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 الفصل االول
 تقنية عمل النماذج المصغرة

 :ولاهداف الفصل اال 

 الهدف العام:

وتقنيات  مفيـو التقنيات في فف الديكورالى التعرؼ عمى  وؿييدؼ الفصؿ اال
 النماذج المستخدمة في عمؿ واالساليب والخاماتعمؿ النماذج في فف الديكور 

بييئة ثالثية االبعاد تعطي تصور اظيار التصميـ بما يتيح امكانية  لمفضاء الداخمي
 .سيكوف عميو التصميـ بعد التنفيذ لما

  

 االهداف الخاصة:

 اف يكوف الطالب قادرا عمى:

التقنيات في فف الديكور وتصنيؼ الميارات التقنية التعرؼ عمى مدى أىمية  .1
 المستخدمة وانواعيا .

انواع المواد عمؿ النماذج المصغرة بأستخداـ ات التطبيؽ العممي لتقني .2
 .والخامات المستخدمة وطرائؽ الربط
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 مفهوم التقنيات :
تعتبػػر التقنيػػة مػػزء مػػف عبقريػػة الممتمػػا االنسػػاني ق اذ انيػػا تطبيػػؽ لممعمومػػات 

ريا معينػػة ق أي ىػػي الميػػارة ق وتعػػرؼ التقنيػػة عمػػى بفضػػؿ عمػػؿ متواصػػؿ منمػػاز م ػػا
وتقػػـو ق أنمػػاز  ػػيء أو ت قيػػؽ  ايػػةعػػيف عمػػى مممػػة المبػػاديء أو الوسػػائؿ التػػي تأنيػػا 

 Technoق والكممػػػػة االمنبيػػػػة مػػػػف اصػػػػؿ يونػػػػاني وىػػػػواليػػػػـو عمػػػػى أسػػػػس عمميػػػػة دقيقػػػػة
كػػػػؿ الطػػػػرؽ التػػػػي يسػػػػتخدميا النػػػػاس فػػػػي اختراعػػػػاتيـ فيػػػػي  قومعناىػػػػا الفػػػػف والصػػػػناعة

ق وكػػاف لزاًمػػا بػػاتيـق ويسػػميو بعضػػيـ التكنولوميػػاواكت ػػافاتيـ لتمبيػػة  امػػاتيـ وار ػػباع ر 
ق فيػي أوقات الفراغ والخمود إلى الرا ةأف يعمموا أيًضا لتمبية ر باتيـ في التنعُّـ بعمييـ 

عػػؿ ت ػتمؿ عمػػى اسػػتخداـ امدوات وااالت والمػػواد وامسػػاليب ومصػػادر الطاقػػة لكػػي تم
 .العمؿ ميسوًرا وأكثر إنتامّية

 مفهوم التقنيات في فن الديكور:
ممموعػػػة الخامػػػات والمػػػواد واالدوات وااالت والطرائػػػؽ والوسػػػائؿ والػػػنظـ ىػػػي          

ق ومػػف البػػدييي أف تتعػػدد التصػػميمية المػػؿ اداء وظيفػػة معينػػةالتػػي تػػدخؿ فػػي العمميػػة 
ق الوظيفيػػة التػػي تسػػعى الػػى ت قيقيػػا التقنيػػات وتختمػػؼ فػػي مػػا بينيػػا بػػأختالؼ امىػػداؼ

اسػتطاعت عي عميؽ وميود فكرية خالقػة ماء التغيير في نمط بيئة ال ياة مف خالؿ و 
ق ات ال ياتيػة النسػاف العصػر ال ػديثوتطويعيػا لتمبيػة ال امػ لي ذراع المواد والخامػات

وباالنمازات واالبتكارات العممية ذات المنفعة المبا رة ذلمت بػذلؾ الكثيػر مػف مصػاعب 
ار التقنػي مػف ق ويػأتي امبتكػعممية أمتماعية ضػمف عمميػات أخػرى مف التقنية ،ال ياة 

ق فعمميػػػة االنتقػػػاء مػػػف بػػػيف تصػػػادي واالمتمػػػاعي ق فيػػػو عمػػػؿ ب ػػػريداخػػػؿ النظػػػاـ االق
ق منظمػػةق  يػػر عفويػػةق فالتقنيػػة وسػػيمة مميػػة اقتصػػادية وسياسػػية وامتماعيػػةالتقنيػػات ع

ق واليػػػػدوي فػػػػي البيئػػػػة الماديػػػػة واالمتماعيػػػػةق فيػػػػي االنتػػػػاج التصػػػػميمي والعقمػػػػي لمتػػػػأثر
ق مػػػف أمػػػؿ تمبيػػػة تمػػػؾ لتػػػي تسػػػتخدـ م ػػػراض عمميػػػة تطبيقيػػػةالممموعػػػة مػػػف الوسػػػائؿ 
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فيي اذًا عمى نػوعيف تقنيػات ذىنيػة  قي تظير في إطار ظروفو اإلمتماعيةال امات الت
 وتقنيات آلية .

 التقنيات الذهنية :  - أ
تتضػػػمف عمميػػػة التصػػػميـ فػػػي فػػػف الػػػديكور تراكػػػب وتػػػداخؿ ممموعػػػة مػػػف االن ػػػطة 

ق فيػػػي تمػػػر تركيػػػب والتعبيػػػروالت ميػػػؿ والخمػػػؽ والتطػػػوير والالذىنيػػػة كالب ػػػث والك ػػػؼ 
 :بمرا ؿ
 الب ث والت ري . .1
 التصميـ . .2
 االنتقاء . .3
 االنماز . .4
 ما بعد االنماز . .5

 التقنيات االلية : –ب 
ة وعمػػى وىػػي تعتمػػد عمػػى كثػػرة المتغيػػرات عمػػى مسػػتوى متطمبػػات االنظمػػة الفيزياويػػ    

 .  مستوى االنظمة التعبيرية
مػػػػف  لع ػػػػرة مرا ػػػػؿالعمػػػؿ التصػػػػميمي المػػػػنظـ  التقنيػػػػات الذىنيػػػػة واالليػػػػة فػػػػي وتصػػػنؼ

 :التصميمية في فف الديكور يةتسيـ في تفعيؿ العممالتي المعرفة واالساليب التقنية 
: االمػػػػػػزاء الطبيعيػػػػػػة الضػػػػػػرورية مػػػػػػف المنػػػػػػت  ق العمميػػػػػػة أو النظػػػػػػاـ  التركيببببببب .1

 المتضمف والطريقة التي تنظـ بيا االمزاء .
 : المواد المستخدمة لصنا التركيب. الخام المواد .2
 : عممية تكويف المواد الخاـ أو التراكيب . التصنيع .3
 : االمزاء مف التراكيب التي تسمح ليا بالعمؿ .الميكانيكية  .4
 : المصادر التي تمكف مف صنا العمؿ .القوة والطاقة .5
 : الوسائؿ التي بواسطتيا تصبح الميكانيكية ن طة . التحكم .6
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 : دم  االمزاء لتكويف نظاـ .  االنظمة .7
: موضػػػػػوعات المنتمػػػػػات والعمميػػػػػة التػػػػػي تمعميػػػػػا مناسػػػػػبة لمنظػػػػػاـ  الوظبببببا ف .8

 االنساني 
 .العمميات: تنمية المنتمات و الفنيات  .9

 .ات التي تمكف الناس مف استخداميا: المنتم التقويم .11
 التقنيات الحديثة في فن الديكور :

 ػيء مديػد ومفيػدق لػـ يكػف مومػودًا مػف القػة تتضػمف إيمػاد فعاليػة خ فف الػديكور
فػي العالقػة مػا  العناصػروفقًا لمتغيرات التقنية التي تعزز أثر وقوة وىيمنػة يتطور ق قبؿ

مػػف خػػالؿ مداومػػة العمميػػة التصػػميمية تت ػػوؿ الخبػػرة الػػى ميػػارة فػػي ق و الفضػػاء الػػداخمي
بيئيػػػة ق توظيؼ الخامػػػات والم افظػػػة عمػػػى الخصػػػائص الفػػػف الػػػديكورلاسػػػتغالؿ تقنيػػػات 

مديػػدة تتضػػافر مػػا تفاعػػؿ  تصػػميميةقػػادرًا عمػػى صػػيا ة نغمػػة المصػػمـ ب يػػث يكػػوف 
ق بػػدءًا مػػف اختيػػار التصػػور الػػذاتي الػػى تقنيػػات  فػػي فػػف الػػديكورمفػػردات البنػػاء العػػاـ 

الػػػى الخامػػػات ق ثػػػـ توظيػػػؼ ذلػػػؾ كمػػػو بأسػػػموب تت قػػػؽ فيػػػو القيمػػػة المماليػػػة  صػػػميـالت
ق  يػػػث مسػػػتخدـق والبعػػػد الػػػذوقي لمالوظيفػػػة النفعيػػػةتت قػػػؽ مػػػف ومودىػػػا المديػػػدة والتػػػي 
ارتباطػػػًا وثيقػػػًا مػػػا متطمبػػػات تبػػػدؿ ا ػػػكاؿ فضػػػاءات المبػػػاني  التقنيػػػاتتػػػرتبط  وظيفػػػة 

نظػػػػيـ  ميكرومنػػػػاخ  ق مػػػػا تتػػػػي تفػػػػتح وتغمػػػػؽ مثػػػػؿ وريقػػػػات الزىػػػػرةوتغيرىػػػػا  كالسػػػػقوؼ ال
ة انتقػػػاؿ مػػػف ق فبػػػدأت مر مػػػتيويػػػة االليػػػة لمفضػػػاءات الداخميػػػةق مػػػا الالغػػػرؼ والمن ػػػ ت

نقػوؿ عػف معمػزة اال كاؿ الثابتة االستاتيكية الى اال كاؿ الديناميكيػة المت ركػةق ومػاذا 
؟ باسػػػتطاعتؾ ااف أف تقتنػػػي مػػػرآة فػػػي  مامػػػؾ تخبػػػرؾ عػػػف  الػػػة ال مػػػاـ االلكترونػػػي

كنػػؾ أيضػػًا تعػػديؿ مالطقػػس ق و الػػة الطرقػػات ق وكػػـ مػػف الوقػػت ستسػػتغرقة ر متػػؾ ق وي
ذياع وفػػتح وا ػػالؽ ابػػواب عديػػدة فػػي المنػػزؿ ق كػػؿ ذلػػؾ يػػتـ عػػف االضػػاءة وت ػػغيؿ المػػ
( يعمػؿ عمػى (ق كما اف ىنالؾ نظػاـ يظيػر ) ظػورًا متخػيالً Wifiطريؽ الوصمة البينية )

اضػػػػافة  قتقػػػػد اف ىنالػػػؾ  خصػػػًا مػػػػا فػػػي المنػػػزؿمعػػػؿ اعػػػيف الغربػػػػاء خػػػارج المنػػػزؿ تع
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هق التدفئػػػػة والتبريػػػػدق يػػػػاانابيػػػػب المكيػػػػة التػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػى اصػػػػالح العطػػػػؿ )لالنظمػػػػة الذ
ق والخامػػات النانويػػة التػػي تصػػمح نفسػػيا ذاتيػػػاً  ( فوريػػا مػػف خػػالؿ اميػػزة االنػػذارالػػدخاف

المديػػدة تسػػاعد عمػػى انت ػػار مفػػاىيـ مديػػدة تػػؤثر أيضػػًا عمػػى  قنيػػةال ػػؾ أف الثقافػػة الت
 ق وبالتػػالي تتوالػد منيػػا أنمػاط مػػف الفكػر االبػػداعي فػػيةأ ػكاؿ السػػموؾ اليػومي فػػي ال يػا

 فػػف الػػديكورعمػػى  قنيػػات ال ديثػػةونال ػػظ دور الت قختمػػؼ ممػػاالت االبػػداع التصػػميميم
ميػاه الب ػر يػتـ  في دبيق وىو عبارة عف فندؽ ت ت ”ووتر ديسكوس“فندؽ في تصميـ 

 (1فػػي ال ػػكؿ )ـ مػػف خػػالؿ مصػػعد ق  يػػث نال ػػظ و النػػزوؿ الػػى الفنػػدؽ وفضػػاءات النػػ
 .ئة الب رية مف خالؿ خامة الزماجأدناه الفضاءات الداخمية المتصمة ما البي

 

 في دبي ( ووتر ديسكوس) فندق تصميم ( 1الشكل )

 الثابتػػػػة وامفقيػػػػة الرأسػػػػية المبنػػػػى توزيػػػػا عناصػػػػر إسػػػػتغالؿ إلػػػػى ييػػػػدؼ والمصػػػػمـ    
 فػػي فػػف الػػديكور ديناميكيػػة إضػػفاء فػػي مختمفػػة مسػػتويات عمػػى تومػػد والتػػي والمت ركػػة

ق وليػػػذا فػػػيف تػػػوفير الرا ػػػة وامسػػػتمتاع ىمػػػا المعماريػػػة الثوابػػػت مػػػا تنػػػاقض فػػػي وذلػػػؾ
كمػا  مػا ي قػؽ إمكانيػة ت ديػد درمتيػا قدربمبنى العنصراف المذاف بقدر توافرىما فى اى 

عوامػػؿ تخػػص البيئػػة الداخميػػة والبيئػػة  وممػػا ال  ػػؾ فيػػو انػػو تومػػد ممموعػػة .(2فػػي ال ػػكؿ )
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لت قيػؽ الرا ػة واالسػتمتاع ومػف الم يطة بيا إذا امتمعت ساعدت عمػى توفيرضػمانات 
 :  أتيي ىذه العوامؿ ما أبرز

 فضاء مطاًل قربًا وبعدًا مف عوامؿ المذب لمبيئة الخارمية .الموقا  .1
 مػػػػـ الفضػػػػاء باعتبػػػػاره سػػػػبيال لت ديػػػػد  مػػػػـ وعػػػػدد المرافػػػػؽ العامػػػػة والخػػػػدمات   .2

 التكميمية .
 تصميـ المبنى .في المتبا امسموب التصميمي .3
مػػف تمييػػزات وتقنيػػاتينعكس عمػػى االداء  مبنىباعتبػػار اف مػػا بػػالمسػػتوى التمييػػز  .4

مثػػػؿ كفػػػاءة االضػػػاءة مػػػف خػػػالؿ تػػػوفير مزيػػػد مػػػف الرا ػػػة  لفػػػف الػػػديكورالػػػوظيفي 
 .والت كـ بياً 

 المبنػػػػػىالبػػػػػد وأف يراعػػػػػى عنػػػػػد تقيػػػػػيـ  ومسػػػػػتوى الخامػػػػػات مػػػػػف  يػػػػػث الكفػػػػػاءة ق  .5
 .  رات البيئية ياعتبارات أخرى مثؿ أستخداـ الخامات التي تتالئـ ما طبيعة المتغ

 

 ( الديناميكية في استخدام تقنية فن الديكور2الشكل )
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 :تقنيات فن الديكور العوامل المؤثرة في أداء

إف عالقة الخامات والمواد : واد واالدوات والمهارات االدا يةالخامات والم .1
بدءًا أستخداـ تقنية فف الديكور بمكونات الفضاء الداخمي ت كؿ مبدأ أساس في 

 .د وتمميعيا وأستخداميا ب كؿ ص يحمف طرؽ ت كيؿ الموا
الوظيفة المطموبو مف  التقنيات المستخدمة قؽ تيمب أف الغرض الوظيفي:  .2

خالؿ دراسة المتطمبات الوظيفية لكؿ  يء مطموب تصميمو وذلؾ لضماف 
 نماح العممية التصميمية.

ويمعمو  نيًا بالقيـ الممالية ومف  فف الديكوريؤثر االسموب عمى : األسموب .3
مف مانب أنمح امساليب التصميمية تمؾ التي تأثر بيا المصمـ وأنفعؿ بيا 

ق والخامات والمواد ت مؿ معاني مديدة التي ق وأملواف كاؿ الغريبةأستخداـ ام
 التي تستخدـ بتقنية تتالئـ ما االسموب التصميمي لت قيؽ امداء.

 تقنيات عمل النماذج في فن الديكور

مسـ بالمغة وتعني م (موديمز) وباالنمميزية فرنسية كممة وىي (ماكيت)النماذج وتسمى 
فيي تنفيذ الم اريا بمقياس رسـ  فف الديكوروالممسمات بالنسبة العماؿ  .العربية

طريقة التنفيذ ىو تقطيا ق و الم روع قبؿ تنفيذه عمي الطبيعو صغير بقصد تخيؿ
وتفريد مميا وميات الم روع عمي  دا بمميا تفاصيميا عمي اكريمؾ او بالستيؾ او 

 اتوأقالـ ومساطر ومثمث رسـ ىندسي لوح ىندسيةأدوات وباستخداـ خ ب 
بدأت مينة الممسمات في التطور سريعا مثميا مثؿ أي  ئ  ولنا و  قوكمبيوتر... الخ

ثـ تطورت وصنعت بالخ ب بأدوات تقطيا وميكنة  (الصمصاؿ)فكانت تصنا بالطيف 
 ائفعاديو فكانت مراكز صناعةالممسمات ما ىي أال ورش نماره لكف بأدوات ومك

لنموذج عمى كثرة التماريف العممية التي تزيد وتنمي الميارة التقنية وتعتمد مودة اق أدؽ
 .لممصمـ في كيفية أستخداـ امدوات وتقطيا الخامات بأسموب تقني فني 
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 عمل النماذج المصغرة :تقنيات أساسيات 

التعبير الدقيؽ عف كافة مفردات التصميـ في الممسـ والقدرة عمى تمسيد امفكار  .1
 .تصميـ الفضاء الداخميالمركبة في 

ممسمات المدراف والسقوؼ واالرضيات تصنا مف ألواح وخامات خفيفة  .2
 كالبالستيؾ أو الفيذربورد أو الفميف.

 .المقص أو(  catter) يتـ قص أمزاء الممسـ باستخداـ أداة القطا  .3
نماذج االثاث تطمى وتعال  بألواف التصميـ المطموبة وبالتأثيرات الخاصة بمممس  .4

  .المواد
الخامات المعدنية في الممسمات كال ديد والذىب والن اس يتـ إعدادىا مف  .5

 .خاصة بتأثيرات المعادف خامات الكارتوف ومف ثـ تعال  بطالءات
 .ر بالكثافة المناسبة  وؿ المبانيإظيار المسط ات الخضراء بالنخيؿ وام ما .6
لطمب ما إضافة يتـ تزويد الممسمات بو دات إنارة يمكف إضاءتيا  سب ا .7

 .ت وام خاص لتوضيح وتأكيد الن اطالسيارا
 -موز  -زاف  -مميا الممسمات توضح عمى قاعدة مف الخ ب القيـ )قرو  .8

 .ـ متميز وتطمى  سب الموف المطموبماىومنى( ذات تصمي
يتـ إعداد  طاء لمممسمات مف ألواح امكريميؾ ال فاؼ ل ماية الممسـ مف الغبار  .9

 .بوضوح مف خالليا ما إتا ة الرؤية

 أواًل : العدد واالدوات :
 (يا )الرصاصق الت بيرق املوافأقالـ الرسـ اليندسي بأنواع .1

 (scaleت ويؿ مقياس الرسـ ) : مساطرأدوات القياس .2

 

 ( أدوات القياس 4الشكل ) ( أقالم الرسم الهندسي3الشكل )
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 الدوائر والمثمثات.أدوات رسـ الخطوط : الفراميؿ وستينسالت رسـ -3

 . أدوات المصؽ والتنظيؼ : ال ريط الالصؽ والصمغ والغراء والمسا ات-4

 

 

 

 
 

 نواعيابمختمؼ أ الكيربائية الصغيرة أدوات القطا : ال فرات والمنا ير -5

 

 ( عصارة الصمغ                   5الشكل)

 ( الصمغ البخاخ                   7الشكل) ( مسدس السميكون                   8الشكل)

 ( الفراجيل والمثمثات                   6الشكل)
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 ( الشفرات والمناشير الكهربا ية الصغيرة9الشكل )

 أدوات التلوين : الفرش والبخاخات -6

 

 

 الخامات : -ثانيًا 

 111بأ ماـ والواف وقياسات مختمفو ) : ويكوفألورق الممون والكرتون المقوى .1
x 71111( او )سـx75( او )42سـ x 29.7( او )29.7سـ x او 21سـ )
(51 x 35 )سـ 

 

 الفرش والبخاخات( 11الشكل)
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 .: وتتضمف ق رة الخ ب واالخ اب المصنعة  األخشاب .2
 

 انواع والوان الكرتون( 11الشكل)
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 .ـ المكبوس بالواح الكرتوف الصقيؿوىي الواح مف الفو  : الواح الفوم  .3

 

 

 

 : وىي الواح متعددة االلواف والثخانات وبابعاد مختمفة .الواح البالستك  .4

 انواع قشرة الخشب (12الشكل)

 انواع والوان الفوم بورد (13الشكل)



13 
 

 

 

 

 النحاس وااللمنيوم :رقا ق  .5

 

 رقا ق النحاس وااللمنيوم (15) الشكل

 

 (: )الفابمونات والستيكرات الماىزةالخامات الورقية الالصقة .6

 انواع والوان الواح البالستك (14الشكل)
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 االشخاص واالشجار والسيارات ووحدات االنارة الجاهزة . .7

 

 

 :تقنية أفراد المجسمات 

 :ويتـ ت ميؿ الممسـ الى االومو المكوف منيا: افراد المكعب .1

 

 انواع الستيكرات (16الشكل)

 ( االشكال الجاهزة 17الشكل )
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 ( افراد المكعب 81الشكل )

إفراد امسطوانة عمى ت ديد م يطيا كخط أفقي )أو عمودي  :فراد األسطوانةا .2
أو بموازاة الخط الم وري(. طوؿ ثـ نقؿ االرتفاع رأسيًا ) (عمى الخط الم وري

 ك اصؿ ضرب النسبة التقريبية في قطر امسطوانة.  الم يط يت دد
 

 
 ( افراد االسطوانة 19الشكل )

 

  :اد االسطوانة المقطوعة بشكل ما لافر  .3
 .قسمًا متساويا   12نقسـ م يط الدائرة في المسقط امفقي )العموي( إلى  -
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 . 12ق .... تى 3ق 2ق 1سـ النقاط عمى م يط الدائرة بدًء مف قن -
 .  يث أقؿ ارتفاع ممكف في امسطوانة المقطوعة 1النقطة  نبدأ التسمية مف -
في المسقط امفقي عمى المسقط اممامي فيت كؿ خط ارتفاع  1نسقط النقطة  -

 . ليذه النقطة
عمى المسقط  6ق 5ق 4ق 3ق 2نكرر الخطوة السابقة لت ديد مساقط النقاط  -

 . عمى الدائرة 7 تى نصؿ إلى اممامي و 
ق 12ق 11ق 11ق 9ق 8ئرة ال يومد أي داٍع إلسقاط النقاط لومود تماثؿ في الدا -

 .في المزء الخمفي 1و تى النقطة 
 .نرسـ خطًا أفقيًا بمانب المسقط اممامي ما مستوى خط القاعدة فيو -
 51ثـ نقيس مف ىناؾ طوؿ الدائرة ك اصؿ ضرب  1ن دد أوؿ نقطة عميو الرقـ  -

  .في النسبة التقريبية
 

 

 ( افراد االسطوانة 21الشكل )

 

 



17 
 

 : المقطوع افراد المخروط .4

 

 المقطوع المخروطافراد (  21الشكل )

فراد ىذا المو ور عمى معرفة عرض كؿ قطعة مف قطعو ا :افراد الموشور .5
امربعة وارتفاعيا. ىكذاتمما القطا امربعة بالتسمسؿ لت كؿ لو ًا مستطياًل 

ممـ كأقؿ قيمة  18ارتفاعو مف القاعدة بينما يتراوح  مف الصاج طولو م يط
 .ممـ 75إلى أكبر قيمة وىي 

