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  : Abstract  البحث  ملخص 

تأثير تقنيات تكنولوجيا  تناول هذا البحث أهم التقنيات الحديثه التى شهدها مجال التصميم الداخلي فى األونه األخيره  من حيث  
و كيفية دمجه مع الخامات االخرى بغرض إنتاج مادة جديدة ذات خواص جديدة  الحاسب االلي والتصنيع الرقمي على النسيج  

طيات التصميم و الوظيفة حيث ان التصميم الداخلي يتخذ صورته ووظيفته من خالل التعبير  بما يتناسب مع مع وأداء متطور ،
بالخامة، فتتناول الدراسة المعالجات المختلفة للنسيج  مثل  دمج المنسوجات مع الخرسانه والخامات االخري كالمعادن والبالستيك  

ي الوسيط الذى يستخدمه المصمم في التعبير عن التصميم ، و  واالخشاب و كيفيه تطبيقها على الحيزات الداخليه، فالخامة ه 
الجمود   و إبرازها بوصفها ذات كيفية و حسية خاصة، على قدر    توظيف التصميم و هي غاية في حد ذاتها يجب المحافظة عليها

ميم ، حيث إن الخامة تكون قد الذى تكون الخامة المختارة عليه فإننا  نجد بعد ذلك أنها تنطق بما فيه من قيم إبداعية في التص
اكتسبت ليونة و طواعية بفعل مهارة المصمم في ترك الفرصة للخامة ، نظرا ألن الخامة تتفاعل مع حس المصمم بما يتواكب مع 

ة للتصميمات الداخلية نتيجة تطور العصر التكنولوجي  يهو أحد  الدعائم الرئيس   فالدمج أو خلط الخامات؛    طبيعة التصميم الداخل
تنفيذ  التصميمات ، حيث يمثل إبداع المصمم في عملية المزج بين الخامات لو الحاجة الدائمة إلى خامة جديدة يمكن التشكيل بها  

صميم بعضها ببعض ،  أو المتعددة والمختلفة كترجمة تنفيذية لموضوع التصميمات الداخلية من حيث تحليل عالقات أجزاء الت
عمليات معالجة الشكل واألرضية و الحوائط والقطوعات  ووحدات األثاث و معالجات الفراغ الداخلي وغيرها فيم يخص  البناء 

كما تناول البحث اهم ،  األشكال المجسمة الثالثية األبعاد  أو المسطحة ذات البعدين ويظهر منها  للحيز الداخلى للفراغ التشكيلي 
، كما يتناول البحث الخطوات االجرائية     Markمارك ويست    والمعمارى    Malgorzataكمالغورزاتا    لمصممين في هذا المجال  ا
ووحدات األثاث المختلفه   عملية الدمج بمختلف الخامات و قدرتها على انعكاس األلوان واإلضاءات في تصميم الفراغ الداخلي  ل

 و لقد أنتهى البحث بعرض أهم النتائج و التوصيات . مجة بواسطة استخدام هذة الخامات المد
 :   : KeyWordالكلمات الداله   
ااConcrete Canvasالقمتشاالخرسدتى ااا-ا3DTextileالمسجدجات االثال  اابعات اا اا-ا FabricFromWorkالشداا االسجده  اا

ااwoven metallic textilesالمسججات االمااى  ااا–
  مقدمه : 

عمل ةا مجاالختمت اوإعت ةاتشددل ل تامباعاادد تاالواااواالفجل ناع س متامجددفخامتا ااخلراالخورا اواالمالجمت اوالم ت ا ااإناا
المخفلفةالفطجيباهذهاالختمت اعمتايفستسبامباماط ت االفصم ماواالجظ فة،اواعمل ةا مجاأواخلطاالمسججات امباالختمت ااآلخرىا

ابشددلتااالمهجددمةاالثثال ةاابعات ا،اأواالمجددط ةاخا االواايي،اوأي تىتايفخذاالفصددم ما ددج ةااتفمثلا ااماتلهت امفاا ةا:امس تا
الصددددد د د  عددتلشدددددلددلا تدجظد دفد ددتا وا د دفد ددةا الدخددتمددةا عددتسدددددفدخدداالا الدفدادود درا لدمدهدر ا وظد دفددةا أوا ىدفداد ددةا وا    ادمددتلد ددةا

