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مفهوم التصميم البيئى وأثره على تصميم المظالت المعدنية كأحد نظم اإلنشاء المعدنى 

 الخفيف

The Conceptual Environmental design and its Impact on the Umberellas 

metal Design as one methodolgy of Light Metal Construction 

 هانى فوزى أبو العزم /د.م

 جامعة حلوان –كلية التربية  مدرس بقسم التعليم الصناعى

  
 ملخص البحث

ج بين مجموعة من المعايير فى تصميم متكاملة للتصميم تتضمن الدمتهدؾ عملية التصميم البيئى إلى إيجاد منظومة 

وتناول البحث المنتجات وتتضمن هذه المعايير " معايير وظيفية، وإنشائية، إقتصادية، وجمالية( إلى جانب المعايير البيئية، 

الحالى دراسة لمفهوم ومبادىء التصميم البيئى بهدؾ إستنباط المبادىء والمعايير األساسية لذلك النوع من التصميم 

وأساليب توظيفها فى مجال تصميم المظالت المعدنية كؤحد نظم اإلنشاء المعدنى الخفيؾ وقد تضمن البحث ثالث محاور 

 رئيسية وهى :

 يم البيئى .مفهوم ومبادىء التصم -1

 المظالت المعدنية ونظم اإلنشاء المعدنى الخفيؾ . -2

 دراسة تحليلية ألساليب توظيؾ معايير التصميم البيئى فى نماذج مختارة من المظالت المعدنية . -3

 وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها :

نظم اإلنشاء المعدنى الخفيؾ حيث تتحقق فى تلك تتوافق مبادىء ومعايير التصميم البيئى مع النظم البنائية واإلنشائية ل -1

 النظم المرونة والتواءم مع البيئات االستخدامية المتنوعة .

كفاءة اإلنشاء إلى جانب تحقق ويتضمن مفهوم التصميم البيئى تحقق قيماً وظيفية وجمالية تتوافق مع إقتصاديات  -2

 نظم اإلنشاء المعدنى الخفيؾ .المعايير البيئية فى مجال تصميم المظالت المعدنية كؤحد 

Research Summary 

The environmental design process aims to create an integrated design system that includes the 

integration of a set of standards in the design of products. These criteria include "functional, 

structural, economic and aesthetic criteria" as well as environmental standards. The present 

study examined the concept and principles of environmental design in order to develop the 

basic principles and standards The type of design and methods used in the design of metal 

umbrellas as one of the systems of light metal construction The research included three main 

axes . 

1- the concept and principles of environmental design. 

2- Metal umbrellas and light metal construction systems. 

3 - An analytical study of the methods of employing environmental design standards in 

selected models of metal umbrellas. 

The research reached a number of results, the most important of which are: 

1. The principles and standards of environmental design conform to the structural and 

construction systems of light metal construction systems, where these systems achieve 

flexibility and adaptability to diverse use environments. 
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The concept of environmental design includes the achievement of functional and aesthetic 

values consistent with the economics and efficiency of the construction, as well as the 

achievement of environmental standards in the design of metal umbrellas as one of the light 

metal construction systems. 

 

 مقدمة: 

بالمعدايير البيئيدة كؤحدد المعدايير األساسدية المسداهمة فدى تحسدين جدودة الحيداة، لدذلك  العقود األخيرة إهتماماً متزايدداً شهدت 

لتصدميم المنتجدات، ويعدد إتجهت المإسسات الصناعية الكبرى والعاملين فى مجال التصدميم بدراسدة تلدك المعدايير كؤسدا  

البيئيدة فدى التصدميم وتكاملهدا مدع المعدايير التصميم البيئى أحد مجاالت التصميم المتكاملة الذى يهدؾ إلدى تحقيدق المعدايير 

الوظيفية واإلقتصادية والجمالية فى تصميم المنتجات، لذلك يهدؾ البحث الحالى إلى إجراء دراسة تحليلدة لمفهدوم ومعدايير 

التصددميم البيئددى وأسدداليب توظيددؾ تلددك المعددايير فددى أحددد مجدداالت تصددميم اإلنشدداء المعدددنى الخفيددؾ كدددليل إسترشددادى 

 مين والعاملين فى مجال التخصص .للمصم

 :تتحدد مشكلة البحث فى :مشكلة البحث

لدى بعض المصممين والباحثين على المفهوم الجمدالى والشدكلى فقدط مدع إؼفدال المعدايير  –البيئى إقتصار مفهوم التصميم 

تخصدص اآلخرى للتصميم البيئى، وكذلك عدم وضوح الرإية بؤساليب توظيؾ مبادىء ومعايير التصميم البيئى فدى مجدال 

 . اآلثاثات واإلنشاءات المعدنية

إستنتاج المبادىء والمعايير التصميمية للتصميم البيئى وأساليب توظيفها فى أحد مجاالت يهدؾ البحث إلى  :هدف البحث

 اإلنشاء المعدنى الخفيؾ .

كؤحدد مجداالت اإلنشداء –يقتصر البحث على إجراء دراسة تحليلية لنمداذج مختدارة مدن المظدالت المعدنيدة  :حدود البحث

 ومعايير التصميم البيئى.فى ضوء مبادىء  –المعدنى الخفيؾ 

فدى إجدراء دراسدة تحليليددة لمبدادىء ومعدايير التصدميم البيئددى  –البحدث المدنهج التحليلدى الوصددفى يتبدع  : مننهج البحنث

 .تخصص اآلثاثات واإلنشاءات المعدنيةوأساليب توظيؾ تلك المعايير فى مجال 

 لتحقيق هدؾ البحث يتم تناول المحاور التالية : :محاور البحث

 .Principle and concept of Environmental Design البيئي: مفهوم ومبادىء التصميم المحور األول

 Light Metal Umbrellas and  Structure: المظدالت المعدنيدة ونظدم اإلنشداء المعددنى الخفيدؾ المحور الثانى

Systm. 