 
 الموشور مساقط(  22الشكل )

نكرر مميا الخطوات السابقة الخاصة بيفراد المو ور القائـق القاعدة     
أخيرًاق نعمـ عمى  لي دد االرتفاع ليماق  bو  aنضيؼ خطًا أفقيًا مف النقطة مربعةق

 الغامؽ  دود المو ور بالخط

 

 افراد الموشور(  23الشكل )
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 عمل جدران غرفة : -6

 نستخدـ امدوات اليندسية لتخطيط المدار عمى الكرتوف وفؽ القياسات المطموبة -
 نستخدـ أداة القطا لتقطيا الكرتوف وفتح االبواب والنوافذ -
 عمؿ إطارات الباب والنافذة -
 أستخداـ   وات الفميف لعمؿ سمؾ لممدراف -
 بقياس مطابؽ البعاد المدار ما طرح فت ات الباب والنافذة فـوتقطيا   وات ال -
 .ـوالف لصقؿومف ثـ أستخداـ أداة التنعيـ  -

 

 

 

 

 

 1( 24الشكل )

 5( 28الشكل ) 6( 29الشكل )

 3( 26الشكل ) 4( 27الشكل )

 2 (25الشكل )
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 ممدار ب كؿ كامؿل الفـو نكمؿ   وة -
 لمميا ال واؼ المتبقية ـ نيائينقـو بعمؿ تنعي -
 ية الثانية لممدار مف الكرتوفعمؿ المن -
 فذة باستخداـ القمـ الرصاصخطيط االطر الم يطة بفت ات الباب والنان -
 (cutterا ا رطة مف الكارتوف االبيض باستخداـ  يفرة القطا )نقط -
 . 45قطا اطراؼ اال رطة بزاوية ن -

 

 

 

 

 

 7( 31الشكل )

 11(34الشكل ) 12( 35الشكل )

 9( 32الشكل ) 11( 33الشكل )

 8( 31الشكل )
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مصؽ ال ريط العمودي لالطار بعصارة الالصؽ ومف ثـ يتـ قطعو باستخداـ ن -
cutter 

 ؽ ال ريط االفقي الطار البابمصن -
 يط الخاص باطار فت ة النافذهقطا ال ر ن -
 ال ريط الخاص بفت ة النافذة مصؽن -
 الكارتوف لعمؿ إزارة لممدار  ريط مفنعيـ نقطا و ن -
 مصؽ ال ريط الخاص باالزارة في اسفؿ المدار. ن -

    

 

 

 

 13( 36الشكل )

 16( 39الشكل )

 14( 37الشكل )

 15( 38الشكل )
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 ليا.دار التي تـ اضافة إزارة نقـو بعمؿ تنعيـ لم واؼ السفمية لمم -
والباب واالزارة السفمية  ال كؿ النيائي لممدار بعد اضافة االطارات لمنافذة -

 .لممدار

 

 

 

 

 

 

 

 17( 41الشكل ) 18( 41الشكل )

 19( 42الشكل ) 21( 43الشكل )
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 أس مة الفصل االول

 

 : وضح مفهوم التقنيات في فن الديكور ؟1س

التي تتضمنها : ماهي التقنيات الذهنية وما هي التقنيات اآللية وماهي المراحل 2س
 ؟

 : ماهي التقنيات الحديثة في فن الديكور موضحًا ذلك باألمثمة ؟3س

 ؟ العوامل المؤثرة في أداء تقنيات فن الديكور: عدد 4س

 ؟ أساسيات تقنيات عمل النماذج المصغرة: ماهي 5س

 : عدد انواع العدد واالدوات المستخدمة في عمل النماذج ؟6س

 ستخدمة في عمل النماذج ؟: عدد أنواع الخامات الم7س
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 ثانيالفصل ال
 األضاءة التقميدية والمعاصرةتقنيات 

 :ثانياهداف الفصل ال

 الهدف العام:

انواع وحدات االضاءة الداخمية الى التعرؼ عمى  ثانيالفصؿ الييدؼ 
 .والخارجية واالستخداـ الوظيفي ليا مع فيـ وتمييز التراكيب المختمفة ليا

  

 االهداف الخاصة:

 عمى:اف يكوف الطالب قادرا 

فف الديكور مع فيـ شدة المستعممة في  انواع المصابيحالتعرؼ عمى مدى أىمية  .1
 .االضاءة الخاصة باالستخداـ الوظيفي ليا 

مف الداخؿ لممبنى وحدات االضاءةب. التعرؼ عمى أساليب التركيب الخاصة 2
 .عمى المحددات االفقية والعموديةوالخارج
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 الفصل الثاني

 التقميدية والمعاصرةتقنيات األضاءة 

 الضوء :

شعاع مرئي مف مجموعة الطيؼ الكيربائي المغناطيسي ينتشر مف  الضوء ىو    
حركة موجية تختمؼ ذبذبتيا وأطواؿ موجاتيا واف ىػػػػػػػػػذه المجمػوعة المنتظمػػػػة مف 
الموجات أو اإلشعاعات الكيرومغناطيسية تنتشر بخط مستقيـ ضمف أوساط موحدة 

حيث  ،يف وتسمى بالتأثيرات الضوئيةالتركيب وقادرة عمى توليد تأثيرات عمى شبكية الع
نية المختمفة  في ما اف لمضوء االثر الكبير في ادراؾ الفضاء الداخمي ولتشكيالتو الف

 .( 1كما في الشكؿ رقـ )فف الديكور االضاءة المستخدمة في  يتعمؽ بالواف مصابيح
 

 

 مصابيح االضاءة (1الشكل )

 انواع االضاءة :

( واف و)اإلضػػػػػػاءة الصػػػػػػناعية( )اإلضػػػػػػاءة الطبيعيػػػػػػة ىنػػػػػػاؾ نػػػػػػوعيف مػػػػػػف اإلضػػػػػػاءة    
اسػػتخداميا بشػػكؿ صػػحيح يولػػد انعكاسػػات ميمػػة بالنسػػبة لانسػػاف فيػػػػػو عامػػؿ  مؤثػػػػػػػر 
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أيضػا عمػػى المػػػوجػػػػػودات )االثػاث، وسػائؿ العػرز، اجيػزة طبيعة سموكو وتػػػػؤثػػػػػػر  عمػػػى
عنػػػػد  السػيماايجابيػػػػًا سمبيػػػػػػػًا و الديكور في فف ..الخ(  الموبايؿ، االكسسوارات، المحددات

فيػػي قػػادرة عمػػى  ،يا ىػػػػػػػػػذا النػػوع مػػف اإلضػػاءةفينػػاؾ تغيػػرات يحػػدث ،اإلضػػاءة الطبيعيػػة
إحػػداث تغيػػرات مختمفػػة فميػػا صػػورة معينػػة مػػف صػػور الطاقػػة الطبيعيػػة المحركػػة ولمضػػوء 

حظ عند مرورنػا فػي وقد نال .تأثير عمى تغير األلواف واألصباغ وطبيعة المواد الكيماوية
ة العامػة كيفيػة تغطيػة السػمع التجاريػة فػي الواجيػات بسػتائر ممونػة بػألواف الشوارع الرئيسػ

، مع حتػػى ال تتغيػػر ألوانيػػا الجميمػػةة لمنػػع سػػقوط أشػػعة الشػػمس المباشػػرة عمػػى السػػفاتحػػ
، لػػػذا يجػػػب دراسػػػة العالقػػػة بػػػيف االضػػػاءة فػػػف الػػػديكورعمػػػى  اذف فيػػػي ليػػػا تػػػاثير كبيػػػر

الطبيعية والصناعية بشكؿ جيد اخذيف بنظػر االعتبػار تغييػر مسػتوى شػدة االضػاءة بػيف 
بحيث تكوف االضػاءة الصػناعية محسػوبة بشػكؿ  ،ات الميؿ والنيارواختالؼ المواسـساع

 .( 2كما في الشكؿ ) ال يتنافى مع االضاءة الطبيعية ومحققة لالغراز الجمالية 

 

 عية والطبيعية في الفضاء الداخمي( االضاءة الصنا2الشكل )

 :الطبيعية اإلضاءة  
 وىي الشمس، الرئيسي ومصدرىا طبيعية ضوء مصادر مف تأتي التي ىي

 والفصؿ الوقت باختالؼ وتختمؼ تتبدؿ أنيا غير لانساف، فيزيولوجياً  مالءمة األكثر
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 اإلضاءة درجة وتراوح ذلؾ وغير الطقس، وحالة االستواء، خط عف والبعد والموقع
 في( 3.3) في لكس عادة المكشوفة األماكف في األفقية السطوح عمى الواقعة الطبيعية

ة ر مقمال الميمة( لكس في 133333) تقريباً  لكس( 3.3335) بيفو  المظممة، الميمة
 بتوزيع الخاصة الثالثة األنواع لتبييفو  .المباشرة الشمس أشعة وتحت البدر، التامة
 :ىي الضوء
 اإلضاءة أنواع أقوى ويعد والفتحات النوافذ عبر يدخؿ الذي المباشر الضوء .1

 . الطبيعية
 . بالمبنى المحيطة واألرضيات الواجيات مف المنعكس الضوء .2
 األدنى الحد يقؿ وال ,ر،الستائ أو الزجاج عبر يمر الذي المشتت الضوء .3

 .إضاءتيا المراد الغرفة مساحة مف )%8) عف الزجاجية الواجية لمساحة
 

 

 وانعكاساته الطبيعية اإلضاءة مصادر أحد (3) الشكل

 
 :االصطناعية اإلضاءة



4: 
 

 الطبيعية اإلضاءة تكوف عندما :األولى، حالتيف في االصطناعية اإلضاءة ُتَستخدـ
 اإلضاءة أف إلى ونظراً . (4) الشكؿ انظر الظالـ يحؿ عندما والثانية ،كافية غير

شرح  إيضا مف البد لذا السكنية المباني داخؿ عديدة تطبيقات ليا االصطناعية
 :كاآلتي وىي السكنية، فضاءاتال في االستضاءة

 . لكساً  433 -233 مف تراوح استضاءة شدة يمزميا المعيشة حجرة -
 .لكساً   83 -63 بيف تراوح استضاءة شدة يمزميا النـو حجرة -
  لكساً   53 -23 مف تراوح استضاءة شدة يمزمو المطبخ -
 لكس. 133-18 مف التحضير ومنضدة الطباخ فوؽ الموضعية اإلضاءةو  -

 

 

 ( أهمية االضاءة االصطناعية4الشكل )
 

 الكهربائية :أنواع المصابيح 

وىو مصباح اإلنارة العادي الذي اخترعو أديسوف ويتألؼ مف : مصباح التنغستين .1
فتيمة شديدة المقاومة لمصير مصنوعة مف مادة التنغستيف مركبة داخؿ غالؼ 
مفرغ بصيمي الشكؿ مصنوع مف الزجاج ولو قاعدة مف النحاس إلتماـ التوصيؿ 

ة ترتفع درجة حرارتيا إلى درجة عالية مما الكيربائي وعند مرور التيار في الفتيم
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ع مف % مف الطاقة المستخدمة لتشغيؿ ىذا النو 03يسبب توىجيا لذلؾ فإف 
 يتميز ىذا النوع مف المصابيح ،% فقط لانارة13المصابيح ىي لتسخيف السمؾ و

ًا مع شدة اإلنارة فكمما كانت الشدة كبيرة يويتناسب عمره عكس المنخفزبسعره 
إلى ارتفاع حرارة سمؾ التنغستيف وبالتالي زيادة تبخره مما يؤدي لقصر  يؤدي ذلؾ

 .نواع المختمفة لمصابيح التنغستيف( يوضح اال5الحظ الشكؿ )،عمر المصباح
 

 

 االنواع المختمفة لمصابيح التنغستين (5الشكل )

وىو نوع مف المصابيح الوىاجة، تحتوي عمى خيوط  :مصباح الهالوجين .2
داخؿ زجاج مغمؽ مميء بغاز خامؿ مثؿ اليود أو البروميف وكمية التنغستيف 

صغيرة مف اليالوجيف، ىذه الخيوط تتوىج وينبعث عنيا ضوء أبيز ساطع عند 
مصابيح اليالوجيف أعمى كفاءة، وأطوؿ في مدى الحياة، ، تشغيؿ الطاقة الكيربائية

التخمص منيا  ويمكف أف تعمؿ في درجات حرارة أعمى ومصابيح اليالوجيف يمكف
ألنيا ال تحتوي عمى مادة الزئبؽ، لكنو يولد حرارة عالية تؤدي إلى صير 
المصباح الزجاجي العادي لذا يستخدـ الكوارتز المنصير الذي لو درجة انصيار 

 . االنواع المختمفة لمصابيح اليالوجيف( 6الشكؿ )، الحظ  عالية



53 
 

 

 الهالوجيناالنواع المختمفة لمصابيح ( 6الشكل )

ويتألؼ ىذا النوع مف المصابيح مف حصف  :الموفرة لمطاقةاالقتصادية المصابيح  .3
 :تحتوي عمىو زجاجي لمنع خروج الغاز، وعمبة وسط المصباح 

 وىو مف النوع اإللكتروني حيث يمكف لممصباح أف يتـ إضاءتو في : المحول
  .نفس المحظة التي يتـ فييا توصيؿ التيار الكيربائي

 وىي لوح داخؿ عمبة وسط المصباح وتتكوف مف رسومات عمى شكؿ المقاومات :
  .وعند فساد إحداىا سوؼ يتمؼ المصباح ،طرؽ وىي وصالت المصباح

 وىي عبارة عف شكؿ قالووظ أو شكؿ مسماريالقاعدة :. 

 

 لممصابيح االقتصاديةاالنواع المختمفة ( 7الشكل )

يعتمد ىذا المصباح في إضاءتو عمى التفريغ التألقي حيث  :مصباح الفموريسنت .4
يعمؿ ببخار الزئبؽ عندما يمر بو تيار كيربائي ويطمؽ أشعة فوؽ بنفسجية 
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لممصباح فيضيئ بموف أبيز لفمورية التي تغطي السطح الداخمي تصطدـ بالمادة ا
فورية ويتكوف مصباح الفموريسنت مف أنبوبة زجاجية مبطنة مف الداخؿ بمادة فوس
وىو  ،تساعد في اإلضاءة، بخار الزئبؽ، فتيمتاف مف التنجستيف، غاز األرغوف

 .يعمؿ إما بمحوؿ عادي أو بمحوؿ إلكتروني

 

 لمصابيح الفمورسينتاالنواع المختمفة ( 8الشكل )

 

يتكوف الصماـ الثنائي الباعث لمضوء مف  :المصباح الثنائي LED مصابيح .5
الكيربائي يكوناف منفصالف يكوف الميبط في ىيئة مصعد وميبط لتوصيؿ التيار 

حفرة تركز الضوء الصادر وممتحـ في قاعيا بمورة المادة شبو الموصمة، تبعث 
كيربائي، دة الميبط ضوء عند توصيميا بمصدر الطبقة الوسطية اللتحاـ البمورة بما

لو ، فيصميا التيار الكيربائي عف طريؽ سمؾ ربط يوصؿ بيف البمورة والمصعد
ميزات كثيرة يتفوؽ بيا عف الوسائؿ المعتادة لاضاءة. فاستيالكو لمقدرة الكيربائية 
قميؿ، فيمكف تشغيمو ببطاريات صغيرة، وعمره طويؿ، ويتحمؿ الصدمات، وصغير 

ج مـ( إال أنو ما يزاؿ باىظ الثمف نسبيا، كما أنو يحتا 5الحجـ )فيو ال يزيد عف 
 .وأنظمة لتشتيت الحرارة المنبعثة منو إلى مصدر كيربائي ذو تيار ثابت
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 LED  مصابيحاالنواع المختمفة ( 9الشكل )

 :شدة الضوء
 :رئيسة  عوامؿ أربعة عمى مختمفة بأعماؿ لمقياـ المطموبة اإلضاءة شدة تعتمد
   .رؤيتيا نود التي األشياء حجـ .1
   .الرؤية في نصرفو الذي الزمف .2
   .وخمفياتيا األشياء بيف التبايف .3
  .البصرية قدرتنا .4
 ىسطح عؿ الساقطة الضوء كمية لقياس شمعة /القدـ أو المكس وحدة تستخدـ      

 القياس نظاـ في وحدة فيي شمعة/ القدـ ،أما مترية وحدة ىي والمكس ،ما
 التي الضوء كمية يسجؿ الضوء مقياس سمى قياسي كجياز وىنا اإلمبراطوري

 ما . نقطة عند ما سطح يستقبميا
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 )لإلطالع( لإلضاءة الدولية المجنة لدى المعتمدة اإلضاءة شدة جدول( 11الشكل ) 
 

 :  في فن الديكورالحديثة االضاءة 
تعد األضاءة أحد اىـ عناصر الجذب واألثارة في فف الديكور مف خالؿ األساليب     

األخذ ، فضاًل عف المصمـ ليحقؽ الوظيفة المطموبة التقنية الحديثة التي يستخدميا
وبفضؿ  ،ار واالضاءة الصناعيةبنظر األعتبار السيطرة عمى كؿ مف ضوء الني

الصفات الثنائية لمضوء وايحاءاتو الزمنية يمكف توظيؼ الموف عميو باستخداـ الضوء 
، الذي احادي الموف وفضاء متعدد االلوافالطبيعي اذ يمكف اف نحصؿ عمى فضاء 

فف الديكور يجب ، فاألضاءة فيلألضاءة تقنييمكف التحكـ بو بحسب نوع األسموب ال
 وبأستخداـ األلواف اف تحققالوظيفة المطموبة مف خالؿ أستخداـ الضوء مع الخامة

جنبا الى جنب مع االضاءة الممونة التي تعمؿ عمى تحقيؽ ألواف متعددة لمفضاء 
لألضاءة ، وىذا الذي أتاحتو االساليب التقنية الحديثة الداخمي وبحسب وظيفة الفضاء

فضاءات الداخمية عدة يستخدـ في الأنواع وأشكاؿ بوىو ( ledوالمسماة بأضاءة )
ذلؾ عف يقـو ببعث واحد مف سبعة الواف و  وأحد أنواعو بأمكانو اف، وواجيات المباني

ونرى دور طريؽ التحكـ بو باستخداـ الحواسب الصغيرة المدمجة في وحدة التحكـ، 
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ريؽ تقنية تصميـ االضاءة في تحقيؽ االثارة في الفضاء عف ط ledأضاءة الػ 
 ،والثرياكما ىو الحاؿ في استخداـ الكرستاؿ في صناعة التحؼ واإلكسسوارات، والخامة

، وتربط ىذه القطع بأسالؾ متعددة مف قطع الكرستاؿج بأشكاؿ تنتاالضاءة وتراكيب 
شعرية ضوئية وظيفتيا نقؿ األضاءة مف القاعدة الرئسية التي تتدلى منيا والتي 

( الى قطع الكرستاؿ ledتتضمف المنبع الضوئي الذي ىو عبارة عف وحدات أضاءة )
يفة الفضاء لتصبح مشعة لمضوء مكونة منظرًا جمياًل في الفضاء الداخمي وفقًا لوظ

 ،،والتي تتيح التحكـ بمستوى شدة االضاءة ولوف االضاءة عف طريؽ أجيزة الحاسوب
 لتحقيؽ فف الديكور في لالضاءة الفنية التشكيالت اىمية عمى فوظيفة المصمـ تتركز

 .لفف الديكورالذي يحقؽ الجانب الوظيفي والجمالي  االيجابي واالحساس االنشراح

 
 

 ( LEDتراكيب أضاءة الكرستال البمورية المزودة بالـ ) ( 11الشكل )

 
 :الوظيفية لألضاءة في فن الديكورأالستخدامات 

  في دور السكن:االستخدام الوظيفي لالضاءة   -أوالا   
ما يزاؿ الضوء المركزي المتدلي مف السقؼ، وسواء كاف مصباحًا مفردًا أو ثريا     

األكثر شيوعًا في إضاءة المنازؿ العادية، وغالبًا ما متعددة المصابيح، ىو األسموب 
يكممو ضوء جداري واحد أو ضوءاف مع ضوء أرضي محجوب عمى منضدة العمؿ أو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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قائـ في أحد الزوايا، وتعد ىذه اإلضاءة مف أفضؿ الطرائؽ المعتمدة لراحة البصر 
تكوف اإلضاءة في وأكثرىا اقتصادًا، إذ تكوف العيف أكثر فاعمية وأقؿ إجيادًا عندما 

مكاف العمؿ )عند القراءة مثاًل( أكثر بقميؿ منيا فيما يحيط بذلؾ المكاف، ولكف مف 
ظالمًا في الغرفة ألنو يجعؿ الغرفة أشد غير الجائز أبدًا االكتفاء بضوء منضدة واحد 

  .ويؤدي إلى إرىاؽ البصر
ى مكاف محدد في وثمة مصابيح تنثر ضوءًا عامًا مع تركيز حزمة مف الضوء عم    

آف واحد، وىي مف أفضؿ مصادر الضوء اقتصادًا إلضاءة أماكف العمؿ ضمف 
ويعد المصباح الكيربائي المتوىج ذو السمؾ المعدني أكثر المصابيح مالءمة  ،المنازؿ

لجو المسكف االجتماعي بسبب لوف ضيائو المائؿ لمصفرة ألنو يشعر اإلنساف بالدؼء 
ألؽ الغازية )الفمورسنت( فيي المفضمة في بعز األماكف مف والراحة. أما مصابيح الت

الوظيفي لالضاءة في فضاء  ( الدور12الشكؿ )كما ىو واضح في   المنزؿ كالمطابخ
، وغير مرغوب فييا في غرؼ الجموس والنـو بسبب حجـ مصباحيا مف سكني مطبخ

اإلضاءة وأما .   جية ولمشابية ضوئيا ضوء النيار الذي قد يرغب الناس عنو
المفضمة لمشاىدة التمفزيوف فيي مثار جدؿ كبير، ويفضؿ معظـ الناس أف تكوف 
اإلضاءة عادية مف دوف أف يمحؽ ذلؾ أي أذى بالعيف، غير أف الضوء األبيز 
المسمط عمى الشاشة الممونة مباشرة يشوه ألوانيا، وتتوقؼ سوية اإلضاءة عند مشاىدة 

تجنب انعكاسات الضوء المزعجة، ويفضؿ في التمفزيوف عمى اإلحساس الشخصي مع 
معظـ األحواؿ أف تكوف اإلضاءة خمفية وأف تكوف سويتيا أقؿ بقميؿ مف تمؾ 

 المستعممة في القراءة أو العمؿ.
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 الوظيفي لالضاءة في فضاء داخمي سكني ( الدور12الشكل )

 

  في المدارس: االستخدام الوظيفي لالضاءة -ثانياا 
الدوؿ إلى جعؿ اإلضاءة في المدارس شبيية بإضاءة المنازؿ، في تميؿ بعز     

حيف تصر دوؿ أخرى عمى وضع مصدر الضوء فوؽ ساحة العمؿ كمقاعد الدرس 
والسبورة، وتفضؿ إضاءة المدارس بمصابيح التألؽ الغازية المثبتة في السقؼ، أو 

( يوضح 13) والشكؿ بإضاءة السقؼ إضاءة شديدة ال تترؾ ظالاًل عمى سطح العمؿ
 .االضاءة في قاعة دراسية 

 

 ةم الوظيفي لالضاءة في قاعة دراسي( االستخدا13الشكل )
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  في المكاتب:االستخدام الوظيفي لالضاءة -ثالثاا 
اف الضوء الطبيعي الداخؿ مف النوافذ أساس اإلضاءة في المكاتب في النيار 

عية ااإلضاءة الصنلذا وجب أف تكوف النوافذ عريضة وموجية، في حيف كانت 
 ،مخصصة لمعمؿ بعد حموؿ الظالـ أو في المكاتب التي ال يدخميا الضوء الطبيعي

عية مف اوقد أظيرت الدراسات الالحقة ميزات التكامؿ بيف اإلضاءتيف الطبيعية والصن
االستخداـ الوظيفي لالضاءة يوضح ( 14الشكؿ )، الحظ أجؿ تحسيف نوعية العمؿ

ثمة ضرورة لجعؿ النوافذ كافية لتوفير الضوء الالـز في ساعات ، فمـ تعد المكاتبفي 
النيار، غير أف وجودىا ميـ جدًا ألنيا تربط العامميف في المكتب بالعالـ الخارجي، 
وقد اعتمد ىذا المبدأ في معظـ البمداف، ولـ يؤخذ بو في الواليات المتحدة األمريكية 

يارًا ولو بإسداؿ الستائر لتخفيؼ وىج حيث يفضؿ العمؿ باإلضاءة الصنعية لياًل ون
 الضوء الطبيعي.