عا ، والمصووووومم  في سووووو يه  يتحقق التوليف في دمج المنسووووووجات مع الخامات ابخرى بصووووووره ناجحة عندما تتكامل عدة جوانب م
 لتحقيق هذا التكامل يكون له أهداف منها :

الشكلية   –الملمس  –محاولة الكشف عن خواص الخامة الطبي ية أو الصناعية والحسية من حيث اإلمكانات اللونية  -1
 المنتظمة أو غير المنتظمة. 

 تحقيق بعض القيم الوظيفية والجمالية في التصميم الداخلي. -2
 توافق الشكل والمضمون لتصميم المشغولة من حيث اختيار ما يناسب من األساليب والتقنيات   -3

 مشكلة  البحث   :   
نجد أن المصمم يواجه العديد من التحديات تختص بإستخدام الحاسب األلى فى عملية التصميم و التنفيذ لكل من عناصر الفراغ 

يعتبر أول النقاط التي يلتفت اليها المصمم ليتناسب مع سيكولوجيه الفرد و و  الداخلى فيجب على المصمم التغلب على األتى :
و االستفاده منها   و دمجها يظهر ذلك فى العمل على تطوير المواد و الخامات التقليدية و إعادة توظيف الخامات التقليدية 

 . ية في النسيج و استخدامه فقط كمكمل للتصميمعدم االهتمام بالناحية اإلبداعو باإلضافه إلى   تشكيال بطريقة مبدعة و مبتكرة
   : البحث  هدف 

 منشأت الهيكليه الخفيفه و كيفيه تصميم وحدات تطبيقاتها فى إنشاء كيفيه يهدف البحث إلى دراسة التعريف بمادة المنسوجات و 
كما يسلط البحث الضوء على الجديد ، و رصد ما حدث لها من تطور منذ منتصف القرن الماضى حتى اليوم  المختلفه  األثاث
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ليات الحركة  أتحقيق المرونة من باإلضافه إلى و على عملية التصميم و التنفيذ المختلفة  من التكنولوجيا و أثرها على المنسوجات 
 تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التصميم. الخاصة بالقواطع المتحركة و وحدات االثاث، مع 

  :  البحث   منهج  
التكنولوجيا استخدام تقنيات النسيج  فى ظل الثوره المعلوماتيه على التصميم الداخلى من خالل البحث وراء تحليلى  لتأثير    منهج

 للخامات المختلفه و كيفيه دمجها مع المنسوجات و كيفيه تطبيقها على حيزات الداخليه للفراغ .مفهوم 
   :  البحث   أهميه 

و تأثير التطور التكنولوجي على العصور تكمن أهمية البحث في سرد تطور استخدام النسيج في الفراغات الداخلية على مر  -1
 تطور شكل النسيج و استخدامه في التصميم الداخلي .

لتغلب عليها التعرف على خواص النسيج التصميمة و التقنية و التعرف على مواطن القصور في خامات النسيج و كيفية ا -2
 . بتهجينها بخامات أخرى تضفى عليها مواصفات جديدة 

 أوال: دمج المنسوجات مع الخرسانه :  
الخرسانة تتميز بخصائص كثيرة ، فهى تأخذ شكال متصلبا و متينا مع التدريج ، تبدأ بمرحلة الشك االبتدائي ،كما تتميزالخرسانة 

عتادة ، وال تستخدم في عملية تصنيع األثاث ألنها تتميز بالصالبة و  اء المبالصالبة بصعوبة الهدم وتستخدم في عمليات البن
دمج الخرسانة  ؛  شدة و و صعوبة التشكيل ، ألنها على هيئة قوالب محددة أو مك بة الشكل ألنها تصب و تتصلب سريعا ال

اتين الخامتين في خامة واحدةالمسلحة مع المنسوجات هي عملية للحصول على خامة جديدة لدمج كل الخصائص ، فإن ه   ،
الخواص الطبي ية والفيزيائية: تتميز بدرجة عالية من الليونة قبل إضافة الماء ، ثم بعد بذلك تصل لمرحلة الصالبة - الخواص 