ت المعدنيدة الفدى نمداذج تطبيقيدة مختدارة مدن المظد: دراسة تحليلية ألساليب توظيؾ معايير التصميم البيئى المحور الثالث

Analytic Study to different environmental design with selective umbrellas model. 
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 المحور األول : التصميم البيئى )تعريف ومفهوم، أهداف، أساليب وآليات(

 Definition of Environmental Design :ومفهوم التصميم البيئى أوالً: تعريف

 ى" يعرؾ التصميم البيئى بؤنه " أى شكل من أشكال التصميم التى تحد مدن التدؤثيرات المددمرة للبيئدة عدن طريدق دمجهدا فد

، ويعدد التصدميم البيئدى أحدد مجداالت التصدميم ( VolnderRy S, Cowan S,1996,18) " الحيداة عمليدات

المتكاملددة التددى تحددافظ علددى البيئددة فهددو يسدداعد فددى الدددمج بددين الجهددود المتنوعددة فددى مجددال العمددارة الخضددراء، والزراعددة 

 والترميم البيئى .  الصناعية المتجددة والمستمرة والهندسة

" ذلدك الندوع مدن التصدميم بؤنده وسديلة للتنظديم فدى عالمندا ولدي  فقدط لتشدكيل  Clive Dilnotويعرؾ كاليؾ ديلندوت 

 (Clive Dilnot,1982,144المنتجات " . )

علددى يجددب " بؤندده  1992ويتفددق هددذا التعريددؾ مددع أحددد توصدديات أجندددة " مددإتمر قمددة األرض إلنقدداذ كوكبنددا فددى عددام 

تددى تددتلخص فددى سددتة محدداور وهددى : " نوعيددة الحيدداة، موا بالتحدددى لمواجهددة مشددكالت البشددرية والالمصددممين أن يتسدد

واالسددتخدام الفعددال للمددوارد الطبيعيددة، وحمايددة القواسدددم العالميددة، وإدارة التجمعددات البشددرية واالسددتخدام البيئددى للمدددواد 

ى " . الكيميائيددة، وإدارة النفايددات الصددناعية البشددرية وتعزيددز النمددو اإلقتصددادى المسددتمر والمتجدددد علددى الصددعيد العددالم

(VictorMargolin,1988,91) 

النمو والتجدد وهى " تعنى " Sustainabilityويتبنى مفهوم التصميم البيئى مصطلحاً جديداً وهو مصطلح "اإلستدامة 

المسدددتمر بطريقدددة طبيعيدددة ومتوازندددة وإحتدددرام العالقدددات اإلنسدددانية التكافليدددة مدددع البيئدددة والددددورات الطبيعيدددة لددد رض " 

(www.waybackmachin.com وتهددددؾ اإلسدددتدامة إلدددى ) اإلقتصددداد فدددى اسدددتخدام الخامدددات، التحدددول إلدددى(

الطاقات الطبيعية المتجددة(. وتهتم اإلستدامة بثالث مجاالت تفاعلية أساسية وهى: )المجتمع، البيئة، اإلقتصاد(، كمدا يوجدد 

ماعيدة مترابطدة وهدى: " اإلقتصداد والبيئدة والسياسدة لوصؾ المعيشة المستدامة مدن حيدث أربعدة مجداالت اجتمفهوم أوسع 

 (www.waybackmachin.comوالثقافة " . )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكم )

يصذر انشكم: )انًؼيشخ  انًجبالد وانذوائر انزفبػهيخ انًزراثطخ نًفهىو اإلصزذايخ .

 (/http://ar.wikipedia.org/wikiانًضزذايخ
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 the prinscpile and goal of environmentalثانياً: مبنادىء وأهنداف التصنميم البيئنى 

design: 

 تتضمن التعريفات السابقة عدة مفاهيم تمثل منطلقات فكرية وأهداف للتصميم البيئى وهى:

 لتلبيدة اإلحتياجدداتمنظومدة تصدميمية متكاملدة للحفداظ علددى البيئدة والتفاعدل معهدا يهددؾ التصدميم البيئدى إلدى إيجدداد " -1

 ,وتنقسم االحتياجات االنسانية الى :(10ص،2007)محمد أحمد عبد القادر،  .اإلنسانية دون اإلخالل بكل منهما"

 : مثل )الحماية المرتبطة بالعوامل المناخية، الحاجة لإلضاءة، الحاجة للتهوية( .احتياجات فسيولوجية-أ

 باإلدراك والمشاعر واألحاسي  .وهى مرتبطة : احتياجات سيكولوجية -ب

 : يهدؾ التصميم البيئى إلى تحقيق الكفاءة فى استخدام المواد من خالل  -2

 استخدام خامات حديثة جيدة الصنع . -أ

 استخدام مواد صديقة للبيئة . -ب

إدارة المخلفات والتحكم فى إنبعاث المواد العضوية المتطايرة  -ج

(Bonda,Penny&Sosnowchick,Katie,2006,154) 

توظيؾ واستخدام مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة الؽير ضارة بالبيئة كطاقة الرياح والمياه والطاقة الشمسية وكذلك  -3

 توظيؾ العناصر الطبيعية كاألشجار والنباتات وإدماجها فى عملية التصميم واإلنشاء .

التصميم للتخلص أو إعادة االستخدام: بمعنى أن التخطيط إلعادة استخدام أو تجديدد المندتج سديؽير أندواع المدواد التدى  -4

 هذه المواد . لسيتم استخدامها الحقاً واآلثار البيئية 

 التصميم لكفاءة الطاقة: بمعنى تصميم منتجات تستخدم الحد األدنى من الطاقة أثناء دورة حياة المنتج . -5

يهدؾ التصميم البيئدى إلدى تحقيدق الكفداءة البيئيدة للمنشدؤ والتدى تعندى قددرة المنشدؤ علدى التكيدؾ والتكامدل مدع الوسدط  -6

 (4ص،2009أحمد سعيد ؼريب، المحيط دون اإلخالل بذلك الوسط " . )

لتؽير الحيز الفراؼدى فدى تحقق إمكانية اإلمتداد والنمو للمنشؤ لتلبية اإلحتياجات المستقبلية أو اإلنكماش والتقلص وفقاً  -7

 البيئة االستخدامية .

تحقق إمكانية إعادة االستخدام لكل أو بعض أجزاء المنشؤ أو تخزينها لالستخدام المسدتقبلى وذلدك مدن خدالل " عمليدة  -8

م.هنددد راشدددد سدددعيد، ( وهدددى عمليدددة معاكسددة للبنددداء وتختلددؾ عدددن الهددددم " )Deconstruction)إزالددة البنددداء أو اإلنشدداء

www.academic.edu.p4يتم إزالة جميع اإلجزاء الصالحة لالستخدام من المنشؤ قبل الهدم ليتم استخدامها فى  ( ، حيث

 المبانى أو المنشؤت الجديدة .

 

  nodsot nMt dndn ov EMfotaManMdna dohteM: أساليب وآليات التصميم البيئىثالثاً 

ى يمكن استنتاج مجموعة من األساليب واآلليات التى ينتجها ذلدك الندوع مدن من خالل تحليل األهداؾ السابقة للتصميم البيئ

 التصميم لتحقيق أهدافه وهى :

 * أسلوب محاكاة النظم والنماذج المستمدة من النظام البيئى الطبيعى .