 

 المكاتب( االستخدام الوظيفي لالضاءة في 14الشكل )
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وتعتمد إضاءة المكاتب عادة عمى مصابيح التألؽ المثبتة في السقؼ، ظاىرة أو 
مخفية، لكي تعطي ضوءًا متجانسًا فوؽ ساحة العمؿ كميا، وتسمح بترتيب حجرة 

مقتضيات العمؿ وذوؽ شاغمو، وال تقؿ سوية اإلضاءة في المكتب المكتب بحسب 
% مف الضوء الطبيعي، إذ يعتقد أف ىذه ىي الدرجة المثمى 23% إلى 13عادة عف 

 لاضاءة عند استعماؿ الورؽ األبيز.
  :ستشفيات في الم االستخدام الوظيفي لالضاءة -رابعاا 

إلى عدـ استعماؿ األلواف في طالء الجدراف،  مصمموف االمريكيوفيميؿ ال    
واإلقالؿ مف استعماؿ المعمقات )لوحات أو صور( مع توفير مستويات عالية مف 
اإلضاءة بمصابيح التألؽ ظاىرة أو مخفية في السقؼ وفوؽ رؤوس األسرة مباشرة، 

خاصة، بمبدأ توفير اإلضاءة  اذ معظـ البمداف األخرى، وفي أوربفي حيف يأخ
ويات منخفضة نسبيًا مع تمويف الجدراف والستائر بأسموب يمنح تسمالمريحة ب

  .المرضى شعورًا بالراحة كما لو كانوا في منازليـ
أما غرؼ العمميات فتتطمب بطبيعة الحاؿ تركيز إضاءة بسوية عالية خالية     

اف وقوؼ الجراح أو حركتو. مف الظالؿ فوؽ سطوح العمؿ بصرؼ النظر عف مك
وغالبًا ما يوفر ذلؾ مف مصدر ضوئي كبير جدًا ومتعدد األضواء معمؽ فوؽ 
طاولة العمميات، وىو الحؿ األقؿ تكمفة، أو مف سقؼ إىميمجي عاكس مضيء 
إضاءة كمية يضـ عددًا مف المنابع الضوئية الصغيرة الموجية إلى ساحة العمؿ 

ضوئيا أو اتجاىو بأزرار في متناوؿ يده، ومف الميـ يتحكـ الجراح نفسو في توزيع 
جدًا أف تتمـ ىذه اإلضاءة بإضاءة عامة لغرفة العمميات خالية مف الظالؿ كي 

كما ىو  يتمكف مساعدو الجراح مف القياـ بعمميـ بكفاية مف غير إجياد لمبصر
 .( 15واضح في الشكؿ )
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 العمميات غرفة( االستخدام الوظيفي لالضاءة في 15الشكل )
 

  في المصانع والمعامل: االستخدام الوظيفي لالضاءة -خامساا 
تختمؼ مشكمة اإلضاءة ىنا عنيا في المكاتب، ألف التعامؿ في المكاتب غالبًا مع     

الورؽ األبيز، في حيف يرتبط العمؿ في المصنع بمواد مختمفة متباينة األلواف أقؿ 
أكثر لمبصر ميما كانت شدة اإلضاءة، وقد أثبتت عكسًا لمضوء مف الورؽ توفر راحة 

يعطي مردودًا الخبرة الطويمة أف ارتفاع سوية اإلضاءة في المعامؿ يزيد اإلنتاج و 
. ويراعي مصممو اإلضاءة في المصانع عادة سيولة تنظيؼ يعوز ما ينفؽ عمييا

يحمؿ معو  مصادر الضوء وصيانتيا، ألف حرارة المصابيح تسبب تيارًا ىوائيًا صاعداً 
ذرات الغبار واليباب مف أماكف العمؿ فتتوضع عمى السطوح العاكسة لمضوء وتخفؼ 
مف ضيائيا، كما أف الحرارة المنبعثة مف مصادر الضوء ومف اآلالت ومف أجساـ 
العماؿ أنفسيـ تفترز توفير تيوية كافية لمصادر الضوء تخفؼ مف حرارتيا وتحافظ 

يتبع في و   رطة تقمؿ مف تألؽ الضوء وتخفؼ مردودهعمى تألقيا، ألف الحرارة المف
إضاءة المصانع أسموباف أساسياف أوليما اإلضاءة مف عمو مع ترؾ فرجات ومسافات 

واألسموب ، متناظرة بيف األضواء، وثانييما اإلضاءة المتتابعة والمستمرة عمى صفوؼ
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ائرات، حيث تكوف األوؿ أكثر مواءمة لمعنابر الكبيرة المرتفعة األسقؼ كحظائر الط
اإلضاءة متجانسة مف غير تداخؿ نظرًا لسعة المكاف. أما األسموب الثاني فيمكف مف 
تركيب األضواء فوؽ خطوط العمؿ عمى ارتفاع مناسب لكي تتكامؿ مع ضوء النيار 
أو تحؿ محمو تمامًا في الميؿ. وقد يستخدـ بعز المصانع السقوؼ المضيئة كمية 

 ب تحكمًا دقيقًا في مناخيا الداخمي.والسيما تمؾ التي تتطم

 

 المصانع( االستخدام الوظيفي لالضاءة في 16الشكل )
 

  :المتاجر في  االستخدام الوظيفي لالضاءة -سادساا 
ضاء صاالت العرز تف ،اإلضاءة بحسب وظيفة المتجر ومكوناتو تستخدـ      

مع توفير التأثير  ومخازف البضاعة إضاءة كافية تمكف مف رؤية محتوياتيا بوضوح
الضوئي المالئـ لاعالف عنيا، وغالبًا ما ترتب مصابيح اإلضاءة متناظرة ومنسجمة 

 شدةويراعى فييا تجنب الوىج الشديد واختيار  ،مع التزييف الداخمي لممتجر وتصميمو
تتناسب مع نوعية البضاعة المعروضة، كأف تضاء المفروشات مثاًل إضاءة 

 مبيجةمنخفضة وموزعة توزيعًا مناسبًا في حيف تضاء األلبسة والسجاد إضاءة 
ضاءتيا لمدعاية لمعروضاتيا  ،متألقة وتيتـ المتاجر خاصة بتزييف واجيات العرز وا 
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ييا، ويراعى ىنا إخفاء مصادر لكي تبرز عما يجاورىا وتظير النواحي الجمالية ف
الضوء عف النظر المباشر واستعماؿ المصابيح الممونة واستعماؿ المصابيح المتغيرة 

 الشدة والمرايا العاكسة وغير ذلؾ.
 

 

 المتاجر( االستخدام الوظيفي لالضاءة في 17الشكل )
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 ثانيأسئمة الفصل ال

 

 ؟ والصناعيةالفرق بين االضاءة الطبيعية : وضح 1س

 ؟ عدد انواع المصابيح الكهربائية: 2س

 ؟ ماهي هي مكونات المصابيح االقتصادية: 3س

 ؟شدةاإلضاءةالمطموبةلمقيامبأعمالمختمفةعميها تعتمدالتي العوامل: عدد4س

 ؟ اشرح باختصار االضاءة في فن الديكور: 5س

 ؟ االستخدامات الوظيفية لالضاءة في فن الديكور: عدد 6س
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 الفصل الثالث

 طرائق التركيب لمسقوف المعمقو واالثاث المعدني

 اليدف العام

. )السقوف المعمقة( السقوف الثانوية ييدف ىذا الفصل الى دراسة اساسيات تييئة    
وايضا يتطرق الفصل الى طرق ربط االثاث المعدني وانواع التراكيب المفصمية لممعادن 

 )االلمنيوم والحديد(. 

 اليدف الخاص 

 توقع ان يكون الطالب قادرا عمى .ي

يتعرف الطالب عمى انواع السقوف الثانوية وخاماتيا وطرق تركيبيا وتثبيتيا  .1
. 

 يتعمم الطالب الطرق العممية لتجميع وتركيب وصالت االثاث المعدني . .2
 استخدام التقنيات الحديثة في ربط االثاث المعدني والسقوف الثانوية. .3
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 :المقدمة

 ,تعد االسقف المعمقة من الوسائل المعمارية المستخدمة داخل الفراغات العمرانية    
. وانما يرجع تاريخ استخداميا الى بداية محاوالت وىي ليست وسيمة معمارية حديثة

وغيرىا من  , حيث استخدم القماش والخشبأليجاد مأوى من العوامل الخارجية االنسان
التكنولوجيا الحديثة ووجد انواع جديد من مواد ثم تطور الوضع مع استخدام  المواد
 .ما يتناسب مع الغرض المعماري ليابحديثة 

حيث ان السقوف بشكل عام يمثل جزء من المبنى والتصميم الداخمي لو مما يجعل     
, نى حيث يجب مراعاة ان يتماشى معوشكمو وتصميمو يؤثر في الطابع العام لممب

 .في الفراغات المختمفةوتمثل االرضيات واالسقف اكبر االسطح الظاىرة 

قديما كانت معظم االسقف المعمقة تكون من نفس خامات الحوائط مثل الخشب     
واالسقف المعدنية ايضا كانت منتشرة االستخدام لخفة وزنيا ولسيولة تركيبيا  ,والجمود

.. ولكن في االونة االخيرة تم لتيوية فيياركيبات االضاءة واوصيانتيا وسيولة تثبيت ت
 . باالسقف الجبسيةبما يدعى بنفس مادة الحوائط استبدال استخدام االسقف 

 :قة االسقف المعم  

او عبارة عن شبكة من تقاطعات سواء كانت خشبية بأنو ويعرف السقف المعمق     
في بالطة السقف  عمىاألمن ويتم تثبيتيا  .من البالستك او من مادة اخرى معدنية

( ىذه التقاطعات تكون بينيا Tاألصمي بكابالت أو عوارض راسية عمى شكل حرف )
تختمف ىذه األبعاد و  ,معمق التي سوف يتم تركيبيامربعات بأبعاد بالطات السقف ال

 الشركة المنتجة ليا.نوع مادة ىذه البالطات و  بأختالف
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 الشروط الواجب توفرىا في األسقف المعمقة

 سيولة التركيب والفك  .1
 امكانية تنظيفو بسيولة .2
 إمكانية إصالحو وصينة األجيزة التي تتمف منة  .3
البالطات التي يتم تركيبيا تكون بمقاسات و أبعاد مختمفة لتناسب جميع أبعاد  .4

 الفرغات الممكن التي تستخدم فييا
السقف متانة وقوة تثبيتو في و , اي ضمان فر فيو عامل األمان بعد تركيبةاتو ي .5

 األصمي 
باقي األعمال و  الكيربائيةكافيو إلمرار المسالك اليوائية و تتوفر فيو أماكن  .6

 الخاصة بالمكيفات 
 منخفض التكاليف  .7
 يعمل كعازل جيد لمصوت .8

 :أنواع األسقف المعمقة

 .رة عن ألواح او بالطات من المعدنىي عباو : األسقف المعدنية -1
 .او بالطات من الجبسارة عن ألواح ىي عبو  :االسقف الجبسيو -2
وىي عبارة عن اسالك معدنية متداخمة : الممددأسقف معمقة بواسطة الشبك   -3

تأتي اما في شكل مكونة شبكة و  ,يةسمع بعضيا البعض إلعطاء اشكال ىند
 .م 1X2 متر او في شكل ألواح بأبعاد 11 طولسم و 111رول بعرض 

االنواع القديمة االستعمال, رغم انو من ىذا النوع من األسقف  :أسقف خشبية  -4
 .اال انو متطور ومتجدد وال يزال يستخدم بطرائق واشكال مختمفة
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 الثانوي:طريقة تركيب السقف 

 
 (1شكل رقم )

 مسامير,, اداة ثقب كيربائيةاألدوات التي يجب توفرىا لمقيام بعممية التركيب ) .1
 .سمم, خامات السقف ولوازمو(

قم بفرد ىذا الخيط عمى )خيط ُمعِمم عمى األسطح( و ول ىقم بإحضار خيط الشا .2
عن  الثانويالجدار لتعميم المكان الذي سيتم تثبيت السقف عنده او بعد السقف 

تركو ليرتطم عمى الجدار فيترك عالمة محددة السقف الرئيسي, ثم شد الخيط و  ا 
اسالك لممكان ثم كرر ىذه العممية لكن عمى السقف الرئيسي لتحديد أماكن وضع 

 التعميق .
في حامل السمك ت يثبتم تي من ثمو  مسبقًا, في أماكن تم تعميمياعمل ثقوب   .3

تأكد أنو تم تثبيتو بشكل جيد فيو الذي سيتحمل كل ثقل السقف اليجب و  .السقف
  .داركذلك قم بتثبيت زوايا إرتكاز الجو  ,الثانوي

http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2015/07/Suspended-Ceiling-Optimized-940x198.jpg


36 
 

 
 (2شكل رقم )

 

وصل او إشبك بو السمك الذي سيمسك بالسقف بزوايا إرتكاز المسطرة بعد تثبيت  .4
 .وقم بربطو بشكل جيد الثانويالسقف 

عمى مقاس المكان الذي قم بقياسيا و  المسطرة أحضر الزوايا التى ستعمق في .5
ل لمحصول وصل األجزاء التي تحتاج الى التوصيثم أ وائد,ستعمق بو وقص الز 

 المناسبة .عمى األطوال المطموبة و 
عمى بشكل جيد وتأكد من األمن معدني بعد قص زوايا اإلرتكاز قم بربطيا بسمك  .6

ممدة أسفل السقف  تستمر بعمل ىذا حتى تحصل عمى زوايا إرتكازو  .تثبيتيا
 .(Main T) وىي تدعىالرئيس بالطول 

 
 (3شكل رقم )

http://www.almrsal.com/?attachment_id=258854
http://www.almrsal.com/?attachment_id=258855
http://www.almrsal.com/?attachment_id=258854
http://www.almrsal.com/?attachment_id=258855
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 (4رقم) شكل

 

 

الباقية بالعرض  بعد تركيب زوايا اإلرتكاز بالطول نستطيع بسيولة مد الزوايا .7
(Secondary T)  يتم تركيبيا او شبكيا في زوايا اإلرتكاز الممددة بالطول و

او شبكة من مجموعة من المربعات بحيث  الثانويلمحصول عمى مربعات لمسقف 
 .الثانوييكون حجم المربع يساوي حجم البالطة او الموح الخاص بالسقف 

 

 
 (5شكل رقم )

http://www.almrsal.com/?attachment_id=258856
http://www.almrsal.com/?attachment_id=258857
http://www.almrsal.com/?attachment_id=258856
http://www.almrsal.com/?attachment_id=258857
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 (6رقم) شكل

ربطيا بشكل جيد تمام اإلنتياء من تكوين الشبكة والتأكد من تعميقيا و عند  -8 
تستطيع البدأ برص البالطات او األلواح اًيا كان نوعيا لمحصول في النياية عمى سقف 

 جيد . الثانوي

 

 :Metal Connecting Techniquesتقنيات ربط المعادن 

او اكثر معا لغرض ربطيما  تجميع مشغولينبأنو )الوصمة( أو الربط يعّرف     
 .الرباط الموجود اصال , اوتحسينموضعبا

, وىي ميمة في تركيب ض: ادوات تستعمل لربط االجزاء ببعوسائل الربطوتعّرف     
ن من وسائل ن اساسييويوجد نوع .وانشاء ىياكل المباني المنتجات الصناعية والمكائن

 الربط ىما: 

 وسائل الربط القابمة لمفتح.  
 وسائل الربط الثابتة. 

http://www.almrsal.com/?attachment_id=258859
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 (7طريقة ربط بالبراغي شكل رقم )

 أوآل: وسائل ربط المعادن القابمو لالنفكاك

 ومن انواعيا:

  Bolts and Nuts and Washersة راغي والصواميل والحمقات المعدنيالب-1

 

 

وىي من وسائل الربط القابمو لمفتح, وتستعمل بصوره واسعو في فروع الصناعو,     
والسريعو لربط جزئين او اكثر لتوليد القوه الالزمو لمتحكم في  وتعتبر من الطرائق السيمو

في ويتم ذلك من خالل البراغي والصواميل والحمقات المعدنيو  مواضع االجزاء.
, او البراغي والحمقات المعدنيو فقط اذا احتوى الجزء المشغوالت ذات الثقوب النافذه

 و تولج فييا البراغي.نالمقابل عمى ثقوب مسنّ 
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 )لالطالع(انواع الصواميل التي تستخدم في ربط االثاث المعدني  (8شكل رقم )

 Pinsة المسامير االصبعي-2

تنتمي وصالت المسامير االصبعيو الى الوصالت المؤقتو, وتتشابو اشكاليا من     
رخيصو الثمن وذات اشكال المسامير المختمفو, لذلك تسمى بالمسامير االصبعيو, وىي 
يز كل نوع حسب يتم كفاءة جيده لمربط ,عندما يكون تأثير الحمل بشكال جياد قص,

 ثالث ىي: انواع  ويمكن تقسيميا الى  ,الغرض من استخدامو

 

وتستخدم في تحديد اوضاع األجزاء المراد   Fit Pins :مسامير اصبعيو توافقيو . أ
,كما يؤدي الى سيولو التجميع وصل بعضيا ببعض باألوضاع المطموبو بدقو 

 وعدم وجود ازاحو في االتجاه العرضي.
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 (9شكل رقم )

: وتستخدم كوسيمة لمتثبيت في بعض fixing pinsمسامير التثبيت االصبعيو  . ب
الحاالت وتستخدم في نقل القوى الصغيرة , كما تستخدم كوسيمة تأمين تمنع 
انحالل االجزاء الموصمة عن بعضيا البعض , وتستخدم في وصالت الماكينات 

 واالجيزة المختمفة والسيارات 
 مير في: وتستخدم ىذه المساshearing pinsمسامير القص األصبعية   . ت

اتاحة , الغرض منيا ىو المجموعات الناقمة لمحركة في االت التشغيل واالنتاج
عممية الوصل والفصل وتعتبر كوسيمة شديدة الحساسية, لمنع االجتيادات  

تدمير نيا تحافظ عمى عدم ومن ثم فأ, والضغوط العالية التي قد تنشأ
ثاث ذات ركة واال. وتستخدم في االثاث القابل لمحالمجموعات الناقمة  لمحركة

 .االجزاء الدوارة وغيرىا
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 لمتركيب والتفكيك   ةقابماثاث قطعة  (11شكل رقم )

 : (keys or wedges)الخوابير  -3
ىي وسيمة من وسائل  الربط القابمة لالنفكاك تستعمل  لربط العجالت      

لغرض الربط  عمدة ومنع  الحركة النسبية بينيا,مع اال والبكرات وغيرىا والتروس
بواسطة الخابور يتم حفر شق في العجمة او التروس يسمى مجرى الخابور وشق 
اخر في العمود يسمى مقعد الخابور ثم يوضع الخابور بحيث يدخل جزء منو في 

 .االخر في مقعد  الخابور مجرى الخابور والجزء
 :types of wedgesانواع الخوابير 

, ويتم اختيار الخابور المناسب حسب مختمفة د الخوابير بأنواع واشكالتوج    
, ومقدار القوى لقطع االثاث القابل لمفك والربط تصميم االجزاء المراد وصميا

 :, ومن انواعياة فيياالمنقولة والظروف الفنية االخرى  وايضا المواد المستعمم
 prismatic keys الخوابير الموشورية .1
  taper keysالخوابير المسموبة .2
 wood ruff keysالخوابير المدورة  .3
 saddle keys خوابير السرج .4
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 :: الوسائل الثابتة لريط المعادن ثانيا  

 :ومن ىذه الوسائل
 البراشيم: .1
ك تستعمل في مجاالت ىندسية , غير قابمة لمفىي من وسائل الربط الثابت    
انة وذات متصناعية عديدة فيي تستعمل في اليياكل الحرجة لتجعميا خفيفة الوزن و 

, خزانات الضغط... وغيرىا لكونيا عالية مثل الطائرات الرافعات, المراجل البخارية
متينة ومانعة لمتسرب وال يمكن فصل األجزاء المبرشمة عن بعضيا اال بتحطيم عنصر 

 االتصال أي البرشام.
ل بشكشكمة النيائي من رأس االرتكاز ورأس اإلطباق و  يتكون مسمار البرشام في    

 رأس اإلطباق النياية البارزة من الجدع عمى البارد .

 :من مميزات الربط بواسطة البراشيمو     

تستعمل لربط صفائح المعادن المختمفة ولربط صفائح من مواد معدنية وغير  .1
  .معدنية

 .ي مواد  يمكن ان تشكل عمى الباردتصنع البراشيم من ا  .2
ط وجود الحيز الالزم , شر أشكال مختمفة م لربط االجزاء ذاتيمكن استعمال البرشا  .3

 لتشكيل البرشام بالماكينة.
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 البرشام

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( انواع البراشم11) نموذج رقم

 :  weldingالمحام 
را ويعتبر المحام الجيد افضل وصمة دائمية نظ ,مواد التصنيع يوتكس ىو وصل او    

ىما )لحام االنصيار, لحام  ين من المحاموىناك نوع لمتانة ترابط المواد واحكاميا
 (.الضغط

 عمى انواع أيضًا : وىو welding fusion لحام االنصيار -أوالً 

     Gas welding    المحام بالغاز .1
     المعادن بالقوس الكيربائي   لحام .2

 .او خاص المحام بالقوس الكيربائي الموجب بغاز واق   . أ
  المحام بالقوس المغمور .  . ب

  .المحام بالبالزما .3
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  .المحام بالحزمة االلكترونية .4
  .المحام بالحزمة الضوئية .5

 

 :Press Weldingلحام الضغط  -ثانياً 

تتم عممية المحام بالضغط عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة انصيار المعدن     
لحامو؛ إذ بتسميط ضغوط خارجية يمكن لحام القطعتين وىما في الحالة الصمبة  المراد

ىذه الضغوط كافية إلحداث انفعاالت لدنة في سطحي القطعتين تكون  شريطة أن
 وتشمل ىذه المجموعة: المراد وصميما,

  بالتطريق المحام .1
 االحتكاكي, المحام .2
 المحام عمى البارد,   .3
 المحام بالغاز والكبس,  .4
 لحام المقاومة(,  )المحام الكيربائية بالتماس .5
 المحام باالنتشار,  .6
 المحام باالنفجار,  .7
 .الصوتية المحام باألمواج فوق .8
 .لحام المقاومة الكيربائية .9

 أنواع المقاطع اليندسية لربط المعادن:
 والوحدات ربط لالثاثوسائل  تمثلومخططات ج صورية ذفيما يأتي مجموعة نما    

  المعدنية وطرئق ربطيا: 
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 طريقة ربط تستخدم لألبواب (12نموذج رقم )

 
 طريقة ربط تستخدم لألبواب (13)  نموذج رقم 
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 ( طريقة التركيب بالبراغي14نموذج رقم )

 

 

 
 ( طريقة التركيب المغناطيسي15نموذج رقم )

 
 ( طريقة تركيب وتثبيت االسره17نموذج رقم )
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 نماذج وصالت معدنية لتركيب االثاث

 

 ( طريقة تركيب وتثبيت وحدة خزن18)نموذج رقم 
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 تركيب وتثبيت مناضد ( طريقة19نموذج رقم )

 

 اسئمة الفصل الثالث

  

 عرف السقف المعمق وماىي انواعو ؟ -

 ماىي الشروط الواجب توافرىا  في االسقف المعمقة ؟ -

 اشرح طريقة  تركيب السقوف المستعارة ؟ -

 اذكر انواع المحام باألنصيار ؟ -

 عرف الحام وماىي  انواعو ؟ -

 ن ؟اشرح الخوابير ومن كم نوع يتكو  -
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 ماىي وسائل ربط المعادن القابمة لألنفكاك ؟ -
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 الفصل الرابع

 تقنية التغميف واالنهاء لممحددات العمودية
 اهداف الفصل الرابع:

 الهدف العام:

 ييدف ىذا الفصل الى التعرف عمى تقنيات تغميف وانياء المحددات العمودية
 (.)الجدران

 الهدف الخاص:

 نتوقع ان يكون الطالب قادرا عمى ان:

 بالخشب.المعرفو العممية لتقنية تغميف الجدران  -1
 .pvcاالمعرفة العممية لتقنية تغميف الجدران بالبالستك   -2
 المعرفة العممية لتقنية تغميف الجدران بالسيراميك. -3
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 :المقدمة

تعتبر الخامات ت المستعممة في التصميم الداخمي اذ انواع المواد والخاما تعددت    
فينالك الخامات التي تستعمل النياء  في الفضاءاتعناصر التكميمية من ال

االرضيات الداخمية والخارجية والجدران واالسقف باالضافة الى استخداماتيا في قطع 
 االثاث.

