أحد القطع الناتجه 2صورة )

 بالصب.
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( فً األعلً انتاج التراكوتا بالبثق.3صورة )  

( واجهة أحد المبانً والتً استخدم 4صورة )

 فٌها االنابٌب الخزفٌة ككاسرات للشمس . 

  (  التشكٌل اللدن )االلً (:3-1-2)

وهو األكثر شَوًعا فٍ انتاج التراكوتا وَنمسم إلً نوعَى التشكَل بالبثق     

(extrusion process( و  التشكَل بالضؽط اللدى )RAM Press  وَتهَز )

 بجودة المطع الهنتجة بهذه الطرَمة وسرعة هعدل اإلنتاج همارنة باإلنتاج بالصب.

 

 ( :extrusion process(  التشكٌل بالبثق )3-1-2-1)

تستخدم علً نطاق واسع إلنتاج المطع الخزفَة الهفرؼة وفَها َهكى إنتاج لطع    

ذات همطع أفمٍ هعمد إال أنه ثابت بطول المطعه الهنتجة حَث َتم التصهَم هى 

وهٍ التمنَة الهتبعة إلنتاج طوب البناء و  -خالل تصهَم الهسمط األفمٍ للمطعة

ل البروفَل أو وجه التشكَل علً َ، والتٍ َتم تشك-الواجهات فٍ الهصانع بهصر

أساسها فٍ هاكَنة البثق، وتتهَز بسرعة هعدل اإلنتاج والهرونة فٍ تؽََر البعد 

فٍ الثالث للمطعة والتٍ َتم التحكم فَها عى طرَق الهسافة بَى أسالن التمطَع 

هرحلة ها بعد التشكَل بالباثق . والصور التالَة توضح التنوع الكبَر فٍ 

الهمطع األفمٍ للوحدات التٍ َهكى انتاجها وكذلن فٍ أبعاد تلن الوحدات إال 

أى الهحدد األساسٍ فٍ التصهَم َتهثل فٍ ثبات الهمطع الرأسٍ هى حَث 

 طبَعة الخط وهرونة الطول.

% فٍ الطَنة التٍ َتم تؽذَة الهاكَنة بها وتحتوٌ الهاكَنة علً ؼرفة تفرَػ للهواء  25: 18تتراوح نسبة الرطوبة بَى 

هى الطَنة ثم َتم دفع الطَنة فٍ األنبوب الذٌ َنتهً باسطهبات التشكَل أو البروفَل والتٍ علً أساسها َكوى شكل عهود 

هرضٍ وهلهس السطح أهلس دوى التسبب فٍ  الطَنة، وهى الههم ضبط درجة الحرارة حتً َكوى هعدل انسَاب الطَنة

كجم هى الطَنة لكل ساعة وَختلؾ تبًعا لموة اآللة ونوع  356اجهادت علً الجسم.  وَهكى أى َصل هعدل اإلنتاج الً 

أرخص هى  -همارنة بالتشكَل بالكبس اللدى  -وتعتبر هنتجات التشكَل بالبثقالخاهة ونسبة الهاء وحجم وتصهَم الهنتج ، 

لتكلفة واستهالن الخاهات والطالة الهستهلكة فٍ الحرَق وأخؾ وزًنا وأاكثر كفاءة فٍ العزل الحرارٌ وعزل حَث ا

  الصوت نظًرا لوجود جَوب هوائَة فٍ تشكَل الوحدات .

   :مرونة التقطٌع وامكانات التشكٌل بالبثق

هرونضة عهلَضة التمطَضع للعهضود الخزفضٍ وتضاثَرة فضٍ تهثل النهاذج الهرفمة أحد أهم ههَزات التشكَل بضالبثق والتضٍ تعبضر عضى 

هتر طول للمطعة وكذلن اسطح هعمضدة 3عهلَة التشكَل النهائٍ للهنتج كها َهنحنا التشكَل بالبثق هماسات هتنوعة تصل الً 

حَضث التركَب والبناء بدوى هحددات وهشاكل االنتاج االخري الهتعلمضة بعضدم وجضود اي زواَضا حضادة وجَضوب فضٍ التصضهَم، 

َهكى تصهَم وحدات هعمدة التفاصَل كبروفَل َتم هى خالله تشكَل اسطح الهنتج النهائٍ كها توضح الصور اهكانَة تؽََضر 

 التصهَم بشكل كبَر والتنوع فٍ اتجاه التمطَع وزاوَة هَله هها َعطٍ هرونة وثراء أكبر فٍ تشكَل السطح.

هٍ عدد هتنوع هى أنظهة التثبَت تختلؾ هى حَث أنظهة ثابتة وأخري بالنسة للجزاء الخاصة بطرق التثبَت الهَكانَكٍ و

هتحركة وفٍ بعضها َوجد حساسات ألشعة الشهس حَث َتم تحرَن الكاسرات تبًعا لزواَا سموط األشعة علً الواجهة . 