 أسلوب توظيؾ التكنولوجيا الحديثة فى استخدام نظم وخامات متوافقة بيئياً .* 

 بناء وعناصر إنشاء طبيعية .* أسلوب استخدام مواد 
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 Communication Methodالطبيعنىالمسنتمدة منن النظنام البيئنى  محاكاة النظم والنمناج أسلوب  -1

for adopted System Model of Environmental Nature  

الطبيعيدة فدى محيطهدا البيئدى الطبيعدى علدى أسدا  أنهدا الدنظم يعتمد هذا األسلوب على دراسة نظم البناء وسدلوك الكائندات 

 . ومن أمثلة هذا األسلوباألمثل واألكفؤ فى التوافق مع البيئة 

 محاكاة نظم البناءات الطبيعية : -أ

اإلسددتمرارية واإلتددزان وكددذلك التوافددق البنددائى يسددتلهم هددذا األسددلوب فددى التصددميم نظددم بندداءات الطبيعددة كؤسددا  لتحقيددق 

ِد أو شدفيده تدوازن القدوى سدوءاً كاندت قدوى تتحقدق ى التكوين البنائى ل شجار الدذى واإلنشائى مع الوظائؾ الطبيعية كما ف

وتحقيق اإلتزان، " حيث تمتد الساق القائمة بجذورها إلدى ضؽط من أجل إقامة تكوين متماسك ألداء الوظيفة وتجسيد البناء 

الكابوليددة إلددى الجوانددب وإلددى أعلددى وتدددرج الفددروع واألؼصددان فددى أقطارهددا  األرض وإمتدددادها إلددى األؼصددان والفددروع

، وهذا التدرج هو الذى تنتج منه التكوينات المتوافقدة " فسيولوجيا إنتفاعياً، وإنشائياً  وفروعها من الكبير إلى الصؽير تدرجاً 

 (295-293ص ،1997)على رأفت، حيث تتواءم هذه التكوينات مع وظائفها فى بيئاتها الطبيعية . 

 

تددرج األطدراؾ الكابوليدة فدى  .الطبيعة كمصدر إلهام للقدوانين اإلنشدائية -(2شكل )

األشددجار )أفددرع وأؼصددان، سدداق، جددذور( حيددث تتوافددق هددذه البندداءات مددع بندداءات 

واألؼصان إلى الساق ثم حمال من األفرع وظائفها التى تتمثل فى التدرج فى نقل األ

 .ان والثبات فى مواجهة قوى الرياحالقدرة على اإلتزإلى الجذور وتحقق أيضاً 

 

 

 

 

 (12ص،2007)أوسامة محمد شعبان،  مصدر الشكل:

إسدددتلهام بنائيدددة التفرعدددات العرقيدددة فدددى األوراق النباتيدددة والتفرعدددات  -(3شدددكل )

 –ظلدددة لمواإلنشدددائى الكابوليدددة فدددى بنددداءات األشدددجار فدددى تصدددميم النظدددام البندددائى 

 .  Frieotto–المعمارى 

 

 

 

 

 محاكاة سلوك النمو فى الطبيعة : -ب

 "Fab tree Habسلوك النمدو فدى النباتدات واألشدجار كمدا فدى مشدروع "ومن أمثة هذا النموذج فى التصميم إستلهام 

للنباتات بالنمو تدريجياً بعد تطويع جذورها " وتقوم فكرة هذا التصميم على السماح Mitchell Joachimللمعمارى "

" بعد تصدميمها باسدتخدام The Plywoodوأؼصانها لتصبح قابلة لإلنحناء على هياكل مصنعة من الخشب الرقائقى "

 (157، 137، 136،ص2005)أدًذ دبيذ يصطفً، : يصذر انشكم
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" وتددزال هدذه الهياكددل الخشدبية بعددد تمددام CNC" "Computer Numeric Controlledالكمبيدوتر بتقنيددة "

ؼصان، وبعد إتخاذها لشكل الهيكل الخشبى إلعادة استخدامها مرة آخدرى إلنشداء نمدوذج آخدر ك النباتات واألفرع واألباشت

 (4,ص 2005بد القادر ,)نجوان محمد ع 0 والذى يمثل فراؼاً سكنياً جديد 

 ويهدؾ هذا التصميم إلى : 

 البيئية . % تسهم بصورة فعالة فى الحفاظ على النظم100ة وطبيعية فى التصميم بنسبة ياستخدام خامات ح 

 . إعادة تدوير المياه واستخدام الطاقات المتجددة والحفاظ على دورتى األيض والحياة الطبيعية فى تكامل تام 

  التكنولوجيدا فدى مرحلدة التصدميم الرقمدى للهياكدل الخشدبية إلعدادة اسدتخدامها مدرات عديددة إلنشداء نسد  توظيؾ

 . النموذجمتكررة لهذا 

 

 

 

 

 

 

 

 :ة متوافقة بيئياً ثدحأسلوب توظيف نظم تكنولوجية وخامات مست -2

 TheTechnology Function methed used in the Invoirnmental co-ordination 

على توظيؾ التكنولوجيا الحديثة فى تصميم نظم ونماذج تتوافق مدع التؽيدرات البيئيدة وتوظدؾ الطاقدات وهو أسلوب يعتمد 

ذات كفاءة عالية وتتوافق مع مبادىء وأهداؾ التصميم البيئدى ومدن أمثلدة  حدثةالطبيعية المتجددة وكذلك إبتكار خامات مست

 :ذلك النوع من أساليب التصميم 

 نموج  المنشأ الجكى : -أ

تعتمددد نظريددة المنشددؤ الددذكى علددى اسددتخدام أنظمددة آليددة ميكانيكيددة أو ألكترونيددة خاصددة فددى التشددؽيل لددبعض أجددزاء المنشددؤ، 

عبيدر والتحكم فى بعض األنظمة التدى يحتويهدا مثدل أنظمدة اإلضداءة والتهويدة والطاقدة بمدا يدتالءم مدع التؽيدرات البيئيدة . )

 (7ص،2007سامى، 

 تطبيقية لنظرية المنشؤ الذكى .( نماذج 6(، )5ويوضح شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكم )

 " .Fab Tree Habيشروع " -صهىن انًُى فً انُجبربد فً انزصًيى إصزههبو

 يصذر انشكم : )َجىاٌ يذًذ ػجذ انمبدر،يرجغ صبثك(

 أ(-5شكم )

 

5
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 التحكم األتوماتيكى بالحرارة : -(5شكل )

وحرارتهددا. تصددميم المعددارى  اإلنشدداء ذو الهددواء المضددؽوط الددذى تتؽيددر فيدده أشددكال الفتحددات حسددب شدددة إضدداءة الشددم 

 .لبيدوؾ

 الموضحة للفكرة.المقاطع  -ب المنظر العام لقرية سياحية . -أ 

 (175،ص2003مصدر الشكل:)محى الدين سقلينى، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتواءم مع معايير التصميم البيئى .ثية فى ابتكار وتحسين خواص مواد أسلوب استخدام التقنيات الحد -ب