الخامات ) :نلى نوعين رئيسيا الخامات تبعًا لخواصيا وصفاتيا الظاىريةوتنقسم 
اختيار الخامة يقوم المصمم الداخمي في إذ ، (المصنعة والخامات الحديثة الطبيعية
الىداف منيا تقنية ومنيا تعبيرية فضاًل عن  لكل جزء من أجزء المبنى المالئمة

نؤكد عمى  أتيوفيما ي .خامات البصرية والخصائص المممسيةخصائص ىذه ال
 :الخامات المستخدمة في التصميم الداخمي المصمم في اختيار ىمايعتمد محورين

باالستخدام النيائي في  ارتباط ،دمةمات والمواد المستخالخا ختياران ال .1
  .منتجات التصميم الداخمي واألثاث

طبيعة ارتباط بالمكان و  تكون ذات مات المستخدمةاختيار الطرز والخا .2
  .االستخدام

الشك أن الخامات لعبت دورًا ميمًا في حياة المرء وأسيمت في تكييف حياتو و     
ل دائم ومتجدد لخمق جو ىذه الحياة بشك وظروفو البيئية نظرا لرغبة الفرد في تطوير

، وقد أسيمت العديد من الخامات التي طوعيا مصممو الديكور، مشكمين بيا مريح
رت عن منظومة التطور الثوري في عالم نماذج غاية في الدقة واالبداع، والتي عب  

يم التي خمقت أجواء خامات التصميم الداخمي، ليزيح الستار عن روائع التصام
، من خالل تمازج مجموعة مختمفة من المواد الخام، ءات المبانيافي فض سبةمنا

 تجددة.مختمفة وم رؤىالتي جسدت أفكار مصممي الديكور الباحثين عن 
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لك اتجاىا ثوريا في خطوط االنياءات والديكور، ىنا وفي اآلونة األخيرة أصبح    
استخدامات لالختفاء، لتظير عوضا عنيا  ياة في طريقالبسيط فنجد مفردات االنياء

ونظرا لتطور الخامات  .والديكور التصميم الداخميلخامات متعددة في انياءات 
التي أسيمت في تمبية أفكار المصمم و جديدة في عالم الديكور، المنتجات الودخول 

الذي كان في وقت مضى كثيرًا ما يجد صعوبة في عممية تطبيق أفكاره نظرا لعدم 
 الخامة المناسبة في االسواق. أو دةفر الماتو 

لعقبات التي كانت تحول بين وا أمام تمك العراقيل التطور التقني عاجزاً  قفيلم و 
كعنصر جمالي في تفاصيل  توافر الخامات وتنوعياوبين إمكانية  المصممين أفكار

بشكل واسع في الوقت الحاضر،  جديدةخامات  أدى الى ظيورا مالديكور، م
ت الداخمية اءالفضفي ا صورة متقدمة لمقيم الجمالية والوظيفية تحقيق مت فيساى

 .لممباني

 أنواع خامات التغميف:    
ىناك العديد من أن نجد  ،رضر الى الفضاءات في وقتنا الحاظعند التمعن والن    

 المشتقة المواد منياو  الخامات الحديثة التي دخمت وبقوة في عالم التصميم الداخمي،
من البالستيك واأللمنيوم ومستخرجاتيا وأيضا الفورميكا، واألحجار وغيرىا من 
الخامات الحديثة التي دخمت مجال التصميم الداخمي والديكور، وىذا ما دفع العاممين 

شى وىذه اآلفاق الحديثة افي ىذه المجال إلى االبتكار واستخدام التصميمات التي تتم
 مجاالت الحياة المختمفة.التي أحدثتيا التكنولوجيا في 

نما نجد انياءات التصميم الداخمي عمى است وال تقتصر     خدام ىذه الخامات فقط وا 
ستخدام النحاس والحديد وورق الحائط واألقمشة وغيرىا الكثير في االنياءات أ

 الداخمية لمبنية الحديثة.
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 تغميف الجدران بالخشب:

المستخدمة بكثرة والصناعية من الخامات الميمة و يعد الخشب بأنواعو الطبيعية     
 .في التصميم الداخمي والديكور السيما في مجال التصميم

و خواصالناحية العممية والفنية بسبب  منومميزه مادة انياء جيدة الخشب يعتبر و     
ة واالستفادة منو لما يممكو من قيمة تالداخمي الى دراسالمصمم  و التي دعتصفاتو 

بالبحث عن  أ المصممبد ،تطور الفكر التصميميو ومع مرور الوقت فنية رائعة. 
صول عمى وايضا لمح ،صفات اخرى تعمل عمى حل جميع المعوقات التصميمية

تصميم متكامل من جميع النواحي العممية والفنية واالقتصادية وتأثيراتيا عمى 
 ي.المشروع التصميم

 ، إذ أنيا ترتبط في صتاعةستخداماتوكان لخامة الخشب الحظ األوفر من اال    
وغيرىا من االستخدامات الكثيرة ،  ..االثاث والنوافذ واالبواب والساللم ومحجراتيا

االخيرة ومع التطور الذي حصل في العالم في كل المجاالت نرى تأثير  المدةوفي 
أساليب   إذ تم توظيفيكور دم الداخمي والفي مجال التصميىذا التطور واضح 

تنوع و  ،ات سواء العمودية او االفقيةفي مجال التغميف لممحدد ة متعددةيميصمت
من نجاحات ىائمة وبتقنيات  بصورة واسعة لما ليا بالخشب استخدام مواد التغميف

 ة.متعدد

من االخشاب وخاصة خشب  عديدةبانواع  رضيات والجدرانألايتم تغميف     
ىو عبارة عن شرائح من الخشب بسمك معين قادر عمى تحمل الظروف و الباركية 
 البيئية.
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 ذه الخامةالمصمم في االستعانو بي تالتي ساعدالعديدة  ومن مميزات الباركيو    

 :ما يأتي والجدران االرضياتفي تغميف 

 المتانة وقوة التحمل. .1
 .المحمية االسواقبكثرة في  توافرىا  .2
 .مختمفةوقياسات لوان أ ذات  .3
 .الحتكاكوالرطوبة وا لمحرارة ةمقاوم  .4
 مناسبة. ىااسعار   .5
 وتنظيفيا. ياتركيب ولةسي  .6

 
 انواع من خشب الباركيه

http://4.bp.blogspot.com/-lLnHY7FiYKo/UN43PrSLeKI/AAAAAAAAL7o/kVVFM65kzYg/s1600/08%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85+%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-lLnHY7FiYKo/UN43PrSLeKI/AAAAAAAAL7o/kVVFM65kzYg/s1600/08%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85+%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1.jpg
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 الباركيه تغميفاالالت واالدوات المستخدمة في  بعض

 ية:تيجب مراعاة االمور اآل الباركيه خشبل البدء بعممية تغميف الجدران بقب    

 ون الجدار مستوي تماما.كوصقميا لي ازالة الزوائد من الجدران .1
 معالجة الرطوبة في الجدار ان وجدت.  .2
 التاكد من اكمال التاسيسات الكيربائية والصحية.  .3
 تنظيف الجدار جيدا من االتربة.  .4
 وضع العوازل الحرارية والصوتية اذا تطمب  التصميم ذلك.  .5
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 خطوات تغميف الجدار بالخشب:

اعاله والتاكد من تطبيقيا توخذ القياسات لمجداران المراد  بعد مراعاة االمور .1
 تغميفيا بدقة.

يف بما يالئم طبيعة عمل تحديد القياسات وااللوان والنوعية من خشب التغم  .2
 ة.توظيفو الفضاء 

قطيع ومسامير الت المناسبة لبدء العمل من ادوات تتوفير جميع االدوات واال .3
 تثبيت ومواد ربط وغيرىا من االدوات.

يمكن االن البدأ بوضع اول قطعة تغميف عمى الجدار حيث البدء من احد   .4
 زوايا الجدار.

بالجدار بواسطة المسامير من االفريز المخصص لذلك االولى تثبيت القطعة  .5
 في قطعة التغميف.

 
 القطة االولى في الجدار.مع  بطريقة التعشيقتثبيت القطعة الثانية   .6
القطعة الثانية في الجدار كما حصل مع القطعو االولى مع تكرار تثبيت  .7

 العممية عمى بقية القطع في الجدار.
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قطع التغميف او من االلمنيوم عند حافات  ةتثبت مساطر من نفس ماد  .8
االبواب والشبابيك ان وجدت في الجدار المطموب تغميفة تعمل عمى زيادة قوة 

 تثبيت التغميف في ىذة االماكن.

 

 :pvcالبالستك خامة تغميف الجدران ب

تزيين الجدران، والتي ال تقل أىمية عن األرضيات انياء و لو توقفنا عند     
، لوجدناه من العناصر م بيذه العناصر الثالثة في الفضاء الداخميواالىتماوالسقوف 

إخراج التصميم الجيد والمعبر عن الوظيفو والجمالية ىو محاكاة الحداثة ة في الرئيس
اكثر الفضاءات  بوي تغمف ذبالستك الال خامة يفيا بالخامات المتنوعة ومنيافي تغم

في  وفاعميتو نجاحة تن خواص وصفات اكدالداخمية في الوقت الراىن لما لو م
حاكي الذي يمظيرة  فضاًل عن ،تحمل ظروف البيئو الداخمية عبرتادية وظيفتو 

لمصمم في التنفيذ المثالي ا التي تساىم بتيسير عمللكثير من الخامات وااللوان ا
 .ميموالتص

 :العوامل التي ساعدت عمى استخدام البالستك في تغميف الجدران الداخمية

 بكثرة في االسواق المحمية وبنوعيات مميزه.الخامة  فراتو  .1
 القوة والمتانة الجيدة. .2
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 أالقتصاد في الكمفة. .3
 دة.دعمتقياسات والوان  ذو .4
 .االخرى خاماتيرية لمظمالصفات الكثير من لا يحاكي .5
 مضغط واالحتكاك.لتحممة  .6
 .عازل جيد لمرطوبة والحرارة .7
 السيولة في التركيب والصيانة. .8
 السيولة في التنظيف. .9

 

 :pvc العوامل التي يجب مراعاتها عند تغميف الجدران بالبالستك

 فر فية.استواء سطح الجدار وعدم  وجود بروزات او ح   .1
 خمو الجدار من الرطوبة واالمالح. .2
 اكمال جميع التاسيسات الصحية والكيربائية وتحديد اماكنيا بدقة. .3
 دراسة وظيفة الفضاء واستخداماتو. .4
بالستك التغميف بما يالئم وظيفة الفضاء وطرز اختيار النوعية الجيدة من  .5

 االثاث والديكور.
 التنظيف الجيد لمجدار من االتربة واالوساخ قبل بدء العمل. .6
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 : pvcتغميف الجدران بالبالستك في  العملخطوات 

فقد يكون  ،تتباين خطوات تنفيذ تغميف الجدران بالبالستك حسب نوعية الجدار    
التغميف مباشر عمى الجدار الطابوقي او قد يتم التغميف عمى جدار طابوقي معالج 

ق ائختالف االلواح البالستيكية وطر أبالبياض الداخمي ويكون االختالف ايضا ب
في تغيير  اً واضح اً اثر ىذة االختالفات  من فمكل ،ختالف قياساتياأ فضاًل عن ،ربطيا

لذا يجب عمى المصمم والعامل في  ،كمفة المالية لمتصميمخطوات العمل وايضا في ال
 التي يتم التغميف بموجبيا. المتغيراتمجال الديكور االنتباء والتاكد من كل 

رة عامة سوف نذكر الخطوات الشائعة في تنفيذ التغميف بالبالستك عمى بصو     
 البالستيكية. ار او مادة التغميفدختالف الجأب التبايناتالجدران مع توضيح بعض 

 ار الطابوقي وبمسافات متساويةيتم تثبيت مساطر من الخشب عمى الجد .1
 عمى الجدار الطابوقي مع (مساحة لوح التغميف البالستيكي تعتمد عمى)

ف جدار مكسي بالبياض فيتم ياما في حالة تغم .مراعاة االستواء عموديا وافقيا
 جيدا. ازالة النتوات والزوائد وصقمو وتسويتة وتنظيفة
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 التاكد من اكمال جميع التاسيسات الكيربائية والصحية وتحديد اماكنيا. .2
تثبيت الموح البالستيكي االول في احد زوايا الجدار وىنا تتعدد طرق التثبيت  .3

فقد يكون التثبيت بالمسامير او البراغي المسمارية او بواسطة زوايا او 
 المساطر المعدنية.

فقد تتوالى عممية تثبيت الاللواح البالستيكية حسب شكل الموح البالستيكي  .4
يكون التثبيت بواسطة مفصل النقرة والمسان او الربط بين لوحين متجاورين 

 بواسطة مسطرة من االلمنيوم يتم فييا تثبيت نيايات الموح البالستيكي.
المنشار  اومشرط الحاد يتم قص الموح البالستيكي بعد اخذ القياسات بدقة بال .5

 الكيربائي في حالة وجود نقاط كيربائية وغيرىا.
البالستك او االلمنيوم في  خامة منالضد منو او ب المونتثبت زوايا من نفس  .6

نيايات اعمى الجدار واسفمو، لضمان قوة تثبيت االلواح البالستيكية واضافة 
 لمتغميف.الجمالية 
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 تغميف الجدران بالسيراميك:

يستخدم السيراميك بكثرة في تغميف الجدران وذلك بفضل النتائج المميزة التي     
لالمالح والحوامض وامكانية ومنيا مقاومة بو، يمكن الحصول عمييا عند التغميف 

افة الى مظيرة ضوعزلو الجيد لمحرارة والرطوبة اعمى الوانة لفترة زمنية طويمة  ظالحفا
درجات حرارة بنتيجة لحرق الطالء الزجاجي الجمال  المزجج بالوان براقة غاية في
 مئوية داخل افران خاصة.درجة ( 1111عالية تصل الى اكثر من )

 يجب مراعاة االمور التالية عند شراء السيراميك لتغميف الجدران:

 وخالي من التشوىات. صقيل سطح بالطة السيراميك .1
 استواء السطح. .2
 التزجيج في البالطة.عدم وجود فقاعات ىوائية في طبقة  .3
 العيا االربعو.ضتساوي قياسات ا .4
 .درجة (91الزوايا قائمو ) .5
 عالمية.محمية أو  ئاختيار النوعية الجيدة من مناش .6
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  خطوات تنفيد تغميف الجدرار بالسيراميك:

رش الجدار بمونة االسمنت والماء وتركة ليجف تماما قبل يوم من بدء  .1
 .العمل

 .ساعة 24غطس البالطات السيراميكية في وعاء فية ماء لمده   .2
 رش الجدار بصورة جيدة بالماء قبل االكساء. .3
قياس الجدار بدقة ثم يقسم عمى مساحة البالطة لكي يتم االكساء بصورة   .4

 منتظمة.
 يتم البداء باالكساء من االسفل الى االعمى.  .5
الغير مزججة مع فرشة عمى وضع مونة االسمنت والرمل الناعم عمى الجية  .6

 السطح بالكامل.
 سم. 3يكون سمك المونة اقل من   .7
يتم اكساء اول بالطة في احدى زاويا الجدار والبالطة الثانية في الزاويا  .8

االخرى من نفس الجدار وتثبيت خيط بينيما يعمل عمى تحديد المستوى 
 .االفقي لكل صف من البالطات

سطح تامة لل عمى استوائية و حصبالطة لملزئبقي في كل استعمال القبان ا .9
  .الجدار
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ع البالطة مع التي تمييا الضترك حافات متساوية عمى جميع ا .11
 .بواسطة مسامير من نفس القياس

عد عمى جفاف مونة االسمنت وثبات لتسا ميوم التاليتترك الفتحات ل .11
والقميل من تممى ىذة الفتحات بعدىا بمونة االسمنت السيراميك بالجدار ثم 

القميل من االكاسيد الممونة لمحصول مع افة االلوان ليا ضويمكن ا، الماء
 .تناغم مع لون السيراميكتية اكثر و عمى جمال

ذلك فيتم اما في حالة تغميف الجدار بالسيراميك باستعمال المادة االصقة     
 ية:تتباع الخطوات اآلأب

 .الجدار بمونة االسمنت والرمل وصقميا جيدا وتركيا لتجف إكساء .1
 رش الجدار بالماء قبل العمل. .2
ىا طة المالج الحديدي المسنن وبعداسالصقة عمى الجدار بو لنشر المادة ا  .3

 ت البالطة السيراميكية عمى الجدار.يتم تثبي

 
تباع نفس خطوات االكساء بمونة االسمنت والرمل كالبدء من االسفل الى أب .4

االعمى وتثبيت الخيط بين اول البالطتين لتحديد االستواء االفقي بين كل 
صف من البالطات واستعمال القبان الزئبقي لتحديد االستواء السطحي لمجدار 
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ت والقميل من ووضع المسامير بين البالطات وممئيا بعد ذلك بمونة االسمن
 .الماء يتم الحصول عمى جدار من السيراميك بمواصفات فنية مميزه

يختمف الحال عند التغميف بالبورسمين فيمكن اتباع نفس الخطوات ايضا  الو 
 .نفس النتائج المطموبة من التغميفلمحصول عمى 

 

 
 بعض أدوات التغميف بخامة بالطات السيراميك
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 اسئمة الفصل الرابع

 

 ماهي اهم مميزات خشب الباركية ؟ -1س

 

 عدد خطوات تغميف الجدران بالخشب؟ -2س

 

 ماهي العوامل التي ساعدت عمى استخدام البالستك في تغميف الجدران؟ -3س

 

 ماهي العوامل التي يجب مراعاتها في تغميف الجدران بالبالستك. -4س

 

 ت الداخمية؟اذكر خطوات تنفيذ التغميف بالبالستك في جدران الفضاا -5س

 

 ماهي مميزات السيراميك الجيد الكساء الجدران؟ -6س

 

 عدد خطوات تنفيذ تغميف الجدران بالسيراميك. -7س
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 الفصل الخامس
 اساليب العزل الصوتي والحراري للمبنىتقنيات و 

 :اهداف الفصل الخامس

 الهدف العام:

 واالساليب والخامات الى التعرؼ عمى بعض التقنيات الفصؿ الخامسييدؼ 
المستخدمة في عممية العزؿ اإلنشائي لممبنى مف الداخؿ والخارج عمى مستويي الصوت 

  امكانية المحافظة عمى ديمومة المبنى وراحة المستخدـ.والحرارة بما يتيح 

  

 االهداف الخاصة:

 اف يكوف الطالب قادرا عمى:  

التعرؼ عمى مدى أىمية المواد والخامات المستعممة في العزؿ الصوتي  .1
والحراري, وطرائؽ استخداميا بالشكؿ القياسي المناسب في تصاميـ الفضاءات 

 االنشائية.
بما  مف الداخؿ والخارج العزؿ الصوتي والحراري لممبنىات لتقنيالتطبيؽ العممي  .2

 .لمفضاءات االنشائية جماليو تكامؿ وظيفي  يحقؽ
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 ؟البناء عوازل الى الحاجة لماذا

 مقدمة:

يحقؽ الحاجة الى المأوى والسكف وىو يبحث عف نظاـ بنائي  منذ عرؼ األنساف
والبرودة التأثيرات البيئية الخارجية كاالمطار األخطار و لو العزؿ مف  خصوصيتو ويؤّمف
بما يمكف اف لديو, المتوافرة  عبر التقنيات البسيطة والرطوبة.. الخ, والحرارة والصوت

 ضمف بيئتو الداخمية. ةجسديالو  ةنفسيالراحة األستقرار والمف حالة تمنحة تمؾ العوازؿ 

فحسب, بؿ  هِ لجسدًا ساتر  ليس ؿ المالبس بالنسبة لالنساف القديـاستعما كاف أمورب
لحفاظ عمى درجة حرارة ا والحماية بيدؼ أنيا تعد أيضًا مف أولى منظومات العوازؿ

تمكيف المالبس مف السماح لمعرؽ مف الخروج )التبريد عف طريؽ مف خالؿ  و,جسم
 النشاطاتاألعماؿ الحركية أو عند ممارسة السيما  وموازنة حرارة الجسـ التبخر(

ارات اليوائية وبذلؾ تتـ يخمؽ حركة التيو مف خالؿ النسيج د التعرؽ يتصاع أذ الجسدية,
 . الجسد تبريدعممية 

فالغاية مف البناء , وال يختمؼ ىذا االمر كثيرًا عف فكرة العوازؿ البنائية األنشائية
 عنىيُ  والعزؿ الحراري لألبنية .ىو المحافظة عمى حرارة المنشأ مف التأثيرات الخارجية

منع انتقاؿ الحرارة مف الخارج إلى الداخؿ أو العكس سواء كانت درجة الحرارة مرتفعة ب
عبر وسائط مادية مف فضاء الى فالحرارة نوع مف أنواع الطاقة تنتقؿ  .أو منخفضة

آخر, بما يتسبب أحيانًا بتعارضات مع رغبة وميوؿ االنساف في تكييؼ فضاءه الداخمي 
 .بالصورة التي يراىا مناسبة

أزعاج كبير ومف جانٍب آخر فأف لمصوت طاقة ىائمة يمكف ليا أف تسبب 
فأف اإلنساف بطبيعتو يميؿ الى تعزيز الشعور باليدوء  الداخمي, لفضاءلمستخدـ ا
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في الفضاءات الخاصة كالمنازؿ والشقؽ السكنية. وال يخفى عمى  السيماوالسكينة 
خير يعد مؤثر فاعؿ بصورة سمبية بأف األ الباحثيف في مجاؿ الصوت كظاىرة فيزياوية

اذا ما كاف مصدر الصوت وشّدتو ال يتوافقاف مع األتزاف الفيزيائي والنفسي لألنساف, فقد 
ضطراب  خطيرةمديات  في ظروؼ معينة الىتصؿ شدة الصوت  تؤدي الى تخمخؿ وا 

ة بسبب قو  األنييار الجسدي لألنسافأو  التشوش الذىني ربما يصؿ الى نوع مفكبيريف 
   الموجات الصوتية وتردداتيا المتسارعة. 