التؽََر والصَانه وتعتبر أنظهة التثبَت الهَكانَكٍ هى أحد العوهل التٍ هنحت التكسَة الهعهارَة بالخزؾ الهرونة فٍ 

 .وتحمَق هفهوم الحوائط الهزدوجة ذات الفاصل الهوائٍ العازل

 



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

239 

( طرٌقة االنتاج بالكبس اللدن و مبنى متحف الفن االسٌوى7صورة )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 ( أنواع من أنظمة التثبٌت المٌكانٌكً 6صورة )

 

 

 

                    

 (RAM Pressالتشكٌل بالضغط اللدن) (3-1-2-2)

تستخدم فَه هكابس هَدرولَكَة لتشكَل البالطات أو      

المطع الخزفَة وهً أكثر شَوًعا فٍ إنتاج أدوات الهائدة 

هى البورسَلَى هنها فٍ تشكَل بالطات التراكوتا ، 

الهعهارَة  وَستخدم فٍ إنتاج بعض المطع فٍ التكسَة 

التٍ تحوٌ زخرفة ذات تنوع كبَر فٍ هستوَات التشكَل 

 و التكرارَة .

وَتهَز اإلنتاج بهذه التمنَة بإهكانَات تشكَلَة وتنوع فٍ 

ا هع اعتبارات  ًَ األسطح كبَر َهكى اداركه بصر

دد للواجهات الهعهارَة وَعتبر السَاق البصرٌ الههت

 The John and Mable Ringlingالهبنً الخاص بالفى األسَوٌ الهلحق بهتحؾ جوى هابل رَنجلَنج  للفى  )

Museum of Art. بوالَة فلورَدا هى أكثر التطبَمات التٍ تعكس اهكانات التشكَل بالكبس اللدى وأنتجته شركة )

(Boston Valley Terra Cotta. حَث تم استخدام أكثر هى )بالطة تراكوتا هزججه بطالء أخضر الهع وتم  3666

( توضح اماكانات التقطٌع فً مرحلة 5صورة )

 التشكٌل واثره فً تشكٌل السطح النهائً

http://bostonvalley.com/
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( نماذج لواجهات تم استخدام بالطات 8صورة )

منتجة بالكبس الشبه جاف فً التكسٌة 
 المعمارٌة وطرٌقة التثبٌت المٌكانٌكً

بوصة وتصهَم  18بوصة وهو لهعالجة الفتحات الهعهارَة، والثانٍ  24األول -تصهَم الواجهة بثالث هماسات هختلفة

كلها هربعة ذات أسطح هنحنَة، والتٍ أضفت دَناهَكَة علً الواجهه والبالطات  -لطع خاصة بالزواَا والنهاَات بالواجهة

أكدها اللوى الموٌ للطالء وعاللته باإلضاءة الطبَعَة وانعكاساتها والسَاق الخارجٍ للهبنٍ، كها َتهَز التشكَل باستخدام -

 [16] الكبس اللدى إهكانَة تشكَل تفرَػ  علً سطح الهنتج.

 الشبه جاف :( التشكٌل بالكبس 3-1-3)

فَه َتم استخدام تمنَات انتاج البالط السَراهَن والبورسَلَى إلنتاج بالطات 

تاج البالط للتكسَة الهعهارَة للوجهات، علٍ الرؼم هى إنتشار تمنَات إن

بالكبس الشبه جاؾ إال أى هجال استخداهه األساسٍ الزال فٍ التكسَة 

الداخلَة للحوائط واألرضَات نظًرا لحجم السوق الكبَر، كها أى انتاج 

البالط بهذه التمنَة َواجه بعض الهشاكل الهرتبطة بؤنظهة التركَب 

زؾ الهَكانَكَة حَث أى البالطات عبارة عى شرَحة هصهطة هى الخ

هم وبالتالٍ َتم عهل فتحات جانبَة فٍ سهن  12:  9َتراوح سهكها بَى 

البالطة هى احد الجهتََى الهتمابلتَى لَتم التثبَت هى خاللهها كها توضح 

( آلَة التثبَت الهَكانَكٍ علً الواجهة ، وتختلؾ البالطات فٍ 8صورة)

ة واى كاى هنان أبعادها األساسَة تبًعا الهكانات الهكبس والخاهة الهستخده

سم ولكى الزال التنوع فٍ البعد الثالث هحدود جًدا ال  126تطور كبَر فٍ هماسات البالط حَث وصل إلً أكثر هى 

هم وهو ها َعتبر ال شٍء باعتبارات االبعاد الخاصة بالتكسَة الخارجَة وهستوي الرإَة والظل والنور الناتج  5َتعدي 

هم . إال أنه َهكننا المول بؤى أهم ههَزات بالطات  5الشً هعه تؽَرات بهمدار عى تنوع األسطح للواجهة والذٌ تت

السَراهَن والبورسلَى الهنتجة بتمنَة الكبس الشبه جاؾ هو التنوع اللونٍ الكبَر واهكانات الهالهس البصرَة فٍ هعالجة 

عالجات لونَة هختلفة كها توضحه فٍ تصهَم ه  water Jetالطالءات الزجاجَة واهكانَات استخدام تمنَة الوتر جَت

( حَث الهبنٍ الهلوى هو هركز لرعاَة األطفال تم تكسَة الواجهة ببالطات البوسَلَى الهزجج بطالء زجاجٍ 5صور)

 هعالج لهماوهة تاثَر االشعة الفوق بنفسجَة .