 فى تحسين خواص األسطح المعدنية :Nanotechnologyتكنولوجى استخدام النانو* 

إعادة ترتيب بنية جزئيات المادة إلكسابها خواص جديدة تسدتخدم فدى التكسديات المعدنيدة فدى صدورتين إمدا  وذلك من خالل

طدالء علدى المعددن ليكدون فى بنية المعدن نفسه إلكسابه خواص مثل خفدة الدوزن ومروندة وقابليدة التشدكيل أو فدى صدورة 

ويتم اسدتخدامها أيضداً فدى صدورة تكميليدة مدع الواجهدة  للتآكل وقابل للنظافة الذاتية، دللبكتيريا ومضا دمضاسطحه صحى 

مدددع الواجهدددة لإلحسدددا  بدددالحرارة والضدددوء .  جتددددمالمعدنيدددة علدددى شدددكل حساسدددات متناهيدددة الصدددؽر للبيئدددة الخارجيدددة 

(www.keytometals.com) 

 Teflon Coatedإبتكار خامدات نسديجية مصدنعة مدن آليداؾ البوليسدتر أو األليداؾ الزجاجيدة مؽلفدة بمدادة التفلدون *

Fibre Glass  وتستخدم هذه الخامات النسجية كؤؼلفة لتؽطية المظالت لمقاومدة العوامدل المناخيدة ومندع نفوذيدة الميداه

ويمكددددن زيددددادة المقاومددددة بددددرش المددددادة بالبالسددددتيك أو األلمونيددددوم لعكسددددها األشددددعة فددددوق البنفسددددجية. )علددددى رأفددددت، 

 (157ص،1997

 

 Methodology Function forالبيئنة أسلوب توظيف منواد وعناصنر إنشناء طبيعينة تتوافن  منع  -3

Natural Elements and martial that Co-ordinate with the Environment    : 

والتددوير خدام القابلة إلعادة االست (ر والمعادناحجكاألخشاب واأل)يعتمد هذا األسلوب على استخدام مواد وخامات طبيعية 

ب وطرق بناء محلية تتوافق مع المعطيات الثقافية والتراثية للبيئدة يدون ترك أى آثار سلبية على البيئة وكذلك استخدام أسال

 (6شكم )

رفصيهخ يٍ واجهخ يجًُ يؼهى انؼبنى انؼرثً ثجبريش. انىاجهخ انزجبجيخ نهًجًُ يغطبح ثشرائخ 

يؼذَيخ رزذرن دركخ ييكبَيكيخ ثبإلَفزبح واإلَغالق َزيجخ إصزجبثخ دضبصبد نزغير شذح انضىء 

 انشًش .انطجيؼً ألشؼخ 

 (Wikipedia,2015)يصذر انشكم:
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المحلية ويعتمد أيضاً على توظيؾ العناصر الطبيعية كالنباتات واألشجار كعناصر تظليدل طبيعدة تحقدق التوافدق واإلنسدجام 

 العمرانى للبيئات المحلية . والترابط مع النسيج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الثانى: المظالت المعدنية ونظم اإلنشاء المعدنى الخفيف :

 Light structural System   أوالً: نظم اإلنشاء المعدنى الخفيف 

تنتمى النظم اإلنشائية للمظالت المعدنية إلى نظم اإلنشاء المعدنى الخفيؾ ويعرؾ المنشؤ بؤنه خفيؾ عند قدرته اإلنشائية 

الذاتى وذلك مقارنة مع ؼيره من المنشؤت فى نف   هنزعلى نقل األحمال خالل عناصره وهذه األحمال تزيد كثيراً عن و

( من إجمالى 3اً " بؤنه أى منشؤ يقل فيه متوسط وزن وحدة الحجوم )مترظروؾ التحميل، ويعرؾ المنشؤ الخفيؾ أيض

)رضا أحمد نصير، وذلك كما ورد فى المواصفات الدولية للتوحيد القياسى "  3كجم/ م 100حجم المنشؤ عن 

 .( 2ص،1991

 التالية :ويمكن تصنيؾ النظم اإلنشائية التى تستخدم فى تصميم المظالت المعدنية إلى التصنيفات 

 (60 -46ص،1997)على رأفت،  Liner Structural Elements: تكوينات إنشائية بالوحدات الخطية -1

 (8شكم )

رىاءو اإلَشبء  –رظهيم انًًراد ثزؼريشبد يٍ انخشت 

 يذيُخ فبس ثبنًغرة .  –يغ انُضيج انؼًراًَ 

 (9،ص2003يصذر انشكم: )ػهً رأفذ، 

 (7شكم )

انجُبء ثخبيبد طجيؼيخ كبألدجبر وثؤصبنيت ثُبء يذويخ 

 رزىافك يغ طرق انجُبء انزمهيذيخ فً انجيئخ انًذهيخ . 

يصذر انشكم:)ػجذ انجبلً إثراهيى، انًؼًبريىٌ 

 (34انؼرة،ص

 (9شكم )

رىظيف انخبيبد انطجيؼيخ كبألخشبة وانؼُبصر 

رذمك انزىافك وانزىاءو انُجبريخ كؼُبصر رظهيم طجيؼيخ 

يغ يكىَبد انجيئخ انطجيؼيخ . رصًيى يضكٍ رذذ 

 األرض فً انصيٍ .

 يصذر انشكم:)يذي انذيٍ صمهيًُ، يرجغ صبثك(
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وهى أنظمة إنشائية تقوم تشكيالتها وتكويناتها على عنصر الخط وال تشكل فراؼاً مقفالً وتحتاج بعد تجميعها لوحدات 

 يلى :ة للفراغ. وتتضمن هذه األنظمة ما لئآخرى ؼير إنشائية ما

 ( .10شكل ) –بوحدات خطية باستخدام العامود والكمرة تكوينات  -أ

يعتمد هذا األسلوب على توظيؾ األعمدة الرأسية كعناصر إنشائية مع استخدام الكمرات األفقية لنقل أحمال الضؽط إلى 

 األعمدة ومنها إلى األرض

 ( .11شكل ) –تكوينات بوحدات خطية هيكلية  -ب

اإلستمرارية الهندسية المتحققة نتيجة اإلتصال بين العامود والكمرة مكونة ما يعرؾ بالبائكة  األسلوب علىيعتمد هذا 

،  Plygnal Frames، الهياكل متعددة األضالع Liner Framesالهياكل الخطية الهيكلية ومن أمثلتها : 

 . Curveliner Framesالعقود الهيكلية 

 (12شكل ) –طية بالشد باستخدامالكابالت ختكوينات بوحدات  -ج

ور الكبيرة حيث تتميز هذه حوهى تكوينات إنشائية بالكابالت الصلب تستخدم مع أؼلفة ؼشائية لتؽطية الفراؼات ذات الب

