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 -: الملخص

ٌعتبر الدرابزٌن من المكمالت المعمارٌة التً تجمع بٌن الوظٌفة والجمال. وقد استخدم لصناعة الدرابزٌن العدٌد من 

الخامات مثل الخشب والخرسانة والحدٌد وغٌرها والتً ٌجب أن تتوفر فٌها بعض االعتبارات التً تساعد على استخدامها 

فً درابزٌنات الساللم منذ عدة سنوات باإلضافة لالستخدام المحدود  االستخدام األمثل، وقد استخدم الزجاج المسطح

للبرامق الزجاجٌة فٌها، ما دعا الباحثٌن الستحداث وحدات زجاجٌة تستخدم فً العمارة كدرابزٌن لتواكب التطور السرٌع 

كلفة التً تخضع لنظام انتاج الحادث فً العمارة، ومراعاة لألزمات االقتصادٌة المتتالٌة التً تعوق عملٌات اإلبداع الم

البحث لتنمٌط تلك الوحدات لتنتج بطرق مختلفة ٌتم تجمٌعها وتثبٌتها لتصلح لالستخدام الوحدة الواحدة المتفردة، لجأ 

ٌستخدم لصناعتها طرق اإلنتاج الكمً حسب تصمٌم هذه الوحدات. وتوفر كدرابزٌن للساللم والفتحات المعمارٌة المختلفة، 

لكثٌر من الجهد والوقت والمال حٌث تتم عملٌة التصمٌم والقٌاسات واالختبارات واإلنتاج مرة واحدة وٌمكن هذه الطرق ا

استخدامها فً أكثر من موقع ومبنى، وتمكن المعماري من االختٌار فٌما بٌنها بما ٌتالءم مع ظروف المبنى المصمم له، 

حاجة إلٌها، كما ٌتم توفٌر قطع بدٌلة للقطع التً قد تكسر فٌها بعد وتوفر كمٌات كبٌرة من المنتج تسمح باستخدامها حٌن ال

تركٌبها واستخدامها كما ٌسهل تركٌبها أٌضاً قبل االستخدام وبعده. ولتحقق هذه الوحدات دورها فً الحفاظ على سالمة 

االتجاهات الكمٌة  وأمان المستخدمٌن دعت الحاجة الى تحدٌد اعتبارات تصمٌم الدرابزٌن الزجاجً الذي ٌجمع بٌن

 الصناعٌة ومتطلبات العمارة التً تربط بٌن الداخل والخارج من حٌث متطلبات الساللم والنوافذ والشرفات..

 : الكلمات المفتاحية

 الشرفات  –النوافذ  –الزجاج  –السلم  –الفتحات المعمارٌة  –الدرابزٌن  –تصمٌم 
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