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 الملخص:
تتنوع و تتباٌن عناصر النحت المعماري التً ارتبطت بتجمٌل العمارة الخارجٌة و الداخلٌة منذ اقدم الحضارات كما 

تنوعت أٌضاً خامات و تقنٌات تنفٌذها باختالف تلك الحضارات و باختالف الزمان و المكان , و شمل هذا التنوع فً 

بالتشكٌل المباشر فٌها ثم تال ذلك استخدام األسمنت أو الجبس أو خلٌط  خامات و تقنٌات  التنفٌذ بداٌة األحجار بأنواعها 

منهما معاً عن طرٌق الصب فً القوالب , و مع التطور الهائل فً جمٌع مجاالت العلوم فً القرن العشرٌن  تطور األمر 

 GRPو  GRGو   GRCمثل  الستخدام مواد أخرى أسرع تجهٌزاَ و أقل كلفة و لها خصائص فٌزٌائٌة و مٌكانٌكٌة  فائقة

و غٌرها من المواد التً تعتمد فً اساسها على الصب فً القوالب للحصول فً النهاٌة على عنصر النحت المعماري 

 . المطلوب

تختلف عناصر النحت المعماري فً أجزائها و شكلها و وظٌفتها و تعرٌفها فً الطراز المعماري الواحد لكنها فً نفس 

الوقت تتناسق جمٌعاً فٌما بٌنها لتشكل فً النهاٌة طراز و اسلوب العمارة الذي ٌمنحها كٌنونتها و هوٌتها , و ٌطلق 

 .  لبناء لتعرٌف شخصٌته و لتمٌٌزه  من حٌث الشكل و الهٌئة العامةفً العمارة على ا Orderأو   Styleمصطلح طراز 

و نظراً للخواص الفائقة لمنتج الخشب الحٌوي و التً ٌمكن أن تضٌف قٌماً مختلفة لعناصر النحت المعماري حال تنفٌذها 

وي بصفة عامة كبدٌل منه , من هنا كانت الحاجة لمناقشة هذا الطرح من خالل هذا البحث لتوضٌح أهمٌة الخشب الحٌ

عصري و صدٌق للبٌئة وله منافع متعددة تتفوق على الخشب الطبٌعً و من هنا أٌضاً تأت أهمٌة استبداله بالخشب 

الطبٌعً فً حال الحاجة النتاج عناصر نحت معماري من الخشب و تحت اعتبارات محددة مما ٌحقق أثر و مردود أفضل 

 .النحت المعماري بصفة خاصة على كافة الجوانب المتعلقة بتطبٌقات

 التصمٌم –النحت المعماري  –الخشب الحٌوي  الكلمات المفتاحية:
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