 .والهاطالكابالت بالمرونة نظراً لصؽر أبعاد قطاعاتها بالنسبة أل

 

 Liner Structure Elements: تكوينات إنشائية بالوحدات الخطية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10شكم )

 & Postركىيُبد انؼبيىد وانكًرح 

Lintel 

يصذر انشكم:)ػهً رأفذ 

 (79اإلثذاػبإلَشبئً ،ص

 (11شكم )

ركىيُبد ثىدذاد خطيخ هيكهيخ إَشبء 

 .  Framed Constructionهيكهً 

يصذر انشكم:)ػهً رأفذ، 

 (79اإلثذاػبإلَشبئً ،ص
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 (72-61, 46ص،1997)على رأفت،  Surface Strutural Elements: تكوينات إنشائية بالوحدات السحطية -2

لها سدمك أقدل كثيدراً مدن طولهدا وعرضدها وهدى  المسطحة يعتمد اإلنشاء فيها على تكوينات من المسطحات وهذه الوحدات

أو مزدوجة اإلنحناء وهذه الوحدات تستخدم كوحدات داعمة أو مالئدة للفدراغ فدى نفد  مستوية أو منكسرة أو منحنية مفردة 

 :الوقت . وتتضمن 

 Folded Platesقة : بالبالطات المنط -أ

قيقدة مدن الخرسدانة المسدلحة أو مدن رمن طبقدات وهى مسطحات مائلة متماسكة لتكوين األسقؾ وقد تكون هذه المسطحات 

والسدددنامية  Triongulatedوالبالطدددات المنطبقدددة تؤخدددذ أشدددكاالً مختلفدددة مثدددل المثلثدددة  ،األلدددواح والشدددرائح المعدنيدددة

Hipped  ومتعدد الكسراتPolygonal– ( 13شكل). 

 Curved Thin Shellsالقشرية المنحنية :  الصدفات -ب

د ويطلدق علدى هدذه شدوهى عبارة عن مسطحات قشرية من مادة متماسكة بسمك كاؾ لتحمل إجهادات الضدؽط والقدص وال

 (14يلية أو قباب كروية . شكل )موتآخذ أشكال صدفات أسطوانية أو بر Thin shellالمسطحات صدفة قشرية 

 Tensiled Membranesاألؼشية اإلنشاشية المشدودة :  -ج

هدذه األؼشدية المسدطحات وتنقدل األحمدال  ؾتؽلأو المطاط أو اآللياؾ الصناعية  المواد مثل القماشوهى أؼشية من رقائق 

 ( .15شكل ) –Two Dimensional Funicular Surfaceبواسطة الشد فى إتجاهين 

 

 Surface Structural Elementsالسطحية:تكوينات إنشائية بالوحدات 

 

 

 

 

 

 

 (12شكم )

 Linearركىيُبد ثىدذاد خطيخ ثبنشذ 

Elements intension  يصذر

انشكم:)ػهً رأفذ، اإلثذاػبإلَشبئً 

 (80،ص

 (13شكم )

 Foldedانجالطبد انًُطجمخ 

Plates. 

يصذر انشكم: )ػهً رأفذ 

 (81اإلثذاع اإلَشبئً، ص
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  Different Metal Umbrellas Forms :أشكال وأنواع المظالت المعدنية ثانياً:

 تتكون المظالت المعدنية من عنصرين أساسين :

عناصر إنشائية: وهى العناصر التى تشكل التكدوين اإلنشدائى للمظلدة مثدل )األعمددة، الوحددات الكابوليدة، عقدود هيكليدة،  -أ

 . (*إيطارات خطية أو فراؼية

مؽلفة: وهى عناصدر التؽطيدة أو العناصدر المالئدة للفراؼدات فدى التكدوين اإلنشدائى للمظلدة وهدذه العناصدر قدد عناصر  -ب

 .شبية أو ألواح معدنية وبالستيكيةتكون أؼشية من القماش أو أؼشية نسيجية من األلياؾ الصناعية وقد تكون من شرائح خ

 :ا كما يلىوتتنوع أشكال وأنواع المظالت المعدنية وفقاً لوظائفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
*

هً ػجبرح ػٍ ودذاد يكىَخ يٍ أػضبء خطيخ يفصهيخ ركىٌ ثبخزالف ارجبهبرهب ودذاد هُذصيخ " Space Fram" اإليطبراد انفراغيخ

 فراغيخ هرييخ أو يُشىريخ.

 (14شكم )

انصذفبد انمشريخ انًُذُيخ 

CurvedThinShells . 

يصذر انشكم: )ػهً رأفذ اإلثذاع اإلَشبئً، 

 (82ص

 

 (15شكم )

األغشيخ انًشذودح 

TensiledMembranes  . 

يصذر انشكم:)ػهً رأفذ اإلثذاع 

 (83اإلَشبئً، ص

 (16شكم )

يظهخ يفردح رزكىٌ يٍ ودذريٍ كبثىنيزيٍ 

رزصم ثؼىارض أفميخ يٍ انمطبػبد 

انذذيذيخ نزكىٌ انهيكم اإلَشبئً نهًظهخ 

وانغالف ػجبرح ػٍ  غشبء َضجً يشذود 

 يٍ اآلنيبف انصُبػيخ  .

 (www.pinterest.comانًصذر: )

 (17شكم )

كبثىنيخ يظهخ يجًؼخ رزكىٌ يٍ ودذاد 

يزكررح يٍ انمطبػبد انذذيذيخ وصمف 

انزغطيخ ػجبرح ػٍ إطبراد يؼذَيخ فراغيخ 

يكىَخ يٍ ودذاد هرييخ انشكم ُشذد 

 ػهيهب أغشيخ انزغطيخ .

 (www.pinterest.comانًصذر: )

 : يظالد أيبكٍ إَزظبر انضيبراد
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 المحور الثالث : دراسة تحليلية لنماج  تطبيقية فى ضوء مفهوم التصميم البيئى :

ويتضمن هذا المحور دراسة تحليليدة لنمداذج مختدارة مدن المظدالت المعدنيدة تتنداول نظدم اإلنشداء وعناصدر البنداء ومعدايير 

 .التصميم البيئى المتحققة فى تلك النماذج 

 مظلة محطة تزويد السيارات بالطاقة الكهربية : -1

 ارات التى تعمل بالطاق الكهربية : التصميم لمظلة تستخدم فى الوقت نفسه كمحطة مستقلة تعمل ذاتياً لتمويل السيالتوصيف

 نظام اإلنشاء وعناصر البناء :

ى وحدة كابولية مشكلة من األلواح المعدنية وتمثل العنصر الحامل األساسى فدى اإلنشداء، يعتمد نظام اإلنشاء فى المظلة عل

كل وزرع داخل مسداحات ويتكون سقؾ التؽطية من مجموعة متقاطعة من القطاعات المعدنية مكونة بانوهات مستطيلة الش

 ا الكهروضوئية.يتلك البانوهات وحدات متراصة من الخال

 

 

 (18شكم )

 انؼُصر اإلَشبئً فً انًظهخ ػجبرح ػٍ

يجًىػخ يٍ األثراج انًؼذَيخ كؼُبصر 

دبيهخ نضمف انزغطيخ انًكىٌ يٍ أغشيخ 

َضيجيخ يشذودح إنً يجًىػخ يٍ 

 انكبثالد انًؼذَيخ .