ومف ىنا جاءت أىمية فكرة العوازؿ بوصفيا مواد ُصنعت خصيصا لتحافظ عمى 
 أما أنواع .ار لساكنييار فضاًل عف توفير الراحة واالستقالمباني الطوؿ عمر ممكف 

. اجمو ستخدـ فيو أو السبب الذي نستخدميا مفتتبعأ لممكاف الذي ؼ تصنّ فيي  العوازؿ
( بوصفيا تعد مف أساسيات الحرارية والصوتية)وسنأتي عمى ذكر أىـ أنواع العوازؿ 

 تصميـكف استخداميا في يمّ  بما ,مميزاتيا واساليب اشتغالياالبناء والتصميـ, مع ذكر 
تحديد وتحجيـ السموؾ  التي تؤدي الىاني المنشآت البنائية لتالفي المؤثرات السمبية لممب

 الناحيتيف الذىنية والحركية وكما يأتي: االنساني مف

  : أنواع العزل

 :العزل الحراري -أوال    

المباني كأي شيء عمى األرض, تتعرض لمراحؿ النمو والحياة مف النشوء إلى 
تعد ظاىرة و  .االرتقاء, ثـ اليـر فالقدـ فالزواؿ ثـ تدور عجمة الحياة مف جديد وىكذا

اإلشعاع  بسبب البيئية التي يمكف اف تؤثر سمبًا عمى البناءر العناصمف أىـ الحرارة 
ىو لمشمس وال سيما في بيئاتنا العربية تأثير اإلشعاع فوؽ البنفسجي فأف  ,الشمسي

مف ثـ تمدد وانكماش في مواد المبنى و  و مفسبببما ي لو تأثير فاعؿمعمـو لمجميع, 
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ال تصمح وال تتوافؽ  غالباً  ستخداـ مواد سيئةأل ءعناصر البنا تصدعات في يحدث
تمتمؾ القدرة  ةيالحرار الطاقة وال يقتصر األمر الى ىذا الحّد, إذ أف  .مع المواصفات

لتؤدي الى نوع مف األحتباس  غمغؿ عبر عناصر المبنى والسيما السطوحتعمى ال
 ولمتعامؿ مع الحركة التي تسببيا االحماؿ .داخمي لممبنىال الحراري في الفضاء

 عّدة منيا عمى سبيؿ المثاؿ: فيزياوية إعتبارات ة عمى عناصر البناء وتنوعياالحراري

نكماش اإلتمدد َأو بالعندما يحدث التغير في الحرارة  , إذالحركُة الحراريةُ تأثير  .1
لمكّوناِت البناِء, تظير المشاكؿ الرئيسة خالؿ الحركة التفاضمية بيف المواد 

 .المتجاورة والمختمفة
َيتفاوت معامؿ و تواجو كؿ المواد اإلنشائية الحركة الحرارية؛ عمى أية حاؿ,  .2

بالنسبة لمبنايات َتتفاوت  الحركة الفعميةفأف لذا  المختمفة, التوسع بيف المواد
 .أيضاً 

ىناؾ عدد ِمْف العوامِؿ ُتؤّثُر عمى كميِة الحركة الحراريِة َتْحدُث في المكوف َأو  .3
استقرار درجة الحرارة َأو تفاضؿ الحرارة عند التعرض ألشعة العنصر. يؤدي لعدـِ 
 .الشمس وفترات الظؿ

حرارية في المواِد َتعتمد عمى نسبة التغييِر والحركِة الحركة الآلية الفشؿ بسبب  .4
المعرضة لمحرارة, إذ أف السطوح ذات األلواف  السطوح ألوافالتفاضميِة بيف 

 الفاتحة. الممونةتمتص حرارة أكثر مف السطوح الغامقة 

 حرارة والمحيط بالمبنى يؤدي إلى ارتفاع إف ارتفاع درجة حرارة اليواء الخارجي
الشمس سواء كانت المباشرة أو  األسطح الخارجية مف غالؼ المبنى, كما أف أشعة

تسقط عمى المبنى, فجزء قميؿ  المنتشرة في السماء أو المنعكسة مف األسطح المجاورة
لممبنى حتى تصؿ درجة  عكس والباقي يمتصو الغالؼ الخارجيمف ىذه األشعة ين

وطريقة اكتسابو  حرارتو أعمى مف اليواء المحيط. وموقع واتجاه كؿ سطح يحدد كمية

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
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تتناسب  ومقدار الحرارة التي تمتصيا األجساـ -كما اسمفنا–لمحرارة كالحوائط واألسقؼ 
  .تناسبا طرديا مع معامؿ امتصاص السطح

الخارجي لممبنى إلى السطح الداخمي, كما لو  انتقاؿ الحرارة مف السطحيمكف تصور 
الحرارة لكؿ طبقة وتتسبب في ارتفاع  أف غالؼ المبنى مكوف مف عدة طبقات. تتدفؽ
تنتقؿ إلى الطبقة الباردة التي تمييا  درجة حرارتيا ويتـ تخزينيا والفائض مف الحرارة

تمييا. ونتيجة لخاصية التخزيف  لطبقة التيوىكذا, وكؿ طبقة تتسمـ حرارة أقؿ مف ا
التي تصؿ الطبقة الداخمية مف  الحراري لمغالؼ الخارجي لممبنى, فإف كمية الحرارة

وعندما تصؿ درجة الحرارة في الغالؼ الخارجي لممبنى الى  .الغالؼ الخارجي قميمة جدا
  نة الى الخارج.الدرجة القصوى تبدأ تبرد باالتجاه العكسي وتنساب الحرارة المختز 

كؿ  بعض األختالفات والفروؽ بيفبيرتبط الجدير باألشارة أف الحمؿ الحراري  ومف
 تبعًا لطبيعة األنشطة لكؿ نوع مف أنواعو  نوع مف أنواع األبنية حسب الوظيفة المؤداة

يختمؼ عف المصنع, والسكف  ىوالمستشف األبنية, فالمدرسة تختمؼ عف المكتبة, ىذه
الخاص يختمؼ عف السكف الفندقي... وىكذا فإف أي تغيير أو تعديؿ في نوع النشاط قد 

 عددا زاد كمم ويزداد ذلؾ ى عمى مستوى الحمؿ الحراري,حدث مشاكؿ لممبنيُ 
 ؿ مسكف مخصص ومصمـيتحو  يجري فميس مف المعقوؿ أف ,عميو المستخدميف

. إذ تحوي أضعاؼ مف األفراد لما كاف معد لممسكف بالتصميـمدرسو  ىألحماؿ معينو إل
 .اف االحماؿ الحرارية تزداد طرديًا مع عدد المستخدميف

العزؿ ىنا قدرة المادة عمى العزؿ الحراري, وعادة ما تقاس  مواد والمقصود مف
بمعامؿ التوصيؿ الحراري فكمما قؿ معامؿ التوصيؿ دؿ ذلؾ عمى زيادة مقاومة المادة 
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لالنتقاؿ الحراري . فالمقاومة الحرارية تتناسب تناسبا عكسيا مع معامؿ التوصيؿ الحراري 
خالؿ المادة العازلة يتـ عادة بواسطة جميع وسائؿ االنتقاؿ المختمفة )التوصيؿ والحمؿ 

 واالشعاع(.

 ولمعزؿ الحراري لممبنى فوائد تنعكس فيما يأتي:

بائية بما يعود بالنفع عمى المالؾ الكير  في استخداـ الطاقةوتخفيض كفاءة  .1
 .مف خالؿ تحديد التكمفة المادية

المبنى إنتاج بيئة أكثر راحة لممستخدميف عندما تكوف درجات الحرارة خارج  .2
 .شديدة البرودة أو الحرارة

في ترشيد أستيالؾ الطاقة التقميؿ مف استيالؾ الطاقة بما يعود بالنفع  .3
المناسبة لمدة طويمة دوف  بدرجة الحرارة المبنىإذ يحتفظ  لألجيزة الكيربائية.

 الحاجة إلى تشغيؿ أجيزة التكييؼ لفترات زمنية طويمة

المعالجات التي مف شأنيا تعديؿ مستوى األحماؿ ولغرض فيـ وأدراؾ أىـ 
الحرارية وتجاوز مشكالتيا في الفضاءات الداخمية لممباني بصفة عامة البد مف 
ف التعرؼ عمى أىـ التقنيات الحديثة التي تعنى بعممية العزؿ الحراري لممبنى وتؤمّ 

يـ يبتعد راحة المستخدـ وتوّفر لو فضاء ذو عزؿ حراري سمظروؼ بيئية تتناسب و 
عف التأثيرات المناخية الحارة او الباردة, فضاًل عف تجاوز التأثيرات السمبية إلنشايية 

 المبنى مف خالؿ ما يأتي:

 أنواع العوازل الحرارية للمباني:

الدراسات التقنية الحديثة تشير الى أىمية توظيؼ منظومات العزؿ  جميع
الخارجية  الفضاءاتالعمميات التي ُتحد مف التبادؿ الحراري بيف وتعزيز  الحراري
الحرارة ظاىرة  العزؿ الحراري في المباني أساسا الحتواءصمـ يُ و مختمفة. ال والداخمية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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إلى المبنى في البالد الدافئة. ويتـ  يالبالد الباردة, ومنع دخولداخؿ المباني في ا
 بحيث تساعد عمى الحدّْ  لمحرارة خواص عازلةباستخداـ مواد ليا  العزؿ الحراري ذلؾ

مف تسرب وانتقاؿ الحرارة مف خارج المبنى إلى داخمو صيفًا, ومف داخمو إلى خارجو 
بما يوفر في العزؿ الحراري  كفاءة عالية بيذا أساليب ذاتتحقؽ طرؽ البناء و شتاًء. 

وسيمة لمحفاظ عمى التدرج السميـ في درجة الحرارة, مف خالؿ توفير مناطؽ معزولة 
 , االشعاع الحراري بدال مف امتصاصويتـ فييا تخفيض تدفؽ الحرارة أو إنعكاس 

 :أتياد العزؿ الحراري المناسبة ما يإف مف أىـ العوامؿ التي تؤثر عمى اختيار مو 

 .منخفض معامؿ توصيؿ حراري تكوف المادة العازلة ذاتأف  .1
 .نفاذية اإلشعاعل ةمقاومالأف تكوف عمى درجة عالية مف  .2
 .الماء بخار المتصاص ةمقاومالأف تكوف عمى درجة عالية مف  .3
الفروقات الكبيرة  أف تكوف عمى درجة عالية في مقاومتيا لالجيادات الناتجة عف .4

 .في درجات الحرارة
 .لكسروالتشقؽ أو ا  لمقاومة اإلنضغاط جيدة خواص ميكانيكية أف تكوف ذات .5
والحريؽ خاصة في األماكف المعرضة لمحريؽ  والعفف لمبكتيريا أف تكوف مقاومة .6

 .بسيولة
 .قميؿ معامؿ تمدد حراري أف تكوف ذات .7
 .لمتفاعالت الكيمائية أف تكوف مقاومة .8
 .أال ينتج عنيا أي أضرار صحية .9

 :يمكف تقسيـ مواد العزؿ الحراري حسب مصادرىا إلى أقساـ خمسةو 

استخداميا كمواد  كوفحيوانات, ويال وشعر صوؼ مثؿ: ةحيواني ةعضويعازلة مواد  .1
 .جداً  ةمحدودبصورة عازلة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
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أو خموية مثؿ الفميف  ,القصب ,ليفية: مثؿ القطفنباتية مواد عازلة عضوية   .2
   .البولي يورثيفو  ,(يريفالبوليستأو ) الصخري

, واألخير ىو المطاط ؼلفائو  البالستيؾ الرغوي المواد العازلة الصناعية: وتشتمؿ .3
 .في العزؿ الحراري األكثر شيوعاً 

  .مواد عازلة معدنية : كرقائؽ األلمنيـو والقصدير العاكسة .4
سائمة, : وىي عبارة عف مواد Nanotechnology كنولوجيالمواد العازلة بتقنية النانوت .5

 .تدىف عمى سطح أفراف أذابة الحديد لمتخفيؼ مف انبعاث الحرارة منيا

وتتوافر تمؾ المواد العازلة في االسواؽ المحمية بمواصفات شكمية متباينة حسب 
 طبيعة األستخداـ, فمنيا 

 المباد.  
  حشويةحبيبات.  
 (بخاخ) سوائؿ رغوية  
 (.ألواح أو شرائح) ةمواد رغوية صمب 

 

 إستخدامها ؟التي ينبغي  المادة العازلةما كمية 

يجري عادة اختيار نوعية المادة العازلة بالموازنة بيف تكمفتيا االقتصادية ومدى 
عف السعي الى تحديد  تحقيقيا لممتطمبات الرئيسية والثانوية ولكف ىذا االختيار ال يغني

السماكة المناسبة مف المادة المختارة . يمكف تقسيـ المباني مف حيث نوعية وطريقة 
  : االكتساب الحراري الرئيسي الى نوعيف

 ,مباني يأتي اكتسابيا لمحرارة مف خالؿ القشرة أو الغالؼ الخارجي لممبنىالمعظـ  .1
بمعنى أف متطمبات التبريد والتدفئة تتناسب بصورة تقريبية مع الفرؽ بيف درجة 

نظرا ألف الحرارة  ,الحرارة الداخمية والخارجية. وتقع المساكف عادة في ىذا القسـ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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المكتسبة مف الخارج تفوؽ بكثير الحرارة الناتجة عف النشاطات المختمفة داخميا . 
يذه المباني سيؤدي بالضرورة الى لغالؼ الخارجي فإف زيادة العزؿ الحراري في ال

يؤدي الى تقميؿ الطاقة س بالتأكيدوىذا  ,تقميؿ مقدار الحرارة المكتسبة أو المفقودة
. ولتحديد السمؾ األمثؿ منيا أو تعويض ما يفقد مف حرارة الالزمة إلزالة ما يكتسب

ذا التحديد ىو مقدار فإف الضابط األساسي لي السكنيةلممادة العازلة في المباني 
التكمفة الكمية وىي تساوي مجموع تكمفة المادة العازلة وتكمفة الطاقة الالزمة لتكييؼ 

  .المبنى
وىذه المباني يكوف  ,اكتسابيا الرئيسي لمحرارة مف داخميايأتي مباني بعض ال .2

, كما يحصؿ في االكتساب الرئيسي لمحرارة فييا نتيجة لمنشاطات المقامة داخميا
العامميف فييا, نتيجة لضخامة عدد أو المكاتب والمؤسسات الكبيرة, المصانع  أبنية

عظـ االكتساب ال االضاءة الصناعية. وألف م مف الصادرةلحرارة كمية ا فضاًل عف
فإف زيادة سمؾ الطبقة العازلة ال  ,بالظروؼ الجوية الخارجية يتأثر بشكؿ أساس

قة بؿ قد يؤدي إلى زيادتيا فضال عف زيادة يؤدي بالضرورة إلى تقميؿ تكمفة الطا
. فزيادة سمؾ الطبقة العازلة يؤدي إلى احتباس الحرارة المكتسبة في ة الكميةالتكمف

ا النوع . لذا فالمباني مف ىذفتزيد أحماؿ التبريد بصورة واضحة ,تراكمياو الداخؿ 
عاـ لتحديد سموؾ المبنى الحراري عمى مدار ال تحتاج إلى دراسة مستفيضة

  .باستخداـ سماكات مختمفة مف المادة العازلة ومف ثـ الوصوؿ الى السمؾ األمثؿ

ولغرض الوقوؼ عمى طبيعة المتطمبات التقنية لممواد العازلة لمحرارة التي تَـّ ذكرىا 
في النقاط أعاله, سوؼ نتناوؿ أىـ أنواع العوازؿ الحرارية الحديثة المستخدمة في األبنية 

 ومواصفاتيا مع الرسـو التوضيحية وكما يأتي: وطرائؽ تركيبيا
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التجاري )ستيروبور( وىي مادة عضوية  وسمأ :البوليستيرين( ) الصخريالفلين  .1
 العالية امتاز بمقاومتيتمرتفعة و  تياذات كفاءة عالية في العزؿ الحراري وكثاف

إما بشكؿ حبيبات  الفميف اإلشعاع. وينتجو  رارةلنفاذية بخار الماء ومقاومة الح
احد طرؽ العزؿ  وىو. أو بشكؿ ألواح مشكمة بطريقة الصب ,خفيفة الوزف

و نجاحاالوربية واثبت ىذا النوع العربية و ستخدـ في العديد مف الدوؿ يو الحراري 
 )صورة( .تووكفائ

 ( أنواع من الفلين الصخري1 صورة)

 

 :Polyurethane foam)الفوم(  البولي يورثين .2

مف  الموقع في ذي يعمؿ بطريقة الرَّشاـ العزؿ "البولي يورثيف" اليعتبر نظ      
ويؤدي استخداـ ىذا النظاـ إلى  ,احدث نظـ العزؿ المعروفة واقميا توصيال لمحرارة

االستغناء عف االستعانة بمواد أخرى لموصوؿ إلى المستوى العزؿ المطموب سواء 
 ولمعزؿ الحراري المياه مقاومتو لتسربب يتسـإذ أف ىذا النظاـ , مائياً  حراريا أو

واحد عازؿ لمحرارة  وؼ ذات مستوىسق يحقؽبأف  أيضاً , كما يتميز سيولة التنفيذو 
 أو المياه.الحرارة  تسرببما يقمؿ مف إحتمالية فواصؿ الخاليا مف 

http://etc-co.net/
http://etc-co.net/
http://etc-co.blogspot.com/2015/06/polyurea-features.html
http://etc-co.blogspot.com/2015/06/polyurea-features.html
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 ومف أىـ مميزاتو الوظيفية:
 .قياسية مّدةٍ  في السطح استخداـ يمكف إذ .التنفيذ في سرعة . أ

  .المبنى احتياجات مع يتالءـ بما والكثافة بالسماكة التحكـ  . ب
 عمى احتوائو لعدـ كريية رائحة عنو ينتج وال والفطريات بالحشرات يتأثر ال  . ت

  .عضوية مركبات
  .وزنو لخفة السطح عمى األحماؿ تخفيؼ  . ث

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البولي يورثين عمل ( طريقة2صورة)
 لفائف المطاط : .3

غشاء أو  مطاطيةالسطح األيشار إلييا أحيانا باسـ و بمفائؼ المطاط  تسقيؼالأنظمة 
أسعارىا وأثرىا  النخفاضفي تصاميـ المساكف ىي خيار شائع جدا و , المطاط الصناعي

 20- 15مف  ىاعمر متوسط ف نسبياً  طويمة أدامةليا و . االيجابي في نظاـ العزؿ الحراري
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متثبيت بالمقارنة مع أنظمة لىي أكثر أمانا و سبة لمعظـ التصاميـ والتطبيقات. عاما بالن
صالح في حاؿ اإللصيانة و اوباإلضافة إلى ذلؾ, فيي سيمة  .األسفمت الساخفسقؼ 

  . وحسطفي الحدوث تسرب أو تمؼ 
لمحصوؿ  قبؿ الشروع بعممية التغميؼ سطح السقؼلعداد بشكؿ صحيح ويتطمب اإل

والتأكد مف  سطحالأف ال يترؾ بقايا عمى بتنظيؼ السقؼ خالؿ مف  نتائج دقيقة ومثمرة
عمى السطح المراد تغميفو كمانع لمتسرب  لفائؼ المطاطجفافو تمامًا ومف ثـ تمصؽ 

 توفير حماية إضافية ضد تسرب المياه.الحراري فضاُل عف 

 بلفائف المطاط( طريقة العمل 3 صورة)
 

  :Reflective insulating material عازلة معدنيةمواد  .4
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طريؽ عكس الحرارة عف الوجو العاكس وليس بطريقة  يتـ فييا العزؿ عفو 
التوصيؿ الحراري المعتادة, ومف ىذه العواكس: األلمنيوـ وصفائح الفوالذ والورؽ العاكس 

 .العموديةوالدىاف العاكس. وتستخدـ ىذه المواد عمى السقؼ والجدراف الخارجية 
 Reflectiveالجديدة أغشية إستروفويؿومف أمثمة ىذا النوع مف العوازؿ 

insulating material  تتكوف مف طبقتيف مف رقائؽ األلمنيوـ العاكسة بينيا وىي
مصنوعة مف مادة البولي إيثيميف, وتقوـ ىذه المادة بعكس أشعة الشمس  ىوائية فقاعات

بالحرارة داخمو في فصؿ الشتاء, وتساعدىا في ذلؾ في الصيؼ وتحتفظ  عف المبنى
التي تمنع انتقاؿ الحرارة خالؿ الحوائط, ومف فوائدىا أنيا عازؿ جيد  الفقاعات اليوائية

 )صورة( .الماء واليواء مما يؤدي إلى المحافظة عمى الطاقة داخؿ المنزؿ ضد تسرب
 
 

 
 
 
 
 
 

  الجديد أغشية إستروفويل( 4 صورة)
 Fire retardant sheets:  للحرائق مؤخرة ألواح عازلة

لممنتج الذي يصنع منيا, وىي متوفرة  ىي ألواح تتميز بإطالة زمف مقاومة الحريؽ
 .الداخمي و القواطع الداخمية والحوائط بجميع المقاسات التي تسمح بتشكيؿ قطع األثاث

 (5)صورة 
 
 

 ( 5)صورة
 ألواح عازلة مؤخرة

 للحرائق
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 :التي يجب مراعاتها عند تطبيق العزل الحراريأهم االعتبارات 

 : يراعى أف تؤخذ العوامؿ التالية بعيف االعتبار عند تطبيؽ العزؿ الحراري     

 .ف جافة غير مكشوفة وتجنب تيشميا أو ثقبياكأف تخزف المواد العازلة في أما .1
, ويوضع حاجز فاصؿ مف أعالىا ال الجانبيفكيراعى تغطية مواد األسطح مف  .2

لمياه مف أسفميا أو العكس بالعكس, وذلؾ حسب طريقة ا لتسرب وحاجز مقاـو
 .يب المناسبة لذلؾكالتر 

طريقة  عازؿ لمرطوبة, وذلؾ حسبتغطية مواد عزؿ الجدراف مف الجانبيف بحاجز  .3
 .يب المناسبة لذلؾكالتر 

 .يبياكادة عند البناء أو خالؿ عممية تر تجنب إمكانية تيشـ الم .4
 . يبياكالية مف الغبار أو الشحـو قبؿ تر أسطح المادة خأف تكوف جميع  .5
المخازف وغيرىا التي تستعمؿ الصفائح المعدنية السطوح كفي المباني الخفيفة  .6

مف الضروري استعماؿ الصوؼ الزجاجي أو الصخري فأسقفيا وجدرانيا, في 
 (6 )صورة .لمعزؿ الحراري ألنيا تقاـو الحريؽ والحرارة

 
 يمثل الطربقة األمثل لعزل األرضيات من الحرارة( مخطط 6)صورة 
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 :الصوتيالعزل  - ثانياً    

مف موجات اىتزازية لجسـ  الصوت ظاىرة فيزيائية تؤثر في حاسة السمع, تنتج
والتخمخؿ, فتؤثر في األذف  معيف وتنتشر في اليواء بشكؿ موجات متتالية مف التضاغط

  .وتولد إحساسًا سمعيًا لدى اإلنساف

ما السي مف الظواىر الطبيعية سعى اإلنساف منذ بداية الخميقة إلى حماية نفسووقد 
 وذلؾ بغية توفير ..الرياح والرعد وأصوات الحيوانات أصواتب ظاىرة الصوت المتمثمة

األبنية بقي  . غير أف الجزء المتعمؽ بدراسة الصوت فيلمحياة ةالمناسب ةاليادئ البيئة
أدى التطور  , إذعمـ الصوت حتى العصر الحديث متطور مف عمومًا, جزءًا غير

العشريف وانتشار منظومات النقؿ بالسيارات  العممي والصناعي منذ مطمع القرف
إلى حدوث تزايد في األضرار الناتجة مف  والقطارات والطائرات وكذلؾ آليات البناء

مناسبة  الممحة التي يتوجب إيجاد حموؿ األصوات القوية. وصار الضجيج مف األمور
 ليا, ومنيا العزؿ الصوتي.