 البصرية: ليس لها قدرة على الشفافية ، هي خامة معتمة تماما. 
تتم عملية دمج الخامتين بواسطة وضع طبقات من القماش الصناعي المركب مع طبقات  طريقه دمج المنسوجات مع الخرسانة :

من الخرسانة ، بذلك يتم تصنيع خامة جديدة تكتسب خواص المنسوجات في كيفية سهولة التشكيل و المرونة و التحكم في 
القماش الخرسانى   -لك التوليف نوعين : أو ينتج عن ذو تصبح كتلة صلبة مثل الخرسانة  التصميم ،  بعد ذلك  يتم وضع الماء

Concrete Canvas الشدات النسيجية -باا Fabric Formwork 
 : Concrete Canvas      أ- القماش الخرسانى 

من ضمادة الجبس  هذه الخامة  ) القماش الخرساني (  ، لالفكرة التصميمة  جاء 
 التى تستخدم فى معالجة كسور العظام  

و موووووووووع  التشوووووووووكيل،حيوووووووووث إنهوووووووووا فوووووووووى البدايوووووووووة تكوووووووووون خاموووووووووة لينوووووووووة و سوووووووووهلة  
لوووووووه نفوووووووس المووووووواء تتصووووووولب و تأخوووووووذ هيئوووووووة الشوووووووكل الوووووووذى قووووووود تشوووووووكلت بوووووووه  ، 

العاديوووووووووووة ،ولكنوووووووووووه شوووووووووووديد الصوووووووووووالبة بمجووووووووووورد أن  المالبوووووووووووس مرونوووووووووووة أقمشوووووووووووة
 . ليصبح تماما مثل الخرسانة العادية بواسطة الماء  هدرجته تتم

إن القماشالخرسوووووواني هووووووو موووووون أسوووووورع الحلووووووول و الخامووووووات األكثوووووور فعاليووووووة موووووون 
 التكلفووووة و التثبيووووت ، و لهووووا فائوووودة أخوووورى حيووووث أنهووووا تعتبوووور موووون الخاموووواتحيووووث 
البيئوووووة تابعوووووة للعموووووارة الخضوووووراء ، حيوووووث إن القمووووواش الخرسووووواني يووووووفر  صوووووديقة
% ، مووووووون موووووووواد البنوووووووواء حيوووووووث إنوووووووه يسووووووووتهلك طبقوووووووة رفيعوووووووة موووووووون 95حووووووووالى

و هوووووى سوووووريعة البنووووواء  ال تسوووووتهلك وقتوووووا كبيووووورا و أقووووول فوووووى اليوووووود  الخرسوووووانة ،
 . العاملة المستهلكة لبناء الملجأ 

يتكوووووووون  القمووووووواش الخرسووووووواني مووووووون ثوووووووالث  طبقااااااااات القمااااااااا  الخرسااااااااان  :
قوالووووووووب مصووووووووفوفة بووووووووالتوالي فووووووووو  بعضووووووووها موووووووون طبقووووووووات ثالثيووووووووة األبعوووووووواد ، 

خلوووووووويط موووووووون الخرسووووووووانة الجافووووووووة التووووووووى إنهووووووووا تحتوووووووووى علووووووووى الووووووووبعض  حيووووووووث 
وضوووووووعت فوووووووى هوووووووذه الطبقوووووووات ،  و يوجووووووود فوووووووى الطبقوووووووة الوسوووووووطى منسووووووووجات 

 pvcهووووذه الطبقووووات طبقووووة فنيوووول )  النووووايلون ، و يوجوووود فووووىداخلووووة فووووى تركيبهووووا 
السوووووطح األخيووووور مووووون الطبقوووووات و ذلوووووك للحمايوووووة  ( و هوووووى طبقوووووة داعموووووة علوووووى

.   