 (www.pinteres.comانًصذر: )

 (19شكم )

يزكىٌ انهيكم اإلَشبئً نهًظهخ يٍ أػًذح 

يؼذَيخ رأصيخ شذد إنيهب يجًىػخ يٍ 

انزغطيخ انكبثالد انًؼذَيخ، وصمف 

يصُىع يٍ يجًىػخ يٍ األغشيخ 

 انُضيجيخ .

 (www.pinteres.comانًصذر: )

 (20شكم )

يؼزًذ َظبو اإلَشبء فً انًظهخ ػهً األػًذح 

انرأصيييييخ كؼُصيييير دبيييييم نضييييمف انزغطيييييخ 

انًكيييييىٌ ييييييٍ يجًىػيييييخ ييييييٍ اإلطيييييبراد 

هرييييخ انشييكم انًؼذَيييخ انزييً ركييىٌ ودييذح 

 أشّذ إنيهب غشبء َضيجً نهزغطيخ .

 (www.pinterest.comانًصذر: )

 

 (21شكم )

يؼزًذ َظبو اإلَشبء فً انًظهخ ػهً 

انىدذاد انكبثىنيخ انًكىَخ يٍ األػًذح 

وانكًراد انًؼذَيخ واصزخذيذ األغشيخ 

 انُضيجيخ كغالف نهزغطيخ .

 (www.pinterest.comانًصذر: )
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 معايير التصميم البيئى المتحققة فى النموج  :

الكفاءة فى استخدام الطاقة، وذلك بتوليد الطاقة الكهربية ذاتياً وفى الموقع ذاته وذلك بتوظيؾ الطاقة الطبيعيدة المتجدددة  -1

إلى طاقة كهربية باستخدام الخاليا الكهروضوئية المنزرعدة فدى سدقؾ المظلدة علدى هيئدة صدفوؾ لها يلضوء الشم  وتحو

 متراصة مكونة بناءاً شبكياً موظؾ فى الوقت ذاته فى عملية التظليل .

" وإعادة االستخدام فى بيئات أخرى وذلك مدن خدالل تحقدق فلسدفة Mobilityمل والتنقل "حتحقق هذا اإلنشاء إمكانية الي -2

 يم منتج أصؽر حجماً وأخؾ وزناً .تصم

 

 جامعة حلوان : –مظلة مرور المشاة  -2

 : هى مظلة تستخدم لتؽطية الممرات الخاصة بالمشاة بجامعة حلوان .التوصيف

: يعتمد نظام البناء للمظلة على اإلنشداء الهيكلدى حيدث اسدتخدمت وحددات مدن العقدود الهيكليدة نظام اإلنشاء وعناصر البناء

المشددكلة مددن حزمددة ثالثيددة مددن المواسددير المعدنيددة فددى صددورة وحدددات بنائيددة تكراريددة مثبتددة علددى مجموعددة مددن القواعددد 

التؽطيدة ويتكدون األخيدر مدن قطاعدات مدن  األسمنتية وتمثل تلك العقود الهيكلية العنصدر اإلنشدائى األساسدى الحامدل لسدقؾ

 .( 24، 23) ىشكل –الشرائح الخشبية المتراصة المثبتة على العقود الهيكلية فى اتجاهات طولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يظهخ انخاليب انكهروضىئيخ  -(22شكم )

Photovoltaic Ombriere . 

 انًصذر:

)انًؼيشخ 

 (/http://ar.wikipedia.org/wikiانًضزذايخ

 

يُظر ػبو خبرجً نًظهخ يرور -(23شكم )

 جبيؼخ دهىاٌ . –انًشبح 

 انًصذر: )رصىير انجبدث(

 

 يُظر داخهً نهًظهخ.-(24شكم )

 انجبدث(انًصذر: )رصىير 
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 معايير التصميم البيئى المتحققة فى التصميم :

التكامل مع البيئة المحيطة وذلك بدمج العناصر الطبيعية كاألشدجار والنباتدات مدع النظدام البندائى للمظلدة وتوظيدؾ تلدك  -1

والتواصدل مدع المحديط العناصر كعناصر تظليل طبيعيدة تقلدل مدن التدؤثير الحدرارى ألشدعة الشدم  وحققدت أيضداً التوافدق 

 البيئى الخارجى.

توافق نظام اإلنشاء مع الوظيفة، حيث تحققت اإلستفادة القصوى من الفراغ اإلستخدامى للمظلة دون أى عوائق ماديدة،  -2

 وذلك نتيجة استخدام وحدات العقود الهيكلية كعنصر إنشائى تتوفر فيه اإلستمرارية الهندسية.

 ينتج عند إعادة استخدامها أو تدويرها أى آثار بيئية سلبية .ال خامات فى صورتها الطبيعية  و استخام مواد -3

 

 م :1792ميونخ  -مظالت مالعب دورة األلعاب األوليمبية -3

معدنيددة وظفددت تلددك األؼشددية كمظددالت هددى عبددارة عددن مجموعددة مددن األؼشددية المشدددودة بواسددطة كددابالت : " التوصننيف

 " . م1972-ميون  -لدورة األلعاب األوليمبيةلمالعب الرياضية ل

 

 

 

 

 

 

 

 نظام اإلنشاء وعناصر البناء :

يعتمد نظام البناء للمظالت على نظام األؼشية اإلنشائية المشدودة وتمثل الكابالت المعدنية الصلبة العنصر الحامل الرئيسى 

 نشاءمحيط األستخدمت كركائز( موزعة على )أعمدة ا الصوارىالكابالت إلى مجموعة من هذه  تلؽشاء التؽطية وقد ألتقت

 لنقل حمل الشد إلى األرض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصزخذاو األغشيخ انًشذودح كًظالد  -(25شكم )

دورح األنؼبة األونيًجيخ  -نزغطيخ انًالػت انريبضيخ

 و .1972ييىَخ

انًصذر: 

(http://arwikipedia.org/wiki/frieotto) 

 

 اإلَشبئً نًظالد يالػت دورح ييىَخ .انُظبو  -(26شكم )