 الدمج بٌن أكثر من طرٌقة انتاج :(3-1-4)

اإلنتاج هو التصهَم حَث َتم عادة َكوى الدافع لهذا النهط  هى     

اعتهاد أكثر هى طرَمة إلنتاج لطع هختلفة هى التصهَم أو الدهج بَى 

طرَمتَى إلنتاج لطعه واحدة، وتصهَم الهركز اإلجتهاعٍ للههندسَى 

ببرشلونة َعكس هذا الهفهوم بوضوح حَث تم إنتاج بعض المطع 

   ( .9) بالصب وأخري بالبثق ثم التشكَل الَدوٌ كها توضح صورة

 

 

 

 

( الدمج بٌن أكثر من طرٌقة إنتاج فً تصمٌم بالطات مبنً المركز 9صورة )

[.12اإلجتماعً للمهندسٌن ببرشلونة]  
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 حلول تصمٌمٌة متنوعة باستخدام تقنٌات مختلفة تعكس القٌم البٌئٌة والجمالٌة للخزف. -4

كاى الهدؾ عند اعداد هذه الورلة البحثَة هو اإلستفادة هى تصهَم الظالل فٍ تملَل اإلنتمال الحرارٌ للهبنً و بالتالٍ 

تملَل اإلستهالن فٍ الطالة، و اإلستفادة هى اهكانَات الظل و النور التشكَلَة فٍ تصهَم التكسَة الداخلَة و الخارجَة 

َهككنا استنتاج استراتَجَة لتحمَق الراحة الحرارَة باإلضافة إلٍ زَادة  -أول البحث فٍ -للهبنٍ، و هى الدراسات السابمة 

 المَم الجهالَة و التشكَلَة للواجهات و الفراؼات الداخلَة ، و َكوى ذلن عى طرَق: 

 (. Double Wall ) الحوائط الهزدوجة-Ventilated Façadeالعزل الحرارٌ  بتمنَة الواجهات الهوائَة  .1

 و تحوَل الحوائط هى هسطح ثنائٍ األبعاد الٍ هجسم ثالثٍ األبعاد  . الحرارٌ هى خالل تصهَم الظالل العزل .2

 العزل الحرارٌ باستخدام الخزؾ كخاهة بَئَة طبَعَة لها اهكانَاتها التشكَلَة و البَئَة العالَة. .3

ستوٌ اإلرتَاح الحرارٌ بتوفَر أكبر لدر تكوى ) استراتَجَة الراحة الحرارَة ( أو الهحددات التٍ تساعد فٍ تحسَى هو

 هى الظالل علٍ الواجهات هى أجل تحمَق الراحة الحرارَة و اثراء الجانب التشكَلٍ هٍ:

 محدد تصمٌمً :( 4-1)

  الواجهات الجنوبَة والشهالَة َتم اإلعتهاد علً التصهَم ذو الخطوط األفمَة والتٍ تحمق أعلً نسبة ظالل فٍ الصَؾ

اكتساب حرارٌ فٍ الشتاء، أهاالواجهات الؽربَة والشرلَة َتم اإلعتهاد علً التصهَم ذو الخطوط الهائلة علً وأعلً نسبة 

درجة كها َفضل أى َتم تحرَن األسطح بحَث تكوى زاوَة هَل السطح علً هحوره  تصل إلٍ  66الرأسٍ بزاوَة هَل 

دا فترات للَلة خالل شهر سبتهبر، بَنها تسهح بؤكبر درجة حَث تهنع نفاذ أشعة الشهس تهاهاً خالل الصَؾ، ها ع 56

 نسبة هى نفاذ اإلشعاع خالل الشتاء.

  َعتهد تحمَق الراحة الحرارَة علٍ استخدام تكسَة هى خاهات طبَعَة )بالطات خزفٍ( و استعهال هواد سلَلوزَة

 للعزل، و وجود فراغ هوائٍ بَى الجدار و التكسَة.

 لتحمَق خفة الوزى، و الهكانَة تحرَن البالطات  –استلهاًها هى بَت العنكبوت  –لكتلة استخدام أسلوب التفرَػ فٍ ا

 ، و تؽََر اتجاه البالطات.4تصهَم رلم  -علٍ هَكل أو شبكة هعدنَة

  تملَل هساحة الجزء الهعرض ألشعة الشهس عى طرَق تكسَر الكتلة الٍ أجزاء ألل حجًها و ذات هستوَات عهق

 االستفادة هى الظل الذاتٍ و الظل السالط للبالطة. هختلفة و بروزات، و

 محدد خامة و نمط االنتاج :( 4-2)

  استخدام تمنَة الحوائط الهزدوجة أو الهفرعة أو ها َطلق علَها الواجهات الهوائَةVentilated Clades . 

  استخدهها باشكال و تمنَات حدَثة.الخزؾ هادة بناء و تكسَة هحلَة و تملَدَة و طبَعَة ذات عهر افتراضٍ كبَر َهكى 

  عند تصهَم وحدات لتكسَة الواجهات الشهالَة والجنوبَة ذات االتجاه األفمٍ فٍ خطوط التصهَم لَس هنان ضرورة

-الكبس الشبه جاؾ-الَجاد زاوَة هَل لالسطح حول هحورها و َهكى انتاجها بانهاط انتاج هتنوعة )الصب والكبس اللدى

 البثق(.