تزعج اإلنساف وقد  , إذ أنياىتزازات غير مرغوب فيياألصوات وابعض األتكوف 
أحيانًا بحسب شدتيا واستمراريتيا. وعمومًا تعد األصوات غير  تسبب لو الضرر

 العربات مرورو والقطارات مف الطائرات  الناتجة ذات االىتزازات العاليوالمرغوب فييا 
تموثًا بيئيًا قد يكوف لو آثار ضارة  ..جيزة والماكينات والمعداتاأل واآلالت الصناعية

 اإلنساف, كالشعور بالضيؽ وارتفاع ضغط الدـ وضعؼ السمع أو فقدانو. بصحة

خطورة عمى  األصوات ذات التردد العالي تكوف أكثر ومف الجدير باألشارة أف    
زعاجًا لو مف األصوات  الناجـ عف  ذات التردد المنخفض, فإف معظـ الضرراإلنساف وا 

, أي كمية الطاقة التي يختزنيا والتي Sound intensity الضجيج يرتبط بشدة الصوت
ديسبؿ.  ( 160– 0(شدة الصوت بيف  تراوحت. ويمكف أف ecibelD الديسبؿبوحدة تقاس 
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 80مقدارب االنفاؽ قطارقياس صوت ديسبؿ, و  40المحادثة بصوت شدتو تكوفإذ 
 ( 100–80 ( تراوح شدتو بيفتصوت  حفمة موسيقية صاخبة ديسبؿ, ويصدر عف

ديسبؿ, مما قد  120 شدة صوت اإلنساف عند الشعور باأللـ عند حالةوتكوف  ديسبؿ,
 (7 )صورة .واحتماؿ فقداف السمعسمعية اليؤدي إلى تمؼ األنسجة 

 

 

 

 

 

 تبدو أعلى وهو يقترب وأقل وهو يبتعدإذ صفارة القطار لصوت  شّدةتأثير ( 7)صورة 
 

 أهم المواد العازلة للصوت:
يقصد بالعزؿ الصوتي في المباني منع انتقاؿ الصوت غير المرغوب بو مف غرفة 

. Noise , ويسمى كؿ صوت غير مرغوب بو باإلزعاجآخرإلى أخرى أو مف طابؽ إلى 

 : ويتـ انتقاؿ الصوت بإحدى طريقتيف
حيث ينتقؿ الصوت باليواء مباشرة مف  Borne Noise-Air باليواءانتقاؿ الصوت  .1

خالؿ الفتحات كاألبواب والشبابيؾ أو مف خالؿ اىتزاز الجدار الفاصؿ بيف 
  .ينقؿ اإلىتزاز الصوت إلى الغرفة الثانية إذالمكانيف 
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وىذا يحدث عادة  Structural Borne Noiseعبر ىيكؿ البناء انتقاؿ الصوت  .2
  ر.ىتزاز آلة مثبتة باألرض أو السقؼ أو الجداإ ؽ أوبالطرِ 

 ,األرضيات, األسقؼ ,الجدراف ,اليواء) :الصوت عف طريؽ اصمتصيتـ أ
فالمواد  وتؤثر نوعية مواد اإلكساء في كمية الصوت الممتص, (.واألشخاص ,األثاث

ذات  لمصوت أقؿ مف المواد امتصاصيايكوف  ثقيمة الوزفلوالصمبة وا المصقولة والممساء
وتختمؼ سرعة انتشار الصوت حسب  .األسطح الخشنة والمسامية والمدنة الخفيفة الوزف

وليا تأثير كبير في اختيار مواد العزؿ. ففي حيف تبمغ سرعة انتشار  الوسط الناقؿ لو,
ـ/ثا وفي الزجاج  3000فيي قد تصؿ في الخرسانة إلى  ـ/ثا,  343الصوت في اليواء

 (1)الجدوؿ  .ـ/ثا6000إلى 

     

 

 

 

 

 
 ضح نسب سرعة انتقال الصوت عبر المواد )لالطالع(( بو 1جدول )

بعض المواد العازلة لمحرارة قد تستخدـ لتحقيؽ بعض المتطمبات الصوتية أف 
 لذا فإف معرفة الخصائص ,وامتصاص االىتزازات ,كامتصاص الصوت وتشتيتو

 .واحدةالمرتبطة بيذا الجانب قد يفي بتحقيؽ ىدفيف بوسيمة 
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  :ُتقسم مواد العزل الصوتي إلىو     

 لمصوت: مواد ماصة .1
 وتشتمؿ بدورىا عمى مجموعة مواد أىميا:

ـ, ليا امتصاص مم10مواد ماصة مسامية, وىي ألياؼ رخوة سماكتيا نحو . أ
 قوي لألصوات ذات الترددات المتوسطة.

 الترددات المنخفضة. مواد ماصة غشائية, وىي مواد جيدة المتصاص  . ب
 ماصة لمصوت. مواد ماصة مثقبة, وىي مواد ذات ثقوب تحوي مواد  . ت
 تعمؽ عمى مشتتات صوتية, وىي عناصر توضع عمى األرضيات أو  . ث

 (8)صورة  الجدراف أو األسقؼ بتوزيع معيف لتشتيت الصوت.

 

 التي تتطلب الهدوء ( أنواع من المواد الماصة للصوت التي تستخدم في االبنية8 )صورة
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 :عاكسة لمصوتمواد ػ  .2
التي تتطمب زيادة في شدة الصوت,  تستخدـ في األماكفوىي مواد 

 وصاالت المحاضرات والمسارح ودوروستوديوىات التمفزة االجتماعات  كقاعات
يصالو إلى جميع الحضور  ..األوبرا فتساعد عمى توزيع الصوت فييا بانتظاـ وا 

 (9)صورة  تشكؿ صدى.أف  مف دوف
 
 
 
 
 
 

 حببة عاكسة للصوتالواح م     ألواح خشبية عاكسة للصوت                          

 العامة الصوتية ( أنواع من المواد الماصة للصوت التي تستخدم في االبنية9 )صورة 

 :العزل الصوتي تقنية

وجدرانيا وأسقفيا  يتحقؽ العزؿ الصوتي في األبنية والمنشآت بعزؿ أرضيتيا
طريقة اإلنشاء المضاعؼ  وأبوابيا واآلالت الموجودة فييا عزاًل مناسبًا. وتشكؿونوافذىا 

األرضية األساسية مع  أفضؿ طريقة لعزؿ األرضيات, أي بإنشاء أرضية أخرى فوؽ
سماكة كاف العزؿ  وضع طبقة عازلة لمصوت بيف األرضيتيف. وكمما كانت الجدراف أكثر

الى تخفيض نسبة  سـ15دار إسمنتي سمكو ج يؤديالصوتي أفضؿ. فمثاًل, يمكف أف 
ديسبؿ, كذلؾ ُينصح ببناء جدراف مضاعفة مزودة بفراغ ىوائي  47بمقدار  الضجيج

االىتزازات مف الجدار األوؿ إلى الثاني. وتعزؿ األسقؼ باستخداـ مواد  بحيث ال تنتقؿ
  .كخامة الكاوليف أو الصوؼ عاكسة لو أو ماصة لمصوت
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مف  ضعؼ أساسية في األبنية التي تجتازىا الموجات الصوتية تعدُّ النوافذ نقاطو 
 خارج المبنى إلى داخمو. ولتوفير عزؿ أفضؿ لمصوت والحرارة, ينصح بتزويد النوافذ

سـ. أما األبواب فيي أيضًا 2بألواح زجاجية مضاعفة مزودة بفراغ ىوائي سماكتو 
لة توضع حوليا. كذلؾ العزؿ الصوتي, فيتوجب حمايتيا باستخداـ مواد عاز  ضعيفة

مناسب لجميع اآلالت الموجودة في األبنية والتي يمكف أف يصدر  يتوجب توفير عزؿ
ذلؾ بوضع مواد عازلة ومخدات عزؿ خاصة. ويفضؿ عمومًا  عنيا صوت مزعج. ويتـ

 لألصوات في أقبية األبنية. وضع المعدات واآلالت المصدرة

عمؿ ما يسمى  تكمف فيفضؿ لزيادة العزؿ ألاطريقة الاما بالنسبة لالرضيات فاف 
وضع دعامات مف المعدف او الخشب عمى مسافات تتراوح مف خالؿ باالرضية العائمة 

سـ توضع بينيما الواح مف البميثريف الصمب فوقيا طبقة رقيقة مف  60 – 40مف 
باركيو الواح ال)ويعد استخداـ  .الخرسانة مع قضباف صغيرة مف التسميح ثـ الرمؿ فالبالط

مف العوازؿ الصوتية الفاعمة لالرضيات. وتؤدي المفروشات  والفينيؿ(, والمينوليـو
 (10 )صورةالى التخفيض مف مستوى االزعاج الصوتي. أيضًا والسجاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوتانواع من التغليف لألرضيات تعمل على تخفيض مستوى ( مجموعة 11 )صورة
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 وانتقالو في مواقؼ السيارات المغمقة أو غرؼمف الممكف تخفيؼ االزعاج و 
 : المولدات بواسطة احدى الطريقتيفالمحركات و 

جدراف خاصة ألواح الصوؼ الصخري وضع مواد ممتصة لمصوت عمى ال .1
كذلؾ األلواح المصنوعة مف األلياؼ النباتية الخفيفة وغير الزجاجي و و 

المضغوطة, وىذه األلواح ليا معامؿ امتصاص لمصوت مرتفع جدا ويزيد عف 
ال تتحمؿ ظروؼ , ولكف ىذه الطريقة مكمفة عادة وىذه األلواح خفيفة و  90%

 (11 )صورة .صعبة مما يؤدي الى تمفيا و تآكميا مع الوقت
 

 

 

 

 

 

 

   الصوؼ الصخري مف ألواح( وضع 11 صورة)

وىذا الطوب عالي  sound cell blocks استعماؿ الطوب المجوؼ مع فتحات .2
شتت الترددات بسبب التجاويؼ اليوائية التي يحتوييا بما ت االمتصاص لمصوت

وقد تتخمؿ تجاويؼ الطوب مواد رغوية عازلة  ؿ عبرىا,الموجية لمصوت الداخ
أف يكوف جزء  وأت ذات فتحا وحدات الطوبويمكف أف تكوف جميع لمصوت, 
 (12 . )صورةالباقي مغمؽمنيا فقط و 
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 ذو تجاويف هوائية الطوب عالي االمتصاص للصوتأنواع من  (12)صورة 
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 أسئلة الفصل الخامس
 

 لمباني؟ و في معالجة االغاية من : ماذا يعني العزؿ الحراري ؟ وما1س

ما ىي أىـ اإلعتبارات الفيزياوية التي تسببيا االحماؿ الحرارية عمى عناصر البناء. أذكرىا : 2س
 بالنقاط؟

ما الفوائد التي تنعكس بصورة ايجابية عمى المبنى في حالة توظيؼ العزؿ الحراري عمى : 3س
 عناصر البناء؟

 لممبنى؟ العزؿ الحراري المناسبةختيار مواد إأىـ العوامؿ التي تؤثر عمى ما ىي : 4س

 . أذكرىا بالنقاط؟حسب مصادرىا إلى أقساـ خمسة لممبنى يمكف تقسيـ مواد العزؿ الحراري: 5س

 ؟ أذكرىا مع األمثمة؟أىـ أنواع العوازؿ الحرارية الحديثة المستخدمة في األبنيةما ىي : 6س

أذكرىا بالنقاط مع حراري لممبنى. أعتبارات ميمة يجب مراعاتيا عند تطبيؽ العزؿ ال: ىناؾ 7س
 رسـ توضيحي؟

: ماذا يعني الصوت بوصفو ظاىرة فيزيائية؟ وما مدى عالقتو بالمبنى؟ أشرح ذلؾ مع 8س
 األمثمة؟

: عدد بالنقاط اىـ المواد الماصة والعاكسة لمصوت والتي تستخدـ في معالجة المباني لتجنب 9س
 االزعاج الصوتي؟

 ات العزؿ الصوتي لممبنى؟ مع تقديـ أمثمة توضيحية حوؿ الموضوع؟بالتفصيؿ تقني: أشرح 10س
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 الفصل السادس

 تقنية خامة الزجاج
 اهداف الفصل السادس:

 الهدف العام:

 تقنية التعامل مع خامة الزجاج والكيفية التوظيفةييدف ىذا الفصل الى التعرف عمى     
 .مجال التصميم الداخمي في

 

 الهدف الخاص:

 نتوقع ان يكون الطالب قادرا عمى ان:    

 .المواح والقناني الزجاجيةالمعرفو العممية لتقنية قطع  .1
 .لتقنية الرسم عمى االلواح الزجاجاالمعرفة العممية   .2
 .الزجاج لتقنية النقش عمىالمعرفة العممية  .3
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الزجاج:وتهيئة ع قطتقنيات   

أذا ما تعرضت لقميل من القوة والضغط لذا  يعد الزجاج من المواد اليشة سريعة الكسر    
العاممين في خاصة وميارات شخصية لممصمم و تتطمب عممية تقطيعة وتثقيبة الى تقنيات 

 تعمميا التي يمكن الي شخصعممية الميارة ال عممية تقطيع الزجاج منن أ .مجال التصميم
اسبة واليد الثابتة لمنعن طريق األدوات اوبسيولة ولكن تتطمب قميل من الصبر والخبرة, و 

بإعداد النوافذ الخاصة  الزجاج العادي في المنزلالمواح تقطيع شخص القوية, يستطيع ال
 .آخرالمواح الزجاج الممون, أو أي عمل م بعمل لوحة فنية من ياقبمنزلك, أو لم

 اداة القمم ذو الرأس الماسي:طريقة تقطيع الاللواح الزجاجية بواسطة 

السيمة والبسيطة التي يمكن اتقانيا بسيولة وذلك عن طريق اتقان  وىي من الطرق    
بمرور الوقت يكسبك الميارة والخبرة في عممية تقطيع و  ,الخطوات بتكرارىا بعض وتسمسل
 وكما يأتي: الزجاج.

 بواسطة اداة القمم ذو الرأس الماسي: ()القطع المستقيم خطوات تقطيع الزجاج

ي تتم سطح مستوِ يجب توفر في البدأ وقبل الشروع بقطع الموح الزجاجي  الخطوة االولى:
الموح خدش عميو بقية خطوات القطع, ويفضل أن يكون سطحة ذو مممس ناعم لتالفي 

ظيفو, وبسبب يسيل تن الخاصة او في أي مكان من المنزل . يتم العمل في الورشةيالزجاج
المفروشات جنب العمل عمى األرض, يجب تشظايا الزجاج عمى وقوع وجود احتمالية 

ا عن منطقة العمل والتأكد من وجودىم بعيد, وأمان األطفال. لمحفاظ عمى سالمة (السجاد)
 .والمعدات والمواد الزجاجية
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القيام بعممية التنظيف الجيد لاللوح الزجاجي من الغبار وأالوساخ الموجودة  الخطوة الثانية:
وازالتيا بواسطة قطعة من القماش ومسحيا بمطف باليد,أن احتمال وجود عمى سطح الزجاج 

 .الموح الزجاجي وفشل لعممية القطعدي الى تمف أالوساخ يؤ 

 

 

 

 

أستعمال اداة القطع القمم ذو الرأس الماسي ومادة سائمة كالنفط أالبيض الذي  الخطوة الثالثة:
لعمل شق و يعمل كمادة مساعدة في عممية القطع ولمحفاظ عمى عمر أداة القطع الماسية, 

  ليسيل بذلك فصل الموح عمى طول الشق بصورة صحيحة. داخل الموح الزجاجيمستقيم 
 
 
 
 

 

http://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
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سطح مستوي وتنظيفة جيدا وتحضير بعد عممية وضع الموح الزجاجي عمى  :وة الرابعةالخط
ا بأستخدام قمم التحديد يتم تحديد القياسات المطموبة وتحديدى داة القطع والنفط االبيضأ

يتم تحديد القياسات عمى ورقة ومن ثم وضعيا تحت عمى سطح الموح الزجاجي أو  ()ماركر
 سطح الموح الزجاجي.

 

 

 

ي يحتوي ضع رأس اداة القطع في الوعاء الذ تحديد خط القطع بعد عممية :الخامسةالخطوة 
سميكة الجانب لتالفي خروج القمم الماسي بداخمة عمى سائل النفط االبيض, وضع مسطرة 

 .عن مسارة, فيي تعمل عمى أسناد القمم الماسي

 

 

 

 

والضغط بو عمى طول مسك القمم الماسي كمسك اقالم الكتابة ىي عممية  :الخطوة السادسة
بسحب القمم الماسي  ()من الحافة الى الحافةالسطح الزجاجي من مكان التحديد الى نيايتة 

أن عممية سحب القمم الماسي عمى  متساوي يولد شق في الموح الزجاجي.وبضغط وقوة 

http://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikihow.com/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
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ت ىو دليل عمى نجاح ىذة وىذا الصو  القماش تمزيق طول الشق تصدر صوتا كصوت
 .الخطوة, مع مراعاة عدم تكرار عمل الشق في نفس المكان

 

 

 

بعد االنتياء من عمل حز في الموح الزجاجي نقوم بمسح النفط بقطعة من  :الخطوة السابعة
كونو خط واحد غير  حز من الجية االخرى والتأكد مناكتمال ال القماش, ومالحظة رؤية

 متقطع, الن ذلك يؤدي الى فشل عممية القطع وكسر لموح الزجاجي.

 

 

 

وفييا يتم فصل الموح الزجاجي من مكان القطع, وذلك بمسك الموح  :الخطوة الثامنة
)ضغط اليد اليمنى  الزجاجي من كل جانب باليد وقم بتسميط ضغط بسيط عمى كل جانب

وبذلك يتم الحصول عمى  (اليسرى عكس أتجاة عقرب الساعةبأتجاة عقرب الساعة واليد 
 القطع المطموب من الموح الزجاجي.
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مال خطوات قطع الموح الزجاجي يجب أستعبعد أالنتياء وبنجاح من  :الخطوة التاسعة
لمحماية من احتمالية زالة النتؤآت وتنعيم حافة القطع إل ()السنفرة حجر أو ورق التنعيم

 لالصابة عند العمل بيا.التعرض 
 
 
 
 
 

بواسطة اداة القمم ذو الرأس الماسي: ()القطع المنحني خطوات تقطيع الزجاج  

وتعممنا آلية عمل القمم الماسي  (قة تقطيع الزجاج )القطع المستقيمبما أننا درسنا طري    
التمرين السابق عمى ىذا التمرين )القطع يمكننا االن تطبيق بعض الخطوات من 

يف الموح الزجاجي وأعداد أداة القطع القمم ظمن اعداد المنضدة لمعمل وتن( المنحني
, يتم االن تحديد خط القطع المنحني الماسي والوعاء الذي يحتوي عمى النفط االبيض

برسمو مباشرا عمى الموح الزجاجي او التحديد برسمو عمى الورق ووضعو تحت سطح 
 الموح الزجاجي.
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يمكننا االن مسك أداة القطع القمم الماسي وبالطريقة  تطبيق الخطوات السابقةبعد     
نفسيا وغمر رأس القمم في وعاء النفط االبيض, وبواسطة اداة القطع قم بتسميط الضغط 
وبشكل متساوي عمى الخط المنحني المرسوم عمى سطح الموح الزجاجي او الورقة, ومن 

 الخرى. بداية الحافة الى نياية الحافة ا

 

وكما في التمرين السابع سوف تسمع اصدار صوت كصوت تمزيق القماش وىو     
, وبعد االنتياء من عمل الحز في الموح الزجاجي نقوم داللة عمى صحة تطبيق التمرين

رى والتأكد بمسح النفط بقطعة من القماش, ومالحظة رؤية اكتمال الحز من الجية االخ
عممية القطع وكسر لموح  متقطع, الن ذلك يؤدي الى فشلغير من كونو خط واحد 

وبعد ذلك قم بقمب الموح الزجاجي برفق ومن منتصف الحز اضغط بأصبع  الزجاجي.
االبيام عمى مكان الشق ومن عدة نقاط ومن خالل الضغط سوف تالحظ اتمام عممية 

  القطع بنجاح.
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ان وجدت من جرا عممية القطع بالماسك  بعد ذلك يمكننا أزالة النتوأت الزجاجية الصغيرة
حماية وأللتنعيم حافة القطع  ()السنفرة وبدقة وحذر ومن ثم أستعمال حجر أو ورق التنعيم

 .من احتمالية التعرض لالصابة عند العمل بيا

 

 

 

 

  قطع القناني الزجاجية:
الفنية, وكذلك يمكن أالستفادة من القناني الزجاجية الفارغة لعمل الكثير من أالعمال 

أالستفادة منيا في أالستخدامات المنزلية المختمفة, تتنوع طرق قطع القناني الزجاجية 
 وكما يأتي: بختالف أالدوات الرئيسية المستخدمة فييا, وأيضا بختالف خطوات العمل,

 القطع بأستخدام الميب والتبريد السريع. - أ
 القطع بأستخدام حجر التنعيم. - ب

 لزجاجية بأستخدام المهب والتبريد السريع:خطوات قطع القناني ا
تنظيف القنينة الزجاجية بقطعة من القماش ثم تحديد مكان القطع ومن ثم أستعمل  .1

 عمل شق عمى محيط القنية الزجاجية.ب ()القمم الماسي أداة القطع
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تسميط حرارة مباشرة عمى طول الشق بواسطة شمعة عادية او مشعل غازي مع  .2
ولمدة خمس  المستمر لمقنية الزجاجية وذلك لغرض توزيع منتظم لمحرارةالتدوير 

 .دقائق

 

 

 

غمر الجزء المراد قطعة من القنينة في أناء يحتوي عمى ماء بارد, سوف تالحظ  .3
انفصال الجزء المقطوع عن القنينة وفي بعض االحيان نحتاج الى تكرار عممية 

 التسخين والتبريد لتمام عممية القطع.