 (254،ص2010انًصذر: )غضبٌ ثرجش ػجىد، 
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 * معايير التصميم البيئى المتحققة فى التصميم :

توافق النظام اإلنشائى مع الوظيفة وطبيعة النشاط، حيث يحقق نظام األؼشية المشدودة اإلمكانيدة فدى تؽطيدة المسداحات  -1

 دون أى عوائق مادية أفقية وهو ما يالءم طبيعة النشاط فى المنشاءات الرياضية .والفراؼات ذات البحور الكبيرة، 

 تميز ؼشاء التؽطية بخصائص تتوافق مع المبادىء والمعايير البيئية من حيث : -1

مقاومدة الحريدق ومنددع نفوذيدة الميدداه حيدث تددم تصدنيع الؽشداء مددن األنسدجة الصددناعية والمسدلحة باألليدداؾ الزجاجيدة مددع  -أ

 ة مواد طالء خاصة لمنع تسرب األشعة فوق البنفسجية .إضاف

 تميز الؽشاء بالمرونة وخفة الوزن مما يحقق سهولة الفك وإعادة االستخدام . -ب

تميز الؽشاء بالشفافية مما سمح بنفاذ ضوء الشم  الطبيعى مع تحقق اإلمتداد البصرى واإلتصال واإلنفتاح على البيئدة  -ج

 الخارجية .

 

 ار جدة :طم –مظالت صالة الحجا   -4

: هى عبارة عن مجموعة من المظالت الخيامية تدم توظيفهدا فدى تؽطيدة سدقؾ صدالة الحجداج بمطدار الملدك عبدد التوصيف

 متر مربع . 45×  45مظلة وتبلػ مساحة قاعدة المظلة الواحدة  210العزيز بجدة ويبلػ مجموعها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام اإلنشاء وعناصر البناء :

كابدل معددنى )تمثدل  32يعتمد نظام إنشاء المظالت على نظام األؼشية اإلنشدائية المشددودة، حيدث تشدد كدل مظلدة بواسدطة 

 (28شكل ) –أبراج فوالذية فى العنصر الحامل لؽشاء التؽطية( وتثبت هذه الكابالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رأفذ، اإلثذاع انُظبو اإلَشبئً وانؼُبصر انجُبئيخ نًظالد يطبر جذح . )ػهً  -(28شكم )

 (244اإلَشبئً،ص

 

انًظالد انخيبييخ صبنخ انذجبج  -(27شكم )

 يطبر جذح . –

 انًصذر:

(https://www.google.com.eg/imghp) 
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 معايير التصميم البيئى المتحققة فى التصميم :

مراعاة التصدميم للعوامدل البيئيدة والمناخيدة، حيدث تدم تصدنيع الؽدالؾ الؽشدائى للمظدالت مدن نسديج األليداؾ الزجاجيدة  -1

الهواء داخل المبندى  ناورالفتحات الجانبية إمكانية دالمؽلفة بالتيفلون وهو نسيج عاك  للحرارة ومقاوم للحريق كما حققت 

. 

تصميم إمكانية اإلمتداد والتوسع وفقاً لإلحتياجات المستقبلية وتحقدق ذلدك فدى اختيدار نظدام تكدرار العناصدر ليتحقق فى ا -2

 (28شكل ) –اإلنشائية ذى النهايات المفتوحة 

لخيمة كؤحد العناصر البيئية والتراثية المتوافقدة مدع مندات وتدراث توافق اإلنشاء مع البيئة، وذلك باختيار الشكل البنائى ل -3

 البيئة الصحراوية .

 

 

 

: " هى مظالت متحركدة ؼرسدت فدى سداحات المسدجد النبدوى المكشدوفة فدى جهاتده األربدع، تبلدػ أبعداد المظلدة التوصيف

ألدددؾ متدددر مربدددع " .  143التدددى تؽطيهدددا المظدددالت المتحركدددة  متدددر، وتبلدددػ مسددداحة السددداحات 25× متدددر  25الواحددددة 

(www.wkipedimedina-umbrellas) 

ينتمى النظام اإلنشائى للمظلة إلى تطبيقات اإلنشاء الكابولى، حيث تتكون المظلة مدن :يةئانبنظام اإلنشاء والعناصر ال

كابولية متحركة وشدت إلى النهايدات الطرفيدة  عأعمدة رأسية تمثل العنصر األساسى فى اإلنشاء وتتصل تلك األعمدة بؤزر

 .ارؾ مشرقية من أشرطة زرقاء اللونأؼشية نسيجية للتؽطية مزينة بزخ لتلك األذرع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الشريف مظالت المسجد النبوى -5

إيزذاد انًظالد ورزبنيهب فً صبدبد  -(29شكم )

 انًضجذ انُجىي .

-http://ar.wikipedia.org.alانًصذر: )

masjed-al-nabawi) 

اإلنشائية للمظالت. األعمدة العناصر  -(30شكل )

واألغشية المشدودة إلى األذرع الكابولية 

 للمظالت .

 http://ar.wikipedia.medina)المصدر:

umbrellas-) 
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 معايير التصميم البيئى المتحققة فى التصميم :

 مراعاة التصميم للتغيرات المناخية والبيئية وجلك من خالل عدة آليات : -1

تطبيددق فلسددفة المنشددؤ الددذكى فددى التصددميم والددذى يسددتجيب للتؽيددرات المناخيددة والبيئيددة حيددث زودت المظددالت  -أ 

ببرامج تشؽيل آلية ذات توقيت زمنى تتحكم فى عملية التشؽيل فتتم حركة الفتح والؽلق ل ؼشية شبه الشدفافة بتوافدق زمندى 

األؼشية أثنداء النهدار فدى فصدل الصديؾ بينمدا تؽلدق لديالً لتفريدػ حركى، فينفض التؽليؾ الؽشائى للمظالت تدريجياً وتتفتح 

 الحرارة الممتصة خالل النهار، وتنعك  تلك العملية شتاءاً حيث تطوى المظالت نهاراً للسماح بنفاذ أشعة الشم  للتدفئة .