 درجة وزاوَة هَل حول  66هَم وحدات لتكسَة الواجهات الشرلَة والؽربَة ذات االتجاة الهائل بزاوَة فٍ حالة تص

هحورها َشترط انتاجها بطرَمة البثق والتٍ تسهح بانتاج لطع بها زواَا هَل حادة فٍ االسطح اال انه َجب اى َتم تصهَم 

 اشرة بنهط َسهح بالحفاظ علً زاوَة هَل للخطوط .خط االنتاج بَحث َتم تمطَع الوحدات بعد هرحلة التشكَل هب

  االعتهاد علٍ وحدات تكرارَة لَاسَة فٍ تصهَم البالطاتModules  َعهل علٍ توفَر الولت فٍ التنفَذ و اهكانَة

 الصَانة و التؽََر فٍ الهستمبل. 
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 ا اهكانَة تؽطَة البالطات بالدهانات الصدَمة للبَئة التٍ تعهل علٍ تنظَؾ السطح ذا ًَ  استلهاًها هى زهرة اللوتس. –ت

  فٍ حالة استخدام البالطات بدوى دهانات َتم وضع شبكة هى الهواسَر الهعدنَة خلؾ البالطات بها رشاشات تنشر هاء

 كها فٍ الزَر.  –بارد علٍ البالطة هها َساعدها علٍ فمد الحرارة و تبرَد السطح 

 ( هو:  11ذي اعتمد علٌه المشروع التطبٌقً شكل ) ( المدخل التصمٌمً لألفكار المقترحة و ال4-3)

( ، و عاللات تشكَل السطح التٍ تنمسم الٍ conceptحَث تحدَد الهفهوم التصهَهٍ )  ] مدخل تشكٌلً[ (4-3-1)

علٍ الحائط (، و)  conceptحَث تصهَم البالطة أوالً ثم تكرار الوحدة بؤسلوب هعَى حسب ال  –)تصهَم الجزء 

 حَث تصهَم الحائط ككل ثم تمسَم الهساحة الٍ بالطات(. -تصهَم الكل

هع تركَب تنوع االسطح والهستوَات فٍ التصهَم َعتهد تشكَل الظالل علٍ طرَمتَى األولٍ  ] مدخل وظٌفً[ (4-3-2)

األسطح سواء هستوَة أو هنحنَة، للداخل ام البالطات علٍ واجهة هستوَة هباشرة، هها َوفر ظالل تختلؾ تبًعا لتصهَم 

للخارج ، كذلن علً تنوع االرتفاعات بَى الهستوَات والذٌ َعتهد علً عدد هى الهتؽَرات هنها طرَمة اإلنتاج والتثبَت 

(. أها 3،2،1سم، تصهَم ) ٧حَث تسهح طرَمة اإلنتاج بالصب والكبس اللدى بتنوع كبَر فٍ االرتفاعات لد َصل إلً 

َمة الثانَة اعتهدت علً تصهَم سطح هتحرن َسهح بتشكَل الظالل تبًعا لهتؽَرات الولت وزواَا سموط أشعة الشهس الطر

علَه هها َهنح الهصهم هزَد هى الهرونة فٍ تشكَل الظالل وذلن هى خالل وحدات خزفَة هتحركة حول هحورها هى 

 .4َكَة علً التصهَم، تصهَم خالل هحاور تثبَت هعدنَة ثم ربطها بهَكل هعدنٍ أضاؾ دَناه

كها  تم تنفَذ نهوذج افتراضٍ ثالثٍ األبعاد للبالطات تم تو ظَفها فٍ الواجهات الهعهارَة والفراؼات الداخلَة والتٍ      

حساب نسبة الظالل تبًعا للواجهة والهولع والولت هى العام وبذلن  Solar Screensَهكى هى خالل استخدام برناهج 

 بة تحسَى األداء الحرارٌ للواجهة.َتم حساب نس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدخل التصمٌمً

تصمٌم األسطح-مدخل تشكٌلً   

تصهَم بالطات  -تصمٌم الجزء
 هفردة

تصهَم للواجهة كاهل  - تصمٌم الكل  

-المفهوم التصمٌمً  Concept  

تقنــــــــــً وظٌفً مدخــل   

 تقنٌة االنتاج
التشكٌل شبه الجاف –التشكٌل اللدن  –التشكٌل بالصب   

 طرٌقة التركٌـــــــــــــب

 * تركٌب علً واجهة هوائٌة مباشرة ذات سطح مستو

* التركٌب علً شبكة معدنٌة مع امكانٌة التحكم فً األسطح و 

( المدخل التصمٌمً لتكسٌة الحوائط بالبالطات الخزفٌة.11شكل )  
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 ( المقترحات التصمٌمٌة:4-4) 

 تركب علً واجهة هوائٌة مباشرة ذات سطح مستو=== تصمٌم بالطات مفردة )تصمٌم الجزء(،  1( تصمٌم 4-4-1)

تم استلهام تصهَم البالطة هى شكل هندسٍ أولٍ هو الهربع، و تم   

تحرَن هركز الهربع عى الهنتصؾ و  توصَل رإوس الهربع 

بالهركز هها أعطٍ دَناهَكَة و حركة للهربع الساكى، ثم تحوَل 

لالستفادة هى  -سواء هحدبة أو همعرة  -األلطار الٍ أسطح هنحنَة

تنوع الهستوَات فٍ الحصول علٍ ظالل هتنوعة و لَم تشكَلَة و 

جهالَة عالَة باإلضافة إلٍ أى تكسَر الكتلة َعهل علٍ تشتَت أشعة 

َتم تركَب البالطات علٍ  الشهس و بالتالٍ زَادة الراحة الحرارَة.

أسطح واجهات هوائَة هستوَة تضاؾ الٍ الهبنٍ. وَعتبر التصهَم 

هرونة التٍ َهكى انتاجه بتمنَات هتنوعه إها االنتاج بطرَمة الكبس اللدى أو تمنَة الصب وذلن تبعا لكَهة االنتاج بال

الهطلوبة وهحددات الزهى . تتهَز الوحدة التكرارَة بهرونة و تنوع الشكل َختلؾ باختالؾ زاوَة تركَب البالطة و ها 

الفراغ، عند استخداهها فٍ الهعالجات الداخلَة َتم انتاج البالطات  َتبعه هى تؽَر فٍ تشكَل السطح و الهستوَات و

 هزدوجة االسطح حَث َكوى التشكَل هى جانبٍ البالطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( الفكرة التصمٌمٌة للبالطة و مرونة و تنوع 12شكل)

الوحدة التكرارٌة الناتجة عن اختالف زاوٌة تركٌب 
السطح و اثراء  البالطة و ما ٌتبعه من تنوع مستوٌات

 القٌمة التشكٌلٌة للتكوٌن.

( البالطة المصمتة و البالطة المفرغة و اقتراح 13شكل)

معالجة الحوائط، و تنوع الظل و النور الناتج عن 

 اختالف مستوٌات البالطة و التكوٌن العام.

استخدام البالطة المفرغة بشكل  مزدوج من-( علوي 14شكل )  

 الناحٌتٌن و تستخدم فً الفراغ الداخلً بٌن الفراغات.
مرونة تغٌر شكل البالطة و اختالف السطح بتغٌر زاوٌة –سفلً 

 التركٌب.

( تطبٌق 10صورة )

علً واجهة أحد  1تصمٌم

المبانً. نالحظ وجود 
لدخول فتحات فً البالطات 

الهواء و االضاءة، 
بالالضافة الً تنوع 
مستوٌات السطح مما 

ٌساهم فً العزل الحراري 
و زٌادة القٌمة التشكٌلٌة 

 للمبنً.
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 تركب علً واجهة هوائٌة مباشرة ذات سطح مستو=== تصمٌم بالطات مفردة )تصمٌم الجزء(،  2تصمٌم  ( 4-4-2)

تم استلهام تصهَم البالطة هى شكلَى هندسََى أولََى هها الهربع و   

الدائرة، و تم اجراء بعض العهلَات التصهَهَة هى تراكب و تداخل 

للشكال ثم حذؾ حصلنا شكل نهائٍ للبالطة، ثم تم عهل الشكل 

للحصول علٍ البالطة الثانَة. تم تناول  Negativeالسلبٍ للبالطة 

األولٍ: سطح هستو هع اختالؾ سهن البالطتَى البالطة بطرَمتَى 

(. و الثانَة: انحناء السطح 17لتنوع السطح و زَادة الظالل شكل )

عى طرَق التحدَب و التمعَر هها أعطٍ دَناهَكَة و حركة شكل 

(، لالستفادة هى تنوع الهستوَات فٍ الحصول علٍ ظالل 18)

إلٍ أى تكسَر الكتلة هتنوعة و لَم تشكَلَة و جهالَة عالَة باإلضافة 

َتم  َعهل علٍ تشتَت أشعة الشهس و بالتالٍ زَادة الراحة الحرارَة.

تركَب البالطات علٍ أسطح واجهات هوائَة هستوَة. وَعتبر التصهَم بالهرونة التٍ َهكى انتاجه بتمنَات هتنوعه إها 

 لهطلوبة وهحددات الزهى و هماس البالطة.االنتاج بطرَمة الكبس اللدى أو تمنَة الصب وذلن تبًعا لكَهة االنتاج ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( قطاع جانبً ٌوضح األداء الحراري 15شكل )

لواجهة المبنً المصنوعة من الخزف، حٌث 
عند سقوط االشعاع الحراري علً الواجهة ٌتم 
انعكاس جزء منه، و و امتصاص جزء آخر 

خالل خامة الطٌن ذات السعة الحرارٌة العالٌة، 

 و نفاذ الجزء المتبقً الً الداخل.

اإلشعاع 

 الحراري

 انعكاس

 نفاذٌة

 امتصاص

( الفكرة التصمٌمٌة للبالطات.16شكل )  

علً فراغ داخلً ألحد المحال التجارٌة. و امكانٌة  1( تطبٌق تصمٌم 11صورة )
 double faceاستخدام البالطة علً وجهٌن 
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( التناول المسطح لتصمٌم البالطات مع اختالف 17شكل )

السمك مما ٌعطً تنوع فً السطح و تشكٌل ثري للظل و 

 النور عند سقوط االضاءة علٌه.

( التناول المنحنً لتصمٌم البالطات  )سطح مقعر و سطح 18شكل )

فً السطح، و تشتٌت و انعكساس لالشعاع  محدب( مما ٌعطً تنوع

 الحراري،  و تشكٌل ثري للظل و النور عند سقوط االضاءة علٌه.

علً واجهة أحد المبانً.  2( تطبٌق تصمٌم 12صورة )

نالحظ وجود فراغات فً البالطات لدخول الهواء و 
االضاءة، بالالضافة الً تنوع مستوٌات السطح المستوي 
الختالف السمك، مما ٌساهم فً العزل الحراري و زٌادة 

 القٌمة التشكٌلٌة للمبنً.
 

علً واجهة أحد  2( تطبٌق تصمٌم 13صورة )

المبانً. مع تنوع مستوٌات السطح عن طرٌق 
األسطح المقعرة و المحدبة مما ٌساهم فً العزل 

التشكٌلٌة للمبنً.الحراري و زٌادة القٌمة   
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 سطح مستوتركب علً واجهة هوائٌة مباشرة ذات === تصمٌم بالطات مفردة )تصمٌم الجزء(، 3( تصمٌم4-4-3)

 goldenتم استلهام تصهَم البالطة هى الحلزوى الذهبٍ و النسبة الذهبَة    

ratio   ٍو عى طرَق بعض العهلَات التصهَهَة تم الحصول علٍ الشكل النهائ

للبالطة ، كها تم عهل تنوع فٍ االسطح فهٍ لَست هستوَة لتزَد هى الثراء 

 (.22التشكَلٍ للسطح، شكل)

البالطات َتم انتاجها بتمنَات هتنوعه إها االنتاج بطرَمة الكبس اللدى أو تمنَة 

 نتاج الهطلوبة وهحددات الزهى و هماس البالطة.الصب وذلن تبًعا لكَهة اال

 

داخضضضضضل 
 الفراغ

( ٌوضح مسار األشعة الساقطة علً جسم البالطة و أثر 19شكل )
 االستدارة و االنحناء فً تشتٌت األشعة المباشرة

فكرة المشربٌة. –فضال عما ٌحدثه ذلك من ظالل داخل الفراغ  –  
 

ٌظهر تنوع السطح و الحركة باالضافة الً العزل الحراري. –( تكسٌة حائط مطعم ببالطات خزفٌة 14صورة )   

 

( لقطة مقربة لتكسٌة الواجهة و ٌتضح 15صورة )

 double faceبها استخدام البالطات 

خطوات التصمٌم  –( 20شكل ) 

 البالطة.

خضضضارج 
 الفراغ

داخضضضضضل 
 الفراغ

داخضضضضضل 
 الفراغ
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  باستخدام وحدات نمطٌة )تصمٌم الكل(، تركب علً هٌكل معدنً مفرغ= تصمٌم سطح دٌنامكً  4( تصمٌم 4-4-4)

َعتهد التصهَم علً اهكانَة استخدام وحده نهطَة تكرارَة لتشكَل  

أسطح هتنوعة تحمق دَناهَكة وثراء تشكَلٍ للوجهات، حَث َتم 

استخدام تمنَة التشكَل بالبثق إلنتاج الوحدة الهوضح هسمطها األفمٍ 

 15( سم، أو)  8.5* 36( وبهماسات للهمطع األفمٍ )25بالشكل )

 266نوع تبًعا للهساحة الهتاحة وَصل إلٍ ( سم وطول َت 4.3* 

سم، وَعتهد التصهَم علً هَكل انشائٍ هى الهعدى َتم تشكَله 

بحَث َعطً تنوع فٍ األسطح والهستوَات وَشكل درجات اظالل 

هتنوعه وَتم تركَب الوحدات الخزفَة بطرق التثبَت الهَكانَكَة 

ه أو ( والتٍ َهكى أى تتنوع بَى وحدات تركَب ثابت26شكل)

والتٍ َهكى  Kineticهتحركة لَتحول هى سطح ثابت إلً هتحرن 

التحكم فَها بحساسات للضوء أو التحكم الَدوٌ عى طرَق أنظهة 

التدوَر التملَدَة ، وَنتج عى حركة الوحدات الخزفَة حول هحورها تنوع فٍ درجات اإلضاءة و فٍ تصهَم الظل والنور 

اإلحساس بالحَوَة والدَناهَكَة فٍ الفراغ الهعهارٌ وَرفع درجات التركَز وَحسى للفراغ الهعهارٌ الداخلٍ هها َثري 

 . هى األداء بشكل عام لإلنساى فٍ الداخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مرونة التصمٌم و الحصول علً اشكال تصمٌمٌة عدٌدة 21شكل ) 

 بتغٌر اتجاه البالطات عند التركٌب

( تنوع مستوٌات السطح و قٌم الظل و النور22شكل )   

 التشكٌلٌة لألسطح.

( المساقط الثالث لتصمٌم الواجهة الدٌنامٌكٌة. و 23شكل ) 

 الخط التصمٌمً مستوحً من بٌت العنكبوت.

( ٌنتج عن حركة الوحدات الخزفٌة حول محورها تنوع 24شكل )

درجة و الوسط زاوٌة  90فً درجات االضاءة الٌمٌن زاوٌة 

صفر. درجة و الٌسار شرائج مغلقة زاوٌة60  

( المسقط و القطاع الجانبً للوحدات 25شكل )

 الخزفٌة المستخدمة، و الشكل الرأسً و األفقً .



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ،ب ( وحدات خزفٌة منتجة بطرٌقة البثق ، الهٌكل اإلنشائً من المعدن ٌتم تشكٌله بحٌث ٌعطى تنوع فً  16صورة )   

متنوعه للفراغات الداخلٌة.االسطح والمستوٌات وٌشكل درجات اظالل   

أ،ب( تكسٌة واجهة أحد المبانً بوحدات خزفٌة ) شرائح( قابلة للتحرك حول محور  17صورة ) 

لٌتحول السطح من سطح استاتٌك الى كاٌناتك والتً ٌمكن التحكم فٌها بحساسات للضوء او التحكم 
 الٌدوي عن طرٌق انظمة التدوٌر التقلٌدٌة .
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 .59-49-47-46[ ص 16( بعض طرق التثبٌت المٌكانٌكً لشرائح التراكوتا علً الواجهات الهوائٌة ) مزدوجة(  ]26شكل )

 النتــائج:

بالهرونة وسهولة االستخدام وتنوع التصهَم   -الحائطَة –َتهَز استخدام البالطات الخزفَة فٍ التكسَة الجدارَة  .1

 والهتانة والتحهل والكفاءة باإلضافة إلً الهظهر الجهالٍ والعزل الحرارٌ.

هعرفة الهصهم الداخلٍ باهكانَات و تمنَات الهواد الهختلفة و البدائل الهعهارَة تدعم عهلَة االبتكار و هرونة التفكَر و  .2

 هَة.ثراء الهعالجات التصهَ

إلٍ -بشكل واضح-ال توجد نظرَة تصهَهَة هوحدة وال حلول بَئَة عاهة وإنها علَنا أى نمدم الدراسات الهتعلمة بالبَئة  .3

سَاق بَئٍ هحدد؛ نظًرا لتنوع كل نظام وهكوناته وهموهاته، فال َهكى التعهَم أو النمل الهباشر للتمنَات أو الخاهات أو 

 فٍ هكاى ها. -أٌ كل هكوى طبَعٍ أو هى صنع االنساى -السَاق البَئٍ األنظهة دوى دراسة ألثر ذلن علً

إلً أفق جدَد هى التنوع والدَناهَكَة  - pattern - ابداع الهصهم له المدرة علٍ أى َحول النهطَة الهرتبطة بالنسق .4

 .التٍ تخلق بدورها حلواًل هتجددة هى النسق الهتكررة والتملَدَة

 : ـاتالتوصٌ
ل التظلَل الهتحركة فٍ الواجهات الشرلَة والجنوبَة الشرلَة والواجهات الؽربَة والجنوبَة الؽربَة حَث استخدام وسائ .1

 بسرعة.  زواَا الشهستتؽَر 

استخدام وسائل التظلَل الهتحركة الخارجَة  تعهل علً تملَل تؤثَر الحرارة الهباشر واإلشعاع الشهسٍ، و زَادة المَم  .2

ا. ًَ ا أو داخل ًَ  الجهالَة عى طرَق الظالل سواء خارح

 هنظور

 لطاع جانبٍ تفصَلة لطاع جانبٍ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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اإلستلهام هى البَئة الطبَعَة و  علٍ الدولة و الهراكز البحثَة حث الهصههَى علٍ تحمَق التصهَم الهستدام عى طرَق .3

 ها تحوَه هى نظم انشائَة. 

ضرورة توجه الهإسسات و الهراكز البحثَة الٍ األبحاث البَنَة فٍ التخصصات الهختلفة لتحمَق التكاهل والتنوع  .4

  . عاوىالفكرٌ وشهولَة التخطَط والتفكَر فٍ العهل، والتٍ هى شؤنها أى تحدد األولوَات البحثَة التٍ تدعم الت

 :مناقشة النتـائج

توظَؾ الخزؾ فٍ التكسَة الهعهارَة للواجهات والفراعات الداخلَة َملل هى االنتمال الحرارٌ عبر جدراى الهبنً وَزَد 

وتصهَم الظالل  - ventilated facades هى تلن المَهة البَئَة أنظهة التركَب للحوائط الهزدوجة _ الواجهات الهوائَة

، و ال َمتصر دور الخزؾ فٍ التكسَة الهعهارَة علً التوافق هع الهعاََر  األسطح فٍ الوحدات الخزفَةهى خالل تشكَل 

نجد أى الهبانٍ التٍ َتم  – الَة فٍ التصهَم الهعهارٌهالبَئَة بل إنه ؼنٍ بالمَم التشكَلَة والجهالَة التٍ تعزز المَم الج

عالَة أو هإثرة كهبنٍ أوبرا سَدنً علٍ سبَل الهثال أو الهتاحؾ أو  تكسَتها بالبالطات الخزفَة تكوى هبانٍ ذات لَهة

الهطارات .....الٍ ؼَر ذلن ، إى ادران الهعهارٌ و الهصهم الداخلٍ إلهكانات كل خاهة هعهارَة وبدائلها والتمنَات ذات 

الخاهات الهعهارَة والتطوَر الصلة َفتح له آفاق اإلبداع والتوظَؾ األهثل لكل خاهة . رؼم التنوع الكبَر فٍ بدائل 

الهستهر فٍ الهعالجات والتمنَات وأههَة ذلن للهصهم إال أنه َظل لكل نظام بَئٍ هكوناته وآلَات التكَؾ الهثالَة التٍ 

َمدهها والتٍ تعتبر هً الهوجه األساسٍ فٍ اإلبداع لكل هى الهصهم الداخلٍ والهعهارٌ لتحمَق التكَؾ البَئٍ . وهنا ال 

نمدم الهحددات البَئَة علً أنها عائق فٍ طرَق اإلبداع للهصهم بل العكس َهكننا اعتبار هحددات التصهَم )  َهكى أى

  . خاهة , تمنَة , تكلفة , بَئة ,.........( دافع لإلبداع واإلبتكار فٍ ظل وجود هرونة فٍ التفكَر

 المـراجع:

هجلة  -"وتطبَماتها فٍ الشكل الهعهارٌ والعهارة الداخلَةالهحاكاة البَولوجَة أبو العال، أهَرة سعودٌ هحهد: "  .1

 .2617هصر  –العدد السابع  –العهارة و الفنوى 

Abo Elela, Amira Soady Mohamed: Almohakah Albiologia WA Tatbekateha Fe Alshakl 

Almeamary WA Alemarah Aldakheliam Magalet Alemarah WA Alfenon,Alaadad Alsabea, 

Masr2017. 

 -" التناؼم فٍ تصهَم الظل والنور فٍ الفراغ الهعهارٌ-اإلضاءة الطبَعَة والخزؾ" عَسً، سناء عبدالجواد:  .2

العدد الخاص   -. الهجلة الدولَة للتصهَم 2617هصر  -األلصر-الهإتهر الدولٍ الثانٍ لالستداهة فٍ الوطى العربٍ 

  .2617دَسهبر 

Issa, Sanaa Abd Elgawad: Aledaah ALtabeaya Wa Alkhazaf- Altanaghom Fe Tasmem Alzel 

Wa Elnor Fe Alfaragh Almeamary, Almoatamar Aldawly Althany LE Alestedamah Fe 

Alwatan Alaraby, Aloksor, Masr 2017.  

 .1989هصر  -بلكتااعالن  -"  رةلحااك طلونارة اعواخ ولونااهحود عبدهللا : " اج، سر، لعىضٍ اشفك ، لىكُلا .3

Alwakel, Shafak Alawady,Serag, Mohamed Abd Allah: Almonakh Wa Emaret Almanatek 

Alharah, Alam Elkotob, Masr 1989.  

" تؤثَر الجدراى الهزدوجة علٍ البَئة الحرارَة للهبنٍ فٍ هدَنة بؽدادالجوادٌ، همداد حَدر ، عَداى، فاطهة جهعة :"  .4

 .2616، العراق  1العدد  –للهندسة الهعهارَة الهجلة العرالَة  –

Algawady, Mekdad Hedar, Edan, Fatema Gomaa: Taather Algodran Almozdawaga Ala 

Albeah Alhrarya Le Almabna Fe Madenat Baghdad, Almegalah Alerakia Le Alhandasa 

Almeamareah, Aladad 1 Alerak 2016. 
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 -"ورة الرلهَة و تؤثَرها علٍ تصهَم و تؤثَث الماعة هتعددة األؼراض بالهنشؤة الفندلَةالثأحهد، نجالء عزت: "  .5

 .2617هصر -جاهعة حلواى –كلَة الفنوى التطبَمَة  -رسالة دكتوراه

Ahmed, Naglaa Ezat: Althawra Alrakamiah Wa Tatheroha Ala Tasmem Wa Tatheth Alkaah 

Motaadedat Alaghrad Be Almonshaah Alfondokiah,Resalet Doctorah, Kolyat Alfenon 

Altatbekya, Gameat Helwan, Masr 2017 

6. El-Zafarany,  Abbas Mohammad,: “CLIMATIC DESIGN OF BUILDINGS A Quantitative 

Approach For Evaluating Climatic Performance Of The Building Envelope And Its 

Interaction With Its Urban Context “ PhD in Architecture, Cairo University, Faculty of 

Engineering, Department of Architecture, 2002  

7. https://ar.scribd.com/document/359263269/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8

%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-

%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%87-pdfهللا ملك عبد  

20/9/2018 

8. https://mawdoo3.comمظاهر_تكيف_الكائنات_الحية/  (September 25 ,2018) 

9. https://tasmeemblog.wordpress.com/2015/11/25/biomimicry/   (September 25 ,2018) 

10. https://www.dezeen.com/2016/04/28/machado-silvetti-ringling-museum-asian-art-centre-

extension-green-terracotta-tiles-

florida/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dezeen+%

28Dezeenfeed%29   (August 23 ,2018) 

11. http://www.egyptarch.net/abbasresearch/1_Inclined_Screen.pdf   (October 9 ,2018) 

12. http://www.cumella.cat/portfolio/oceanario-campos-costa/  (August 20 ,2018) 

13. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fweb.ornl.gov%2Fsci%2Fbuildings%2

Fconf-

archive%2F2007%2520B10%2520papers%2F121_Mukhopadhyaya.pdf&h=AT0niXO-

bKBdqcFkR2mYR6sLRqesMk_WqyznFbZHrnkEfExem-zNebi1fjxhOLt0zE624kX-

XdxHUdNtThwoIlySkOUsiU8r1ELA2gxfQQDtxZh-r-GVR4xNHms8xitsTW80hw    

(October 2 ,2018) 

14. https://www.archdaily.com/590348/iaac-students-develop-a-passive-cooling-system-

from-hydrogel-and-ceramic/  (September  1 ,2018) 

15. https://iaac.net/research-projects/self-sufficiency/hydroceramic/  (August 20 ,2018) 

16. file:///E:/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%

D8%A9%202/3-

%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B

7%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%

D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7

%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8

5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%

D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7

%D8%B1%D9%87/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/1/%D8%AA%D9%8

1%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%

A6%D9%8A%D8%A9.pd   (September  10 ,2018) 

https://ar.scribd.com/document/359263269/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%87-pdfملك%20عبد
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