 

 

 

 
تنعيم حافات القطعة الزجاجية بواسطة ورق التنعيم حجر التنعيم, لمحصول عمى  .4

 قطعة زجاجية تستخدم في الكثير من أالعمال الفنية التزيينية.
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 :خطوات قطع القناني الزجاجية بأستخدام حجر التنعيم

تنظيف القنينة الزجاجية بقطعة من القماش, ثم تحديد مكان القطع بتثبيت شريط  .1
عمى طول محيط القنينة, ثم ترك مسافة لمقطع, ثم تثبيت شريط غير شفاف الصق 
 آخر.الصق 

 
 
 
 

وضع منطقة القطع عمى الحافة النياية لحجر التنعيم, ثم تدوير القنينة الزجاجية  .2
عمى حجر التنعيم االستمرار بالتدوير والضغط البسيط ومع ببطئو بواسطة اليدين, 

 الجزء المقطوع عن القنينة.ستالحظ انفصال 
 

 
 
 
 

تنعيم حافات القطعة الزجاجية بواسطة ورق التنعيم حجر التنعيم, لمحصول عمى  .3
  قطعة زجاجية تستخدم في الكثير من أالعمال الفنية التزيينية.
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 عمل أالطار الخارجي:
عممية تأطير المواح الزجاجية من المكمالت التزينية من جية, ولمحفاظ عمى الموح  تعد    

الزجاجي من الكسر من جية اخرى, تتم عممية التأطير بعد القطع والتنعيم وأخذ قياسات 
الموح الزجاجي وبدقة, ثم تقطيع أالطار عمى اطوال الموح الزجاجي, ومن ثم تجميع ىذة 

 ط ذلك الموح الزجاجي.أالظالع وربطيا عمى محي
( وقد تكون كيالخشب أو االلمنيوم أو أالبالست) تتعدد خامات أالطارات فقد تكون من    

البسيطة  طارات من الموادويمكن أيضا عمل أإلمزخرفة بزخارف متنوعة أو بدونيا. 
بتنسقيا لورق المقوى وقطع المرايا الصغيرة وقطع من القماش وغيرىا المتوفرة في المنزل كا

وربطيا بشكل متقن لخروج بأشكال أطارات غير مألوفة تعكس طبيعة ذوق الشخص 
المنفذ وماليا من أىميو في وضع صورة عزيزه عمينا في عمل فني من صنع ايدينا, حيثما 

 .داخل المنزل وضعت عمى المنضدة أو عمقت عمى جدار ما

 

 

 

 
 

 الرسم عمى الزجاج:
من الفنون التشكيمية الرائعة لما ليا من تاثير جمالي  يعد فن الرسم عمى الزجاج

فضاء داخمي فيي احد الخامات  يكاد اليخمو منياابداعي عمى ىذة الخامة الميمة التي 
التي فرضت عمى المصمم الكثير من الركائز في التعامل معيا كعنصر مستقل أو 

 ا من الخامات االخرى.كا الخشب وااللمنيوم والبالستك وغيرىمتداخل مع عناصر اخرى,
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 األلوان المستخدمة في الرسم عمى الزجاج :

قبل الشروع بتنفيذ اي تصميم يجب معرفة الخامة والعناصر المتتمة لمتصميم وانواعيا     
 .تصميم متكامل عمى المدى البعيدحصول عمى وتاثيراتيا االنية والمستقبمية لم

الزجاج ىي االلوان وىي العنصر الرئيسي  المواد التي تؤثر عمى الرسم عمىتمك من     
 من الناحية التقنية والفنية كاخراج واظيار العمل الفني. الذي يمعب دوررا ميما وفعال

ونوع السائل  ة المنتجة ليا من الشركة المنتجةتتعدد االلوان وتتباين حسب التركيبو     
المستخدمة وبكثرة في فن الرسم المخفف ليا, وتاثير المناخ عمييا, ومن اىم انواع االلوان 

 عمى الزجاج ىي:
 :Glass Colorsألوان الزجاج  .1
يستخدم ىذا النوع من األلوان إلعطاء شفافية, والعديد من التأثيرات عمى سطح     

ختالف مكوناتة فمنيا أالزجاج كالتموج والتعتيم والتشقق. ويختمف سائل تخفيف االلوان ب
 أخرى بالكحول.وىناك أنواع تخفف بالثنر و  بعد الجفاف,يخفف بالماء وال يتأثر بو  ما

  

 

 

 

 :Vitrail Colorsألوان التعريف  .2

تمتاز ىذة االلوان بشّدة لمعانيا ومقاومتيا لمضوء, وىي سريعة الجفاف حيث     
تحتاج الى ساعة واحدة تقريبا, وىي ألوان شفافة ذات أساس غير مائي, تستخدم 

 والمعادن, كما أنيا تحافظ عمى رونقيا بمرور الوقت.لمرسم عمى الزجاج 
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 :Crystal Colorsألوان الكرستال  .3
مختمفة منيا االقالم بمختمف عدة اشكال بوىي من أاللوان الشفافة, متوفرة     

احجاميا وعمى شكل العمب وأيضا عمى شكل قطاره, ينصح عند استخداميا أرتداء 
 تعتبر ذات تأثير سمبي عمى صحة أالنسان.واقياتمالنف, وذلك الن رأحتة 

 :Gel Crystal Colorsألوان الجل كرستال  .4
فيي تستخدم في التموين  وأستخداميا المتعدد تتميز ىذة االلوان بسرعة جفافيا,    

 عمى الزجاج, البالستك الشفاف, المعادن, الخشب, واألقمشة.
 

 

 

 :Stencil Pasteمعجون التحديد  .5
ولمحو أثار أقالم الرصاص ومنع  اغمب االحيان في تحديد الرسوم,يستخدم في     

انسياب األلوان الشفافة, ُتشبو الشمع أو البالستيك بعد جفافيا, تباع في أنبوبة ذات 
 (.ىي)الرمادي, الفضي, الذىبي, واألسود مقاسات مختمفة, بأربعة ألوان
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 :Ceramic&Porcelain Colorsألوان السيراميك والبورسمين  .6

تستخدم عمى المواح الزجاجية والمرايا واألطباق واألواني الفخارية, والسيراميكية     
والبورسمين, تتوفر عمى شكل أقالم وأنابيب وعبوات, يمكن استخداميا مع ألوان 

 الزجاج الشفافة ومعجون التحديد.

 

 :Geliesالجميز  .7

أكياس وبأشكال مختمفة, يتم  وىي عبارة عن قصاصات صغيرة من الترتر تباع في    
 نثرىا عمى العمل الفني قبل جفاف االلوان وبعد الطالء بالورنيش الشفاف.

 

 

 

 

لمستخدمة في فن الرسم عمى الزجاج انواع عدة من االلوان اأن تناولنا  دبع    
 التالية:ك من خالل اتباع الخطوات يمكننا االن البدء بتفيذ الرسومات وذلوالفخاريات 
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 تحضير لوح زجاجي وتنظيفو جيدا بقطعة من قماش قطني مبمل بالماء. .1
 تحضير نموذج لمرسم او الرسم فوق ورق شفاف بقمم الرصاص. .2

 
 
 
 
 
 

 صق.الوضع النموذج او الرسم تحت الموح الزجاجي مع التاثبيت الجيد بالشريط ال .3

 

 

 

 

تحديد االطار الخارجي لشكل المرسوم او النموذج بواسطة أنبوبة التحديد والضغط  .4
عمييا برفق مع التحريك عمى طول الشكل المرسوم وبسرعة ثابتة, ليصبح الرسم 

المحدده, ترك الموح الزجاجي لفترة عمى شكل سطوح لكي تمال بعدىا بااللوان 
  زمنية لكي يجف التحديد.
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بعد تخفيفيا بالسائل داخل المساحات  بالفرشاة بااللوان المحددة لمتصميمتموين ال .5
 المحدده, ثم تركيا لفتر زمنية لتجف.

 

 
 

 
 

بعد االنتياء سوف تحصمون عمى لوحة فنية من الرسم عمى الزجاج ويمكن 
تطبيق ىذة الخطوات عند الرسم عمى المرايا واالواني الفخارية مع االختالف البسيط 

 وبين الرسم عمى الموح الزجاجي.بينيا 
وفي كل االحوال يحتاج الفنان المصمم الى الدقة والتاني في التنفيد وعدم 

وبسيولة االسراع في العمل, لما قد يسببو من اخطاء, والتي يمكن تالفييا أن حصمت 
س التي تظير اثناء عممية التموين والتي تتم معالجتيا بواسطة الدبو كالفقاعات اليوائية 

ومن االخطاء االخرى ظيور لون فوق خط التحديد والذي يمكن معالجتة بانبوبة 
التحديد نفسيا ومن االخطاء الشائعة وجود لون زائد في المساحات المحصورة بخط 
التحديد وأزالتيا بالفرشاة أو قطعة صغيرة من القطن ممفوفة عمى نياية عصا الفرشاة 

 الرفيعة.
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 الحفر عمى الزجاج:
تستخدم في الكثير  التي تعد عممية الحفر عمى الزجاج من الحرف الفنية الجميمة,    

من المكمالت التصميمية كشعارات الشركات في نوافذ الواجيات واسماء المصارف 
الرسوم والبنوك واالندية الرياضية وغيرىا, وايضا في داخل الفضاءات الداخمية ك

في المنازل والمحال التجارية وغيرىا, وايضا والنقوش الموجودة في زجاج القواطع 
 كاثاث تزييني يوضع عمى المناضد او يعمق عمى الجدران.

 الحفرتقنية الحفر البسيط بالحوامض و ومن تقنيات الحفر عمى الزجاج تقنية     
 الرمل وتقنيات حديثة ظيرت موخرا كالحفر باليزر وأالجيزة الحديثة أالخرى.بواسطة 

 :جاج بواسطة الرملالحفر عمى الز 

يجب توفر بعض التسييالت  عمى الزجاج بواسطة الرمل عممية الحفر ستكمالإل    
 في بعض االخطاء الشائعة عند بدأ عمميةبسيولة ودون الوقوع  التنفيذالتي تعمل عمى 

 ومن ىذة التسييالت أالدوات التالية: .الحفر

 منضدة واسعة لمعمل. .1
 ماكنة نفخ الرمل .2
 ممم (. 3سمك ) لوح زجاجي  .3
 قناع فينولي الصق. .4
  مشرط حاد. .5

بالترميل يجب اتباع الخطوات التالية وتنفيذىا بكل  لتنفيذ عممية الحفر عمى الزجاج    
حرفة ومينية لمحصول عمى الشكل المطموب بأخراج متقن وواضح وخالي من التشوىات 

 والعيوب أالخرى وىذة الخطوات ىي:
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لما لو من اىمية عمى  ةجيد بصورةتربة واالوساخ تنظيف الموح الزجاجي من اال .1
 تنفيذ الخطوات االحقة.

 
 
 
 
 
 

وضع طبقة من القناع الفينولي الالصق عمى سطح الموح الزجاجي مع مراعاة عدم  .2
ترك فراغات ىوائية بين السطح الزجاجي والقناع الفينولي لما لو من تأثير سمبي 

واالشكال اي خروج الحفر من االماكن  وشفي النق عمى عممية الحفر كالتشوىات
 المحدده.

 

 

 

وضع صورة لنموذج معين عمى سطح القناع الفينولي كرسم فني او زخارف او  .3
  كتابات بخطوط واضحة.
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 خطوط التي ترسم النموذج المطموب بواسطة المشرط الحاد.العمل عمى قطع كل لا .4

 

 

 

الحاد من سطح الموح الزجاجي وذلك أزالت المساحات المقطوعة بواسطة المشرط  .5
 الن تمك المساحات ىي من سوف تتعرض لمحفر.

 
 

 

 

بالقناع الفينولي  ىييا باتجاة الموح الزجاجي المغطيوجتو ل ماكنة نفخ الرمل يشغت .6
حات الظاىرة وىي الحظ اتمام عممية حفر الموح الزجاجي لممسانسوف و  ,الالصق

يمكن  . ومن ثمالرمل من الماكنة ذراتالعالية ل اإلصطدام سرعةالمطموبة بسبب 
ازالة بقية اجزاء القناع من الموح الزجاجي, ويمكن ايضا التالعب بعمق الحفر 

 لرمل.ا دفع ذراتبتغيير سرعة 
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 : HFعمى الزجاج باستخدام حامض الهيدروفموريك الحفر 

تأكل السطح ان لحامض الييدروفموريك وبعض مركباتو القابمية الجيدة عمى 
وباالعتماد عمى مكونات الزجاج وتركيز الفموريد والمدة الزمنية التي تعرض ليا  الزجاجي,

السطح الزجاجي ينتج سطح زجاجي خشن يشبو الثمج غير شفاف او ربما مظير ناعم 
 نصف شفاف.

فنية لممصمم بداع من الناحية الان لتقنية الحفر عمى الزجاج بالحامض فرصة لال
غير تقميدي لزجاج ذو جودة يكون االنتاج  إذ انن في مجال التصميم والديكور, والعاممي

فالزجاج المحفور بالحامض يخمق مظيرا المعا  ومنظر فني رائع. ثابتة ومتانة عالية
يستخدم في القواطع و لضوء في نفس الوقت, يسمح لنفاذية اوشفافا وىو مضبب الرؤية و 

واالبواب الداخمية والخارجية وفي الساللم والمطابخ الداخمية في المكاتب والحمامات 
 والكثير من أالثاث وغيرىا.

 : HFخطوات تنفيذ عممية الحفر عمى الزجاج باستخدام حامض الهيدروفموريك 

وح الزجاجي او االناء الزجاجي والحامض متحضير االدوات الخاصة بالعمل كال .1
وعية أو ومشرط حاد صق اليط الوالنماذج المطموبة ومادة الشمع والفرشاة والشر 

 بالستيكية وقطع اسفنجية وماء.
 تبدا عممية التنفيذ بتنظيف الوعاء أو الموح الزجاجي جيدا من االتربة واالوساخ. .2
لصق النموذج التصميمي المطموب عمى االناء أو الموح الزجاجي جيدا مع مراعاة  .3

 عدم ترك أي فراغات ىوائية بينو وبين السطح الزجاجي.
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 أزالة المساحات المراد حفرىا من النموذج التصميمي بواسطة مشرط حاد. .4

 
باستخدام الفرشاة قم بوضع مادة الشمع عمى المساحات التي لم يتم ازالتيا, وذلك  .5

الن الحامض اليوثر عمى المساحات المغطاة بالشمع فتظير ناعمة وصقيمة وغير 
 محفورة بعد ازالة الشمع عنيا.

 
( ساعات  3-1ولمدة زمنية تتراوح بين) أسكب الحامض عمى النموذج المطموب  .6

 لكي يتشبع السطح الزجاجي بالحامض.
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بعد ذلك اغسل االناء او الموح الزجاجي بالماء جيدا, الزالة الشمع والتخمص من  .7

 تاثير الحامض المستقبمي عمى السطح الزجاجي.

 

عممية الحفر باستخدام حامض الييدروفموريك والحصول عمى الرسوم  وعند أكتمال    
ا التعامل مع الحامض لم فيالحذر مراعاة يجب  ,التصميموش والكتابات المحددة في والنق

 قفازاتفيجب ارتداء ال ,لو من تاثيرات صحية عمى االيدي وعند االستنشاق اثناء العمل
 المالبس. من تمزق ظمحفال خاصة صدريةو الواقية وارتداء كمامة لالنف 

ىنالك بعض التقنيات الحديثة كاالالت الحديثة التي دخمت وبقوة في مجال التقطيع     
 والحفر والرسم عمى الزجاج لما ليا من مميزات كثيرة منيا:

 التقنية العالية. .1
 الدقة العالية في االنياء واخراج. .2
 توفير الجيد والوقت. .3
 وتقميل في الكمفة.زيادة في االنتاج  .4



123 
 

 اآلت الحفر عمى الزجاج ذات التقنيات الفائقة:

 :وقطع الزجاج آلة حفر . أ

تعمل ىذة االلة اوتوماتيكيا, حيث تستقبل الزجاج بواسطة المراشف اليوائية, تعمل     
االلة عمى حفر الزجاج من االتجاىين االعمى واالسفل. ويتم رفع وانزال ارضية الحفر 

 المضغوط.باليواء 

 

 الرسم بالنقش وقطع ومعالجة الحافات: لةآ . ب

قطع الزجاج العمودية ان تقوم بصورة سريعة و فعالة بمختمف تستطيع آالت حفر و     
 عمميات الحفر والقطع, تعمل االلة اوتماتيكيا بواسطة ايعازات من الحاسوب المرتبط بيا. 
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 لقطع الزجاج: الموحّية الطاولة . ت

الزجاج باالستناد عمى نظام مركب لمراقبة تقويس  الزجاج الرقائقيلطاولة قطع     
ونظام الميالن بصورة مستمرة  يتم مراقبة الضغط .الذي يؤمن قطعا مثالياالنقطتين و 

 .بواسطة الموالب المتناسبة

 

 :خط االنتاج األوتوماتيكي لمطباعة عمى الزجاج . ث

الت الرسم بالنقش االوتوماتيكي آل والتغييربعدد من االقطاب الممحقة  تعمل ىذة أاللة    
 يمكن تادية جميع العمميات في نفس قطعة الزجاج. إذوالقطع ومعالجة الحافات. 
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 :اآللة األوتوماتيكية لمطباعة عمى الزجاج بفعالية عاليةجـ.    

 من :عمى الزجاج يتكون خط االنتاج األوتوماتيكي لمطباعة و 

 النقال المراقب. .1
 األوتوماتيكي.العداد  .2
 المجفف. .3
 جياز التبريد. .4
 .جياز تفريغ الزجاج األفقي .5

ىذه اآللة تعتبر الجزء الرئيسي من أي خط انتاج الطباعة عمى الزجاج )او عمى أي 
جيزة اخرى لغرض استقبال الزجاج َمادَّة صمبة اخرى(. تربط ىذه اآللة األوتوماتيكية با

طاولة منزلقة ومن ثم الطباعة عميو وغسمو وتجفيفو المحدد ونقمو الى ترتيبو في المكان و 
صناعات اخرى. ة بشكل واسع في صناعة السيارات و تستخدم ىذه اآللة لمطباع تفريغو.و 

ينصب عمى طاولة الطباعة فتاجل التأكد من موقع  "أي بي دي" أن نظام كشف بصري
ماذج المعدة مسبقا. ( من الن٠٥٥ - ٠٥االلواح الزجاجية. أن ذاكرة النظام تقوم بحفظ )

 (.LBC) تحكم اآللة مزودة بنظام
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 اسئمة الفصل السادس
 

 عدد خطوات قطع الزجاج ) القطع المستقيم ( بأستخدام القمم ذو الراس الماسي ؟ -1س
 

 عدد خطوات تقطيع الزجاج ) القطع المنحني ( بأستخدام القمم ذو الراس الماسي ؟ -2س
 

 الزجاجية بأستخدام المهب والتبريد ؟اشرح طريقة قطع القناني  -3س
 

 اشرح طريقة قطع القناني الزجاجية بأستخدام حجر التنعيم ؟ -4س
 

 ( سم ؟ x 23 33اشرح مع التنفيذ عممية صنع اطار لموح زجاجي قياس )  -5س
 

 ماهي الموان المستخدمة في الرسم عمى الزجاج عددها مع التعريف لكل واحده منها؟ -6س
 

 ( سم ؟ x 25 25ض الرسومات عمى لوح زجاجي قياس ) نفذ لبع -7س
 

 اذكر اهم خطوات الحفر عمى الزجاج بواسطة الرمل ؟ -8س
 

 اذكر اهم خطوات تنفيذ عممية الحفر عمى الزجاج باستخدام الحوامض ؟ -9س
 

 عدد مميزات التقنيات الحديثة في حفر وتقطيع والرسم عمى الزجاج ؟ -13س
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 الفصل السابع

 دراسات تطبيقية

 اهداف الفصل

 :الهدف العام

ييدؼ ىذا الفصؿ الى معرفة المفيـك الصحيح لمفضاء الداخمي ككيفية التعامؿ معو     
كطريقة ترتيب االثاث كالمكمالت داخؿ المجسـ كرصد االخطاء كالعيكب الفنية كامكانية 

   .معالجتيا

 :الهدف الخاص

  بمقياس رسـ .عمؿ مجسـ معمارم 
 . قص الحكائط كاالسقؼ 
 . اتقاف المكمالت المعمارية داخؿ المبنى مف فرش ككراسي 
  اتقاف المكمالت المعمارية خارج المبنى مف سيارات كاشجار كاعمدة انارة

 كمسطحات خضراء .
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 متطمبات عمل المجسم :

الرسـ كقراءة المخطط رسـ( إلتقاف مقياس  001اجتياز مقرر الرسـ التنفيذم )    
تقاف عمؿ مجسمات لألشكاؿ اليندسية المستكية .  كا 

 صالة المتعددة األغراضتنفيذ نموذج مصغر ل

لمبنى الصالة  1/100الرسـ المرفؽ يكضح المسقط االفقي كالكاجيات بمقياس رسـ     
المتعددة األغراض كالمطمكب تنفيذ نمكذج الماكيت الخارجي ليذه الصالة حسب 

 (1الشكؿ ) المقاسات كاالبعاد المكضحة .

 
 (1الشكل )

 خطوات التنفيذ :
 اكالن : تجييز الرسكمات كاالدكات :
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الكاف ابيض  –اكراؽ مصقكلة  –كرؽ مقكل  –)ألكاح فميف : تجييز الخامات المطمكبة
 شريط الصؽ كغراء ابيض لمفميف (  –كبيج كازرؽ 

 

 

يتـ عمؿ الرسكمات المكضحة بحيث تكضح جميع ابعاد المبنى :تجييز الرسكمات     
 مف المساقط االفقية كالكاجيات كاالبكاب كالحكائط . 

 : المطموبة االدوات
كاقالـ كادكات  -غراء  مكاد الصقة اك -مساطر خاصة  –مشارط لمتقطيع     

 . ستعمؿ لمرسـت
 ثانيان التنفيذ : 

 عمى الكرؽ المقكل .لمفردات رسـ المساقط االفقية كالكاجيات كا .1
  .قص الخط الداخمي لمحائط لتبقى شريحة المسقط دكف سماكة الحكائط الخارجية .2
بالط السـ تمثؿ x 4سـ 4عات ثـ نقص كرقة بمقاس المدخؿ كترسـ عميو مرب .3

 لممدخؿ . المكازم
 لتجييز السقؼ : . أ

كتككف  .(2)في الشكؿ شريحة تمثؿ بالط السقؼ كما في الشكؿ المكضح  طعنق    
 كذاتىذه الشريحة عمى شكؿ مستطيؿ مف الفميف اك الكرتكف اك الكرؽ المقكل , 

 ة مناسبة مع مثياس الرسـ المطمكب كسما

 لتجييز الحكائط : . ب
 الثالث يتـ قص مستطيالت مف الكرتكف اك الفميف عمى شكؿ الكاجيات :

 .خمفية كبنفس االبعاد كاالرتفاعاتالجانبية كال
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 ترسـ عميو كاجية الكاجية االمامية عمى شكؿ مستطيؿ ك  يتـ قص مستطيؿ
 ابكاب المدخؿ كيتـ تجكيفيا مف المستطيؿ .

  يتـ قص مستطيؿ الكاجية الخمفية عمى شكؿ مستطيؿ مع رسـ المربعات
 . الشكؿ المستطيؿالعميا كتجكيفيا كقصيا مف 

 

 

 

 لصؽ الكاجيات :جػ.  

االطراؼ كيتـ لصؽ قاعدة المبنى مع يتـ لصؽ الكاجيات مع بعضيا البعض عند     
 الحكائط .

 يتـ تركيب سقؼ المبنى مف االعمى . د.   

 (2الشكل )

 المكمالت المعمارية ومستمزمات اإلخراج :
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 مكمالت معمارية خاصة بالمجسـ لممبنى  .1

كلتنفيذ  .اك تبميطات معينة داخمية لممبنى كىي مثؿ الفرش كاالثاث اك النكافذ    
المعمارية لممبنى يمكف استعماؿ شرائح مف النحاس اك األلمنيـك يتـ الرسـ المكمالت 

 عمييا كتفريغيا بشكؿ يطابؽ الكاقع ليتـ عمؿ بمكؾ مثالن اك نافذه فييا زجاج عاكس .

, لشكؿ النيائي المطمكبعمى الشرائح لتعطي ا ذك مؤثرات لكنيةكيمكف لصؽ كرؽ     
مع مراعاة دقة الرسـ تمكينيا بالشكؿ المناسب رسـ الشكؿ عمى شرائح مع أك اف يتـ 
 كالتمكيف .

 

 

شبكة سمكية حسب ابعاد القبة ثـ كضع كرقة  يمكف مد   ,عمؿ القبابغرض لك     
بالستيكية داخؿ القالب بحيث ال تتأثر بالحركة ثـ نضع حمقة حكليا لمتثبيت ثـ يتـ 
تسخيف الكرؽ البالستيكي الرقيؽ برفؽ ليتمدد كيأخذ شكؿ القبة تقريبان مف الخارج كيجب 

لبالستيؾ الساخف يمكف صب افي حالة اخرل ك  .اكلة التشكيؿ برفؽ اثناء التسخيفمح
في نفس القالب مع التحريؾ حتى يعطي كؿ اجزاء القالب المصنكع مف السمؾ مع 

 تشكيمو بدقة لتنتج القبة المطمكبة .

 مكمالت معمارية خاصة بمحيط المبنى : .2

االشجار كاالشخاص كالعكامؿ الطبيعية مف جباؿ اك مسطحات خضراء اك ب كتتمثؿ    
 .كالشكارع المحيطة بالمبنى ؽالمجاكرة كالسيارات كالطر لمباني ا كأمياه مسطحات ال

 االشجار . أ
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كالشجيرات يمكف التعبير عنيا بكاسطة عمؿ كتؿ مف االسفنج ذات  االشجار    
المسامات اك الصكؼ المعدني اك فركع دقيقة مف االشجار البالستيكية الممكنة كلكف 

ما يحيط بو مف شكارع ك لمقياسو  مع مراعاة مقياس ىذا النمكذج بالنسبة لممبنى تبعان 
نسبة لألشخاص المكجكديف في اك اشجار اك بالنسبة لممقياس االنساني اك بال

 النمكذج .
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 االشخاص: . ب

يمكف استعماؿ اشخاص جاىزة مف محالت لعب االطفاؿ اك عمؿ قالب بالشكؿ     
بعد ذلؾ  كالحجـ المطمكب ككذلؾ يمكف عمؿ قالب جاىز يتـ صب البالستيؾ داخمو ثـ

 يتـ إظيار الشخص سكاء بالتمكيف اك الرسـ.

 السيارات : جػ.  

اك يتـ عمميا مف البالستيؾ الخفيؼ  ,عف طريؽ القكالب أيضان السيارات  عمؿ يمكف    
لتككف خفيفة الكزف كالحركة كيسيؿ نقميا الى المكاف المطمكب ككضعيا فيو اك يمكف 
كضع السيارات الصغيرة لتعطي نفس االنطباع كيراعى كجكد نكعيات مختمفة مف 

لؾ , كيراعى كذالمكجكدة بالطرؽ المحيطة بالمبنىالسيارات لبياف اختالؼ السيارات 
 .قياس السيارة بالنسبة لممبنىم

 المسطحات الخضراء : .د  

لمتعبير عف المسطحات الخضراء المحيطة بالمبنى يمكف استعماؿ الفميف المطمي     
حاطة الم صغر  مع مراعاةبنى المجسـ بو بالمكف االخضر حتى يسيؿ تشكيمو كا 

, اك يمكف استعماؿ االسفنج المطمي بالمكف االخضر ليعطي شكالن اكثر جماالن سماكتو
كذلؾ لكجكد المساحات بو كيراعى لصؽ االسفنج جيدان في ارضية المجسـ حتى ال 

 كيعطي شكالن غير متناسؽ لممجسـ . لمتمؼيتعرض 

 الطرؽ كالشكارع : .ىػ   

ألكاف ب , كيمكف طالئوة الشارعالبصباالنطباع  يتـ استخداـ الكرؽ المقكل ليعطي    
ككذلؾ يتـ عمؿ  ,كيستحسف تمكينو باأللكاف المطمكبة سكاء اكاف رماديان اك اسكد ,متعددة

مكب االرصفة االساسية المحيطة بالمبنى مف الخشب المقكل كذلؾ بقطع المقاس المط
 .كتمكينو باأللكاف االبيض كاالسكدنفرتو سمف الكح الخشب ثـ يتـ صقمو ك 
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 الجباؿ اك المرتفعات : .ك  

كتستخدـ فقط اذا كانت ىناؾ ظركؼ طبيعية مف جباؿ اك تالؿ اك مرتفعات     
يستخدـ الصمصاؿ لعمؿ يمكف اف ك  .صخريةمحيطة بالمبنى اك اذا كاف في منطقة 

كلة التشكيؿ نماذج الجباؿ اك المرتفعات كىك مادة طينية تتميز بخفة الكزف كسي
ية كتمكينيا بالمكف ككذلؾ يمكف استخداـ الصبات الجبس .لمنظمةلالشكاؿ غير ا

  .المطمكب

 غطاء النمكذج : .ز   

ة لمنمكذج فيك يقي النمكذج مف االتربة كاليكاء الخارجي يممالغطاء مف العناصر ال    
كيطيؿ عمر النمكذج باالضافة الى انو قد يخفي بعض العيكب البسيطة لمنمكذج التي 

 ب .قر  عفقد تالحظ بالنظر لمنمكذج 

عدة لمنمكذج منيا المستطيؿ كغطاؤه متكازم مستطيالت اك دائرم أشكاؿ كىنالؾ     
قبة اك بيضاكم اك غيرىا كالشكؿ الشائع ىك متكازم  الشكؿ كغطاؤه عمى شكؿ

 كيتـ صناعتو كالتالي : .ت مف الزجاج اك البالستيؾ الشفاؼالمستطيال
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  تؤخذ أبعاد القاعدة الخارجية بدقة متناىية كيحدد مكاف الغطاء بالضبط عمى
 طاء بدقة ., كيتـ تحديد مقاس طكؿ كعرض الغ القاعدة

 تقطيع سقؼ الغطاء ككذلؾ الجكانب حسب المقاسات مع مراعاة الدقة  يجرم
 المتناىية .

  لحقف اك نفرة لمتنعيـ ثـ يمصؽ البالستيؾ بكاسطة اسبأستعماؿ ال اتافالح ختـيتـ
 , اما الزجاج فيمصؽ بالسيميككف.(سيميككف)البأستعماؿ الغراء السريع 

  كضع الغطاء عمى النمكذج مع يجب الحرص اثناء المصؽ كالتجميع ككذلؾ اثناء
 التثبيت بكؿ حرص كبمتانة .

 
 

 قاعدة النمكذج : .ح

فر الذلؾ يجب تك  لو,القاعدة ىي التي تحمؿ كؿ اجزاء النمكذج كتحدد الشكؿ العاـ     
 عدة لصناعتيا عمى اف تككف :اسس 
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 . خفيفة الكزف ليسيؿ حمميا 
  النقؿ كالحركة .متينة كثابتة بحيث ال تتبعج اك تتفكؾ اثناء 

 

 

 كالختـيدة التشطيب ج . 
 . منظمة الشكؿ الخارجي 

 انكاع قاعدة النمكذج :

 عدة:انكاع كىي اكثر األنكاع شيكعان نظران لسيكلة تنفيذىا كليا  القاعدة الخشبية :

  بالكاح قاعدة عبارة عف إطار مف الخشب المكسكي بالمقاس المطمكب ثـ تجميده
 حسب المقاسات الالزمة . خشب المعاكس

 .كيفية تثبيت  مع مراعاة قاعدة عبارة عف لكح "التيو" بالمقاس كالسماكة المطمكبة
 الغطاء عمى القاعدة اثناء عمؿ القاعدة .

 تعمؿ لمنماذج البسيطة الخفيفة نظران لعدـ قدرتيا عمى تسك الفميف  مف قاعدة
ميكة مف ك سمـ( ا6 –مـ 4)عدة إما صغيرة سماكات ب, كىي التحمؿ

 سـ (.6 –سـ 4) الستيركفـك

خراج النموذج :  تشطيب وا 

بعد استكماؿ تركيب الكتؿ تككف الصكرة العامة لممشركع قد اكتممت كلجعؿ     
 عمؿ اآلتي :يجرم ع الديناميكية في المشركع تقـك بعمؿ اإلخراج المعمارم لممشرك 

المصؽ مكاد رش بكدرة خضراء مع مف خالؿ إخراج المناطؽ الخضراء كذلؾ  .1
مع تثبيت أشجار بأشكاؿ متنكعة  لممساحات الخضراء,ألضفاء جك طبيعي 

  سمفان.كأحجاـ مختمفة كمتناسبة في الحدائؽ كيتـ إعداد االشجار كما سبؽ شرحو 
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السيارات بتثبيت سيارات متنكعة االلكاف كاالشكاؿ في  كمكاقؼإخراج الشكارع  .2
 .الشكارع كأماكف االنتظارتمفة في مناطؽ مخ

عمؿ إشارات مركرية كأعمدة إنارة في الشكارع داخؿ المكقع حسب التصاميـ  .3
 المقترحة لذلؾ .

 

 

عمؿ النافكرات كأماكف الجمكس كالمظالت المختمفة مع التمكيف كاالخراج  .4
 المناسب .

 ,في أماكف كاكضاع مختمفة في المكقعاشخاص ىياكؿ تجسد بعض  كضع .5
 .أك اف تككف نماذج جاىزة (البمساذلؾ مف خشب )يمكف عمؿ 

محيطة المناطؽ الشكارع ك الك  االبنيةإخراج الحدكد المجاكرة لممكقع مف  .6
مناسبة تحت اشراؼ  كيتـ ذلؾ بعد االنتياء مف المكقع بصكرة ,بالمشركع

 .المينس المشرؼ
اتجاىات كتابة البيانات المختمفة لممشركع مف عناصر كلكحات إرشادية كاسيـ  .7

كعنكاف كاسـ المشركع كغيرىا مف البيانات الخاصة بالعناصر المختمفة المككنة 
 لممشركع ككضعيا في مكاف مناسب في المكقع .

يمكف استخداـ بعض المكاد التي يتـ كضعيا حقيقية في مجسـ المشركع مثؿ     
اشكاؿ  الحصى اك نشارة الخشب اك نكع معيف مف الرماؿ الممتصقة كالمتماسكة اك

 معدنية اك جبسية معينة .

كعند التعبير عف مادة ما اذا كاف مف السيؿ الحصكؿ عمى نفس المادة ذاتيا     
ش ائكالمستخدمة في الطبيعة مثؿ الحصى ككسر الحجر كاالسفمت كالزجاج كالحش

كالمعادف فإنيا تعطي نتائج افضؿ كتعبر بصفة اجمؿ عف المادة الحقيقية المستخدمة 
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. كىذا ىك الغرض االساسي لعمؿ المجسـ كىك عمؿ شكؿ يقترب مف الكاقع قعالكافي 
 قبؿ بناء المنشأ اك المبنى .

د درجة جكدة النمكذج ـ بالنسبة لمنماذج كتعتمميإف مستمزمات االخراج عنصر     
مف االخراج المعمارم مثؿ االشجار كالسيارات كاعمدة االنارة  تمؿ عميوعمى ما يش

 .ىاير كاالشخاص كغ

 

 

 

كىناؾ نماذج تباع لدل المحالت المتخصصة في صناعة النماذج كتباع بصكرة     
تجارية اما ما يتـ صنعو مف تمؾ الخامات فيمكف عمؿ االشجار كاالشخاص كاالعمدة 

 كالمسطحات الخضراء كالجباؿ اك المياه اك العناصر الطبيعية كما سبؽ ذكره .
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 مشروعات تطبيقية

 :غرفة حارستنفيذ نموذج 

لمبنى غرفة  100/1الرسـ المرفؽ يكضح المسقط االفقي كالكاجيات بمقياس رسـ     
 كالمطمكب تنفيذ نمكذج. ي الحككمية مككنة مف غرفة كحماـالحارس في احد المبان

مف ارضية الرصيؼ كجسـ المبنى  خارجي ليذه الغرفة بما فييا (ماكيت) مصغر
 .اعالىا في مظمةك 

تنفيذ ىذا النمكذج بأستعماؿ الفميف كالكرتكف كالكرؽ الممكف حسب المقاسات كيتـ     
 ( .50/1المستعممة مع عمؿ القاعدة مع الفميف ايضان بمقياس رسـ )
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 خطوات التنفيذ :

 كأككرتجييز الخامات المطمكبة كىي )الكاح فميف ذات الكاف بيضاء كسكداء  .1
كازرؽ كشريط  كأككرف ابيض كاصفر كاكراؽ مصقكلة ذات الكا ,ممـ 5سماكات ب

الصؽ ذك لكف ذىبي اك فضي كغراء ابيض لمفميف كغراء سريع باتكس لمكرؽ 
 . مربعات ممكنةبشكؿ  ذات تأثيرات ىندسيةكاكراؽ 

مثمثات معدنية اك مساطر  –االدكات الالزمة : ) مشارط تقطيع سميكة كرفيعة  .2
 ( .خاصة لمتقطيع كادكات مساعدة اخرل

يتـ تجييز الرسكمات برسـ الحكائط الخارجية لممسقط عمى الرسكمات )تجييز  .3
تجييز رسكمات الكاجية برسميا الكاح الفميف الخاصة بالقاعدة كالسقؼ ككذلؾ 

المطمكب  كبالمقياسالفميف كالكرؽ المعد لمكاجيات بطريؽ االفراد اليندسي  عمى
(1/50. ) 

 عدة:خطوات هناك  لتنفيذ النموذجو    

مـ يمثؿ الحكائط  3ارسـ المسقط االفقي عمى لكح الفميف اك كرؽ مقكل بسماكة  . أ
 . كالداخمية كفتحات االبكاب كالنكافذالخارجية 

لتبقي شريحة المسقط دكف سماكة الحكائط الخارجية  قص الخط الداخمي لمحائط . ب
مـ( تمثؿ البالط 4×مـ4ثـ قص كرقة بمقاس المدخؿ كارسـ عميو مربعات )

 في مكاف المدخؿ مع تحديد مكاف العمكد عمييا . كالصقيا
مـ تمثؿ سماكة  3لتجييز الرصيؼ اقطع شريحة مف الفميف اك الكرتكف سماكة  . ج

مـ 4×مـ4الرصيؼ ثـ حدد االجزاء الخارجية عف المبنى كارسـ عمييا ترابيع 
تمثؿ بالط الرصيؼ ثـ حدد الرصيؼ كالصؽ عمييا اكراؽ الصقة بيضاء 

 كسكداء.
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لتجييز السقؼ قص شريحة تمثؿ بالطة السقؼ عمى شكؿ مستطيؿ مف الفميف  . د
مع اخذ مقاساتيا بدكف سماكة حكائط الدكرة . ثـ الصؽ فكقيا كرقة بيضاء اك 

مـ(, ثـ قص شرائح 4×مـ4رصاصية مصقكلة مرسـك عمييا ترابيع السطكح )
لحكائط الطكلية تمثؿ حكائط الذركة االربعة باالرتفاع كالشكؿ المطمكب . الصؽ ا

كالعرضية لمذركة في بالطة السقؼ ينتج شكؿ الدكرة ثـ جيز الكرؽ الخاص 
بكسكة الكاجية مف حكائط الذركة مف الكرؽ المقكل المصقكؿ حسب المكف 

قص شريحة عرضيا  .( مثالن كبطريقة االفراد اليندسياألككرالمطمكب كليكف )
الدركة ثـ الصقيا عمى الحائط  يمثؿ ارتفاع الدركة كطكليا يمثؿ مجمكع حكائط

 المخصص ليا .
اقطع شرائح تمثؿ الكاجيات االربعة بحيث يككف طكؿ  لتجييز حكائط المبنى  . ق

كؿ منيا يساكم عرض الكاجية كعرض الشريحة يمثؿ ارتفاع الكاجية ثـ حدد 
كاجية ثـ رقـ كؿ في كؿ منيا الفتحات كالبركزات كالكسكات مف المسقط كال

, مع مالحظة سماكة الفميف الالـز لتجميع تمؾ الشرائح مع قطكاجية مع المس
حدد اماكف فتحات االبكاب كالشبابيؾ كاالجزاء الغائرة حسب  –بعضيا البعض 

المسقط كالكاجية ثـ اقطع شرائح مف الكرؽ االزرؽ المصقكؿ ارسـ عمييا نماذج 
سماكتيا الشبابيؾ كالصؽ عمييا شرائح مف الشريط الالصؽ الفضي اك الذىبي 

, فرغ اماكف فتحات الشبابيؾ مف دد بيا شكؿ الشباؾ كالرسـ تمامان مـ ح1
الكاجيات كالصؽ مف الخمؼ الشرائح الزرقاء لتمثؿ الفتحة غائرة عف الجدار 
بنفس بنفس الطريقة يمكف عمؿ االبكاب بالرسـ عمى الكرتكف بالمكف كالشكؿ 

 –بكس مف اعمى كاسفؿ الفتحة المطمكب كيمكف جعمو ثابتان اك متحركان بمصقو بد
رشة  –ثـ اقطع شريحة مف الكرؽ المصقكؿ الرفيع بمكف الكسكة المطمكب "رخاـ 
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امريكي " بطريقة االفراد اليندسي يككف طكليا ىك مجمكع اطكاؿ الكاجيات 
 كعرضيا ارتفاع الجدار , ثـ فرغ منيا اماكف الفتحات لألبكاب كالشبابيؾ كالصؽ

 

 

اك  في اماكنيا حسب االرقاـ مع شريحة المسقط بالغراء االبيضالكاجيات الكرتكف 
السريع "يمكف استعماؿ الدبابيس لممساعدة " الصؽ فكؽ الكاجيات شريحة الكسكة 

 الخاصة بيا .

الصؽ بدقة كتمة الحكائط كالمسقط في كتمة السقؼ بالغراء االبيض اك السريع  . ك
 ع السميـ .مع مراعاة استقامة الحكائط كدقة لصقيا في الكض

الصؽ الكتمة كميا في شريحة الرصيؼ في المكاف المخصص ليا لينتج النمكذج  . ز
 المطمكب لمكتمة كالرصيؼ .

يمكف تركيب الكتمة عمى شريحة سكداء تمثؿ الشارع مع عمؿ اإلخراج الالـز   . ح
 مف ممرات كاعمدة إنارة كاشخاص كاشجار كحدائؽ كغيرىا .
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  :الفضاء الداخم اثاث ف  اال  نظيمت

لما لو مف االىمية  المنزؿكتنظيـ  ترتيب طريقة نتناكؿ المكضكع ىذا فى    
 ترتيب فى ال يمتمككف الخبرة الكافية المنازؿ أصحاب مف الكثير أف إذ الكبيرة,
كظفكف المفردات مف ي أنيـ إذ نظيـ مفردات المنزؿ,ت عمى تساعدىـ بطريقة منازليـ

 تضييؽاألحساس ب عمى فتعمؿ الصحيحة, اماكنيا غير فى اثاث كاكسسكارات
 .المكاف

حسب كظائؼ فضاءات  المنزؿكتنظيـ  ترتيبل الطرؽ أسيؿ كليذا سكؼ نتاكؿ    
حجـ الفضاءات, ال سيما  تكسيعب تعزيز األحساس عمى تعمؿ كبطريقو غرؼال

تؤمف  التي األلكاف حسب الترتيب طريقو ايضا نعرضسك  .ؿمنز لم الصغيرة منيا
 .كفضاءاتو كافة لممنزؿ ان كمبيج جميالن  شكالن 

 :نصائح وارشادات لتنظيم فضاءات المنزل

 :لمفضاء التكازف إعطاء .1

 ىا فمع األثاث قطع أحجاـ تكافؤ طريؽ عف لمفضاء التكازف بتحقيؽ االىتماـ يجب    
 االنتباه مفتنل ثمينة أثاث اك اكسسكار قطعو ضعمثالن أف ن أردنا ذافأ الكاحد. المكاف
مغاير أللكاف الفضاء  لكفذك  مقعد عمى كضعيا طريؽ عف ذلؾ فنحقؽ ,الييا كالنظر
  .بأسمكب التضاد المكني العاـ

 عف الييا النظرك  يثير التأمؿ بشكؿ لمنظر كممفتو جذابو القطع تمؾ تككف ما دائما    
التمقي  في التكازف نكعان مف ىنايمكف اف نحقؽ ك  لفضاء,ا فى خرلاأل شياءباقي اال
حارة  فالك ذك أ أخر فضاء ال اك معيشو فضاء لدنيا يككف عندما مثال .البصرم

 قطعة أثاث بتكظيؼ المكف ىذا كسرفأننا سنحتاج ن )البرتقالي, األحمر, االصفر..الخ(
 الفضاء فى التكازفنكع مف  حققنا بيذا االجراء قد نككفل ذات لكف بارد )أزرؽ مثالن(

 .باردال كالمكف الحار المكف بيف
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 ةالجي فى ضعن أف يجب ,كبيره مدفأه مثؿكجكد كتمة كبيرة في الفضاء  ةحال فىك     
متكازف بصريان, كمف ثـ نحقؽ  منظر تعطى لكى تقريبا الحجـ بنفس أثاث ليا ةالمقابم
 لمغرفو. جميؿ شكؿ بذلؾ

 
 

 :تنظيـ السمكؾ الحركي داخؿ الفضاء .2

بحػػػد ذاتيػػػا, بكصػػػفيا ظػػػاىرة فيزياكيػػػة تسػػػتكجب فعػػػؿ  Activityتعػػػد الحركػػػة فعاليػػػة     
اإلزاحػػة المكانيػػة. ككأيػػة ظػػاىرة أخػػرل, تحمػػؿ الحركػػة مفيػػكميف متضػػاديف فػػي التصػػميـ 
الداخمي كالمعمارم, فقد تككف إيجابية يبحػث المصػمـ فػي إمكانيػة تعزيزىػا كتطكيرىػا فػي 

مطمػػكب التعامػػؿ معيػػا, كفػػي أحيػػاف أخػػرل تأخػػذ  فضػػاء مػػا, بكصػػفيا فعاليػػة ذات قيمػػة
حالة سمبية تستكجب مف المصػمـ كضػع محػددات معينػة ليػا بيػدؼ معالجتيػا كالحػد مػف 

 فعميا في فضاء آخر.
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كمػػػػػف جانػػػػػب آخػػػػػر تعػػػػػد الحركػػػػػة أداة لمتعبيػػػػػر عػػػػػف مسػػػػػتكل االتصػػػػػاؿ بػػػػػيف األفػػػػػراد     
نما تجسد معطياتكالفعاليات. كفي تمؾ الحالة ال تؤدم الحركة الفعالية نفس  يا, كا 

 

 

 

بكصػػػفيا قاعػػػدة لمرحمػػػة تكقيػػػع الفضػػػاءات أثنػػػاء  communicationخاصػػػة باالتصػػػاؿ 
العممية التصميمية. كبمعنى آخر تستخدـ الحركة كمؤشر لمتعبير عػف مسػتكل التػرابط أك 
االتصػػاؿ فػػي الفضػػاءات الداخميػػة كالخارجيػػة عمػػى حػػد سػػكاء. إذ يحػػاكؿ المصػػمـ تقميػػؿ 

 سكب في الحركة لمكصكؿ إلى أفضؿ ترابط فضائي.الكقت المح

 القطع تنظيـ عمى نحرصبأف  فضاء أل ترتيب عند ننتبو اف عميناينبغي إذ     
 سيكلومتمكف مف ل الغرفو فى التكسعبأضفاء حالة  يسمح بشكؿ األثاث مف المختمفو
 .مريح بشكؿ فييا التنقؿك  الغرفو عبر فضاء كالخركج الدخكؿ

 

 
 

 مرئى: غير جدار فاصؿإمكانية إضفاء  .3
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يككف دقيقان في إختيار معالجاتو التصميمية فيما لك شاء  اف ى المصمـعم نبغيي    
العزؿ الكظيفي بيف فعالية كأخرل ضمف الفضاء الكاحد لمغرفة. فأف غرفة االستقباؿ 
كالطعاـ مثالن غالبا ما تككف ضمف فضاء كاحد, كلكي نفصؿ بيف الفعاليتيف 

 يشترط اف يككف ضمف انشاء جدار مصمت بيف الفضائيف, )االستقباؿ كالطعاـ( ال

 

 

 

إنما يمكف ايجاد جدار فاصؿ غير مرئي 
يحدد كؿ فعالية بصفة مستقمة عف 
االخرل عبر معالجات عديدة تسمح 
لممتمقي اف يعى ىذا الفاصؿ بيف 

 االثاثقطع  ترتيبعبر  الكظيفتيف
تيف أك اف بشكؿ قاطع يفصؿ بيف الكظيف

يككف ىناؾ ارتفاع نسبي في مستكل االرضيات لكؿ فعالية أك اف نفصؿ الفعاليتيف 
االيحاء بالفصؿ.. كالى غير ذلؾ مف  عمى عمؿت flower bedبكحدات نباتية 

 المعالجات التي يمكف اف يبتكرىا المصمـ لتؤدم اليدؼ المنشكد.
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 اسئمة الفصل السابع

 

المجسـ  ماىي خطكات تنفيذ -

 المعمارم ؟

 كيؼ يتـ تجييز الحكائط في المجسـ المعمارم  ؟ -

 اذكر النقاط الكاجب اتباعيا في تشطيب كاخراج النمكذج النيائي ؟ -

 كيؼ يمكنؾ ترتيب االثاث  داخؿ الفضاء مف خالؿ اعطاء التكازف  لمغرفة  ؟ -

 ؟ اذكرىا بنقاط ,الخطكات التنفيذية العداد المجسـماىي  -

 فصؿ بيف فضائيف داخمييف بصكرة افتراضية ؟كيؼ يتـ ال -
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