إمتصداص الطاقدة زودت المظالت بنظام لترطيب الجو الخارجى فى ساحات المسجد النبوى تحت المظالت من خدالل  -ب

المظدالت الموزعدة علدى رذاذ تدم تركيبهدا فدى أعمددة ن مدراوح الدالحرارية فى الهواء، حيث زودت المظدالت بمجموعدة مد

فتحدددددة للدددددرذاذ تمندددددع تسددددداقط المددددداء عندددددد إيقددددداؾ التشدددددؽيل.  16سددددداحات المسدددددجد وتحتدددددوى كدددددل مروحدددددة علدددددى 

(www.wkipedimedina-umbrellas) 

وكيبيدياالموسدوعة " ) PTFEتم إبتكار ؼشاء نسيجى للمظلة بمواصفات خاصة مدن مدادة " بدولى تترافلدورو إيثيلدين  -ج

(، ويتميز ذلك النسديج بمقاومدة عاليدة للشدد بسدبب قدوة الريداح، وبمروندة وثبدات لدونى، ومقاومدة 2صمرجع سابق،، الحرة

كاملة من األشعة فوق البنفسجية، حيث يتكون الؽشاء النسيجى مدن للحريق وتظليل فعال ونفاذ ضوئى مناسب مع الحماية ال

مللدى روقدد تدم اختيدار لدون  2جرام/ متدر 360جرام/ متر مربع، والثانى نسيج زنته  900جزأين األول نسيج رئي  زنته 

 لؽشاء التؽطية للتقليل من شدة اإلضاءة والوهج الشديد ألشعة الشم  .

 لمظلة مع مكونات النسيج العمرانى للمسجد.تواف  العناصر اإلنشائية ل -2

وقد تحقق ذلدك المعيدار مدن خدالل عمليدة التحدول الشدكلى للمظلدة فدى حالدة اإلؼدالق إلدى أعمددة إنشدائية فدى صدورة مدآذن 

مدن خدالل  شاخصة وهى من العناصر المعمارية والوظيفية األساسية لعمارة المسداجد، وقدد تدم تؤكيدد وتجسديد شدكل المدآذن

تكسية أذرع المظلة بطبقة من األلياؾ الكربونية الزجاجية المكساة بزخارؾ مميزة من الزجاج الصدخرى )فسيفسداء(، كمدا 

 لى بالذهب .طمن النحا  الم شكال التاج والرمح نهاية المظلة من أعلى وصنعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انفكرح انزصًيًيخ نهُظبو اإلَشبئً  -(32شكم )

نهًظالد رزىافك يغ ػُبصر انزصًيى انًؼًبري نهًضجذ 

 انُجىي انشريف .

 (16،ص2007انًصذر:)ثرهبو يذًىد شفيك،

انزذىل انشكهً نهًظالد إنً يآرٌ  -(31شكم )

 .انؼًراًَ نهًضجذغ يكىَبد انُضيج رزىافك ي

 (www.wkipedimedina-umbrellas)انًصذر
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 توصل البحث إلى ما يلى :      Research Conclusion  النتائج

تتوافق مبادىء ومعايير التصميم البيئى مدع الدنظم اإلنشدائية والبنائيدة لدنظم اإلنشداء المعددنى الخفيدؾ حيدث تتميدز  -1

تلك النظم بمرونة األداء وقابلية عناصرها البنائية للفك والتركيب وإعادة االستخدام وفقاً لتؽير البيئات االستخدامية دون أى 

 ئتها وخصائصها البنائية أو اإلنشائية .فقد لكفا

تمثل الطبيعة بؤنظمتها البنائية واإلنشائية مصدراً هاماً الستلهام مبادىء وقوانين إنشائية يمكن توظيفها فى تصميم  -2

نظم بنائية متماسكة ومتزنة للمنشاءات المعدنية بصفة عامة وللمظالت المعدنية بصفة خاصة وهدو مدا يمثدل أحدد األسداليب 

 المداخل الفكرية للتصميم البيئى .و

 تتضمن معايير التصميم البيئى فى مجال تصميم المظالت المعدنية ما يلى : -3

تحقدق مدع الكفاءة فى استخدام المواد والخامات بمعنى استخدام الحد األدنى مدن الخامدات فدى تصدنيع العناصدر اإلنشدائية  -أ

 للمظلة .المتانة والقوة البنائية فى النظام اإلنشائى 

إختيار النظام اإلنشائى الذى يتوافق مع الطبيعة الوظيفية للمظلدة بحيدث تتحقدق فدى هدذا النظدام المروندة وإمكانيدة الفدك  -ب

والتركيب وإعادة االستخدام أو النمو والتمدد وفقاً للتؽيرات أو االحتياجات المسدتقبلية )كمثدال اسدتخدام النظدام اإلنشدائى ذى 

 فى تصميم مظالت تؽطية سقؾ صالة الحجاج بمطار جدة( .النهايات المفتوحة 

أن يتحقق فى تصميم النظام البنائى للمظلة فلسدفة تصدميم مندتج أصدؽر حجمداً وأخدؾ وزنداً ممدا يحقدق سدهولة وإمكانيدة  -ج

 التنقل وإعادة االستخدام وفقاً لتؽير البيئات االستخدامية للمظلة .

اإلنشائى للمظلة مدع المعطيدات الطبيعيدة للمكدان ومكوندات وعناصدر النسديج العمراندى أن يتوافق الشكل البنائى والنظام  -د

 فى المحيط البيئى للمظلة .

 : يوصى البحث بـ Research Recommendationالتوصيات 

 دراسة معايير ومبادىء التصميم البيئى وأساليب توظيفها فى مجال تصميم نظم اإلنشاء المعدنى الخفيؾ . -1

األساليب والتقنيات التى يمكن توظيفها فى إبتكار خامات مستحدثة ذات مواصفات وخصائص تتوافدق مدع دراسة  -2

 معايير التصميم البيئى .

دراسة النظم البنائيدة واإلنشدائية فدى الطبيعدة وكدذلك سدلوك الكائندات الطبيعيدة كمصددر إلسدتلهام أسد  ومبدادىء  -3

 ات المعدنية الخفيفة .يمكن توظيفها فى مجال التصميم البيئى للمنشاء

4-  

 المراجع :

 المراجع العربية :

الطبيعية كمصددر لتصدميم هياكدل معدنيدة للمنشدآت الخفيفدة، رسدالة أحمد حامد مصطفى، مقومات اإلبداع فى النظم البنائية 

 . 157-137-136، ص 2005جامعة حلوان، -كلية الفنون التطبيقية -دكتوراه

أحمد سعيد ؼريب، معايير تقييم اآلداء البيئى وتؤثيرها على تصميم نظم اإلنشاءات المعدنية المتنقلة، رسالة ماجستير، كليدة 

 . 4، ص2009جامعة حلوان،  -الفنون التطبيقية

، 2007أوسامة محمد شعبان، البعد األيكولوجى فى نظم ونظريات اإلنشاء المعدنى الخفيؾ، بحث ؼيدر منشدور، القداهرة، 

 . 12ص

 . 16، ص2007برهام محمود شفيق، بحث منشور، المإتمر األول للعمارة والفنون اإلسالمية، القاهرة، 
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كليدة  -يفة وتدؤثير المندات علدى إمكانيدة تطبيقهدا فدى مصدر، رسدالة ماجسدتير فدى العمدارةرضا أحمد نصير، اإلنشاءات الخف
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