مفتيةاااالخرستىاالقمتشااة(اا:اختما1شللا)اا

CC8  ا ا–ا CC5 ا–ا CC13 الثالةاأىجاعامياا

.الجمرا  

لقمتشااقطتعالاا

 الخرستىاا

ا

ااأل تف

 

ااطوقةامياالخرستىةاا  

( : يوضح طبقات القماش 2شكل ) 
 الخرسانى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9
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 تثبيووووت الخرسووووانة و تجموووودها  السووووطح األخيوووور موووون الطبقووووات و ذلووووك للحمايووووة ، و دليوووول علووووى وجووووود الموووواء الووووذى يسوووواعد علووووى 
ا كمووووا أنهووووا  يساااا خدق القمااااا  الخرسااااان  ل نااااا  ،  كمووووا يسووووتخدم ضوووود االشووووتعال ، و مقوووواوم للموووواء  بشووووكل سووووريع وسووووهل جوووود 

 فى التصميم الداخلى للحيزات المختلفه .
 
 
 
 
 
ا.

 دام الملجئ المؤىتة فى الثكنات العسكرية فى أفغانستان خ: (است 3شكل)
 األلمان  فلوريدالقما  للمصمم    : مثال تط يق  مقاعد من النموذج 
قامت فكره هذا التصووميم للمقعد من ،  مصوومم األثاث األلماني فلوريد شووميد هذا المشووروع أثناء دراسووته فى ميونا فى ألمانياعرض  

كيفية طي النسوووويج الخرسوووواني، ثم غمره بالمياه للحصووووول على النتيجة المطلوبة  و يمكن التالعب بشووووكل المقعد و تصووووميمه قبل 
 ساعات من الشد قبل غمره في الماء .

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الطى األوريجامى ، و االعتماد على طي فى إبراز الشكل التصميمه للمقعد قائمه على  فكرة  

شكل ) 7(  : خطوات تصنيع المقعد 
تمر بمراحل لصنع الشكل و الهيكل 

المطلوب : يقوق فلوريان ب ث يت أطراف  
المقعد ف  الهيكل الخش    ، ح   

 ي مكن من شد و ط  القما  لخرسان 
للشكل النهائ  .   والح   ي صلب وص  

 

تصميم وحدات  : (  4شكل ) 
المعرض و كيفيه تشكيل و   

.  انسيبايه ال صميم  
 

(: وحدة اإلضاءة 5شكل ) 
مستوحاة من شكل راقصة  

 التانجو .
 

إس خداق القما  الخرسان  ف   :(  6شكل ) 
تصميم وحدات عرض المعرض ف  سويسرا و كانت  

لل ع ير عن بساطه المعروضات و   الخامه األمثل
    المسقط األفق  يوضح كيفيه توزيع الوحدات 
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مل من القماش، التى ال يمكن أن تعطى   8يلعب المشروع فكرة الخداع البصري، حيث يظهر أن المقعدة سمكه ال يتجاوز حوالى 
 و صالبة و استقرار الخرسانة . قوة للجلوس عليه حيث إن المقعد يجمع بين نعومة دفء من القماش 

 مثال تط يق  مقعد من تصميم المصممه  ساق جينغيز

صووووووممت سووووووام جينغووووووز المصووووووممة بقسووووووم األثوووووواث المعاصوووووور مقعوووووودا مسووووووتوحى موووووون طيووووووات القموووووواش ،  و اسووووووتخدمت القموووووواش 
اسوووووتقرت علوووووى الخرسووووواني لتحقيوووووق فكووووورة التصوووووميم  ، وقووووود أجريوووووت العديووووود مووووون التجوووووارب علوووووى خاموووووات أخووووورى مختلفوووووة  ، و 

  ااالقماش الخرساني ، حيث يمكن التالعب به ألنه يمتلك مرونة القماش ثم يتصلب بعد ذلك لتحقيق النتيجة.

من خالل دراسة سام جينفر لحركة طيات القماش و طيات النسيج و الحركة الديناميكية لألقمشة كما هو واضح بالشكل   
.ا، عملت المصممة سام اسكتشات لدراسة حركية طيات النسيج  لتصميم المقعدمتواصلة فى اتصال الشكل النحتى والرغبة ال  

 ا

 

 
 :   FabricFromwork   ثانيا الشدات  النسيجية  

قد قام المصمم بدمج تخصصات النحت و التصميم  المهندس المعماري مارك ويست هو مؤسس فكرة الشدات النسيجية الحديثة
المعماري و الهندسة الهيكلية فى تصميم واحد و هو الشدات النسيجية  و هى عباره عن قوالب مؤقتة مرنة ، حيث إن التكنولوجيا 

النحناءات الطبي ية  الناشئة عن كيفية تحويل نظم االستكشاف و الرسومات الفنية إلى المنشأت الخرسانية ، و األقمشة تستجيب ل
وعضويه الشكل على عكس القوالب الخشبية حيث تنتج أشكال للهياكل ذات الكفاءة العالية من خالل األقمشة ، و قد ساعدت  
قوالب النسيج على سهولة تدفق الخرسانة داخل هذه القوالب بسهولة، و هذا يتطلب هيكل أقل استقرار ا ، و بذلك أصبحت هذه  

ا  لألشكال و الهياكل العضوية . القوالب انعكاس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(  :    10الشكل ) 
المهندس المعماري مارك  

ويست مؤسس فكره 
الشدات النسيجية الحديثة 

. 

: االنسيابية و ديناميكية الحركة في  ((9شكل )
التشكيل بالقماش الخرساني ينتج تصميما مختلفا 

. 

 

(   : اسكتشات دراسة    8شكل )  
 الحركة الديناميكية لطى القماش. 

 

( :  كيفية  11شكل)
حساب الفراغات و 

المساحات ف  شكل 
المجسم و تط يق 

ال صميم الرقم  عل   
كيفية    ،  المنسوجات

النسيجية   تجهيز الشدات
للحصول على الشكل 

  .النهائي للقالب 

   .كيفية  تجهيز الشدات النسيجية للحصول عل  الشكل النهائ  للقالب  ،  المنسوجات
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القوالب النسيجية يمكن استخدامها فى تشكيل األعمدة و يمكن بناؤها ببساطة عن 
طريق تثبيت المنسوووووجات على هيكل من الخشووووب أو من المعدن فى أى مسوووواحة 

 أو شكل أو حجم ، الشدات النسيجية تختلف من شكل بخر فى 
التصووووووووووووووميم، ، و حودوث توازن فى الشووووووووووووووكول الهيكلي ويكون أقرب إلى الشووووووووووووووكول  

 ا.ورفولوجيا الم
 النموذج: طريقة تنفيذ الشدات النسيجية بأسلوب حديث باس خداق الروبوت 
Fabric-cast Concrete is the Construction Method of the Future 

صووورافيان من جامعة كاليفورنيا، طريقة  وضوووعت المصوووممتان رون كلفر و جوزيف  
و قد اسووووووتخدما في هذا   ،للتصووووووميم بالشوووووودات النسوووووويجية فى منسوووووووجات من الليكرا

التصووميم تقنيات جديدة، حيث تطورت فكرة الشوودات النسوويجية باسووتخدام الروبوتات 
و التقنيات التكنولوجية الحديثة، و قد قامت المصوووووووممتان بالتصوووووووميم على البرنامج  

 التصميم .  مع بيان كيفية سهولة التحكم فى الرقمي  

  

فى  2013فى عام    Matsys اتخدت شووركة ماتسوويس:   الشاادات النساايجية بواسااطة المصاامم روكا أوكرالنموذج : الحوائط من  
مدينه سوووان فرانسوووسوووكو ،  تصوووميم ا لفكرة جدار لتصوووميم جزء من مطعم ، و الجدار المطعم مسوووتوحاه من العشوووب الخيزران شوووكل 

 .طويل القامة ، و قد صنع هذا الجدار من الشدات النسيجية 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fabric Partition fromمثال تطبيقى حاجز من الشدات النسيجية
اعتمدت الطالبة فى تصميم المشروع على البرامج  المشروع مقدم من طلبه قسم الهندسة المعمارية جامعة ميتشغن فى أمريكا 

:  المقاعد ( 15) شكل
من تصميم أوفير زوكر  

من فكرة الشدات 
النسيجية و كيفية 
تحويل ال صميم  
(:  قاق المصامم الهولندي ب صاميم مجموعة من المقاعد ال   ت دو ف  الشاكل الخارج   16كل )ش .االورجنك للط يعة 

لهاا أنهاا من المنفوخاات ، و تع ماد عل  الخادعاة البصااااااااارياة  ، حياث يلهر أنهاا ت ميز باالنعوماة و 
 .لكن ف  الحقيقة ت ميز بالصالبة  

 

 

يوضح  ( :  14شكل ) 
كيفيه تصميم حوائط 

داخليه من خامه  
 . الشدات النسجيه 

( : تصميم القوالب النسيجية عل  ال رامج الرقمية مثل برنامج جرا س ور, و يمكن ال حكم ف  الشكل 31شكل )
 مجسمات الشكل عل  ال رنامج من حيث السمك و االنحنا ات المخ لفة، ح   الوصول للفكرة النهائية لل صميم 

 .  
 

تراعرواناواالم ساساويلا ت  ج  ي  

هيكل داخلى لوحده  (  :   12لشكل ) ا
 انتظار تستخدم فى الحيزات اإلداريه .   
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الرقمية ، و اإلبداع فى التصميم، يقوم آلة الروبوت بتطبيق هذه الرسومات على المنسوجات الصناعية، و آلة   الروبوت تشبه 
واعاااخلراي ت ةاابطرافاياويتاأواعجاسطةاكما فى الشكل  تقطيع الليزر حيث يعتمد على أذرع روبرتارية  تقوم بالتقطيعآلة   

 آلةاااال  ت ة.
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتكون من طبقات من الزجاج و بينها طبقه من المنسوجات المعدنيه ذات تصميم يتناسق مع   :دمج المنسوجات مع الزجاج 
و يضيف للتصميم الخطوط و تشكيل ثالثى األبعاد و  و ديناميكية  الذي يحقق التوازن الجماليأسس التصميم الداخلى للفراغ 

 من خالل ضوء النهار .  الظلالضوء و  فراغتضيف الخطوط لل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   : الاااااااماااااااعاااااااادن  ثاااا :اااا اااا   ماااااااع  الااااااامااااااانسااااااااااااااااوجاااااااات    woven metallic textiles:     دماااااااج 

المعدن هو أحد أهم العناصور و الخامات التي تصونع منها األشوياء الحديثة التي تسوتخدم في حياتنا اليومية ، سوواء كانت إضوافات 

:  تقطيع الشكل  (71) لشك
بواسطة روبرت آلى للمنسوجات 
بعد برمجة الروبرت بالمقاسات  

يالمطلوبة .  

الهيكل بعد  تصلب  ( :    18شكل )  
 ، السابقة  المراحل  من  انتهائه 
يشبه   الحواجز  هذه  شكل  أصبح 
وحى  من  المرجانية  الشعب  شكل 
هذه   ، المورفولوجيا  تصميم 
تغيير  على  ساعدت  التصميمات 

الفراغ الداخلي   مسار الحركة فى
للحيز  وأضافت  للتصميم، 
و   العضوي  التصميم  الفراغي 
على  شكل  أى  تحويل  كيفية 

الرق تصميم  البرامج  إلى  مية 
 حقيقي فى الفراغ الداخلي.

اإلس خدامات  (:  20شكل )
المخ لفه ف  تصميم 
القطاعات الداخليه و 

المناضد و ف  تصميم السلم 
كيفيه إضافه ديناميكيه و 

و تحويل ال صميم لل صميم 
إل   الكالسيكيه المع اده من 

 الحداثه .

 

 

التصوووميمات المختلفه المختاره  (:   19شوووكل )
 لطبقه المنسوجات بين طبقات الزجاج . 

 

 

العضوي و كيفية  التصميم  الفراغي  للتصميم، وأضافت للحيز  الداخلي  الفراغ  الحركة فى  التصميمات ساعدت على تغيير مسار 
 تحويل أى شكل على البرامج الرقمية إلى تصميم حقيقي فى الفراغ الداخلي. 
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أو  إكسووووووسووووووورات و أثاث و أسووووووقف وحوائط و تسووووووتخدم في كثير من األغراض التصووووووميم الداخلي و ذلك لقوة  تحملها و سووووووهولة  
 للتصميم .ية كبيرة في تطوير و تقدم  استخدامها لما لها من أهم تطويعها و تشكيلها و دقتها واستمرار
   طريقه دمج المنسوجات مع المعادن:

المعوووووادن من  الخيوط  اسووووووووووووووتخالص  بواسووووووووووووووطوووووة  الووووودمج  عمليوووووة   تتم 
و دمجها مع المنسووووجات بالطريقة المباشووورة أو  غير المباشووورة، حيث   

تتم بواسووووووووووووووطوة دمج خيوط المعوادن المسووووووووووووووتخلصووووووووووووووة من المعوادن مع 
المنسوووووووجات ابخرى، مثل الحرير و الكتان و غيرها من المنسوووووووجات  
الطبي ية المسووووووتخلصووووووة من الخيوط الطبي ية ودمجها بطريقه الغزل و 

باشوووووورة تتم باسووووووتخالص المعادن و تصووووووميم  النسوووووويج، الطريقة غير الم
القطع المعوووودنيووووة على نوع من  هووووذه  منهووووا أو حيوووواكووووة  منسوووووووووووووووجووووات 

 المنسوجات.
 

مميزات اس خداق المنسوجات المعدنية ف  مفردات وحدات ال صميم الداخل : قدرة المنسوجات المعدنية على انعكاس لمعان 
المنسوجات المعدنية تعطى للفراغ الداخلي ثالثية األبعاد من حيث التشكيل  ،  األلوان واإلضاءات في تصميم الفراغ الداخلي

 والتصميم.                
 .تتميز بدرجة  عالية من الليونةالخواص الط يعية والفيزيائية:  

 مثال لنموذج معرض دون  أرو  باس خداق شبكة األقمشة المعدنية   
Dune Oro Exhibition by using Mesh Metal  Fabrics 

من إبداع المصوومم المعماري مانيروا ، انعكاس اإلضوواءات في األلوان و في الفراغ الداخلي   2007مشووروع معرض لألرضوويات في 
، تقسووووووويم الفراغات الداخلية للمعرض دون اسوووووووتخدام خامات أخرى ، سوووووووهولة  الفك و التركيب ، اتصوووووووال الفراغ الداخلي و إعطاء 

 نسوجات الخصوصية لبعض المناطق ، استخدام الم
ثالثيوووووة   أضووووووووووووووووووواف   الخووووواموووووة  تشووووووووووووووكيووووول  سووووووووووووووهولوووووة   و  الشووووووووووووووفوووووافيوووووة  و  اإلضووووووووووووووووووواءات  انعكووووواس  مع  .المعووووودنيوووووة   األبعووووواد 

 
 
 

 

 

 
 فندق كيمبينسكي، جنيف. باريسسيج المعدنى الن

Kempinski Hotel, Geneva paris  Metal Woven Textile 
لها العديد من المميزات عند استخدامها في الحيزات المختلفة ، حيث إنه يمكن التحكم في نفاذيتها للضوء فيمكن أال تسمح 

ا بسيطة ، و قابليتها للتشكيل   .بدخول الضوء بكمية كبيرة مثل باقى أنواع الستائر ، مع وجود شفافيه أيض 
 

تتم عملية دمج الخامتين للحصول على خامة جديدة تجمع بين  :  Wooden Fabricدمج المنسوجات مع األخشاب   ثالثا :
 ليونة وسهولة  التشكيل، الخشب قابل للحفر 

أضافت المنسوجات لألخشاب لليونة  و التقطيع، دمج الخامتين عن طريق لصق بقايا مثلثات األخشاب على األقمشة بالتالي 
 الحركة الديناميكية في التصميم ،

سوجات الصالبة و القوة  و الثبات ، كما أضافت لتصميم األثاث شكال  و رؤية جديدة في التصميم  و أضافت األخشاب للمن 
 الداخلي .  

 

اس خداق  (  19شكل )     
المنسوجات الثالثية األبعاد 

ف  تغطيات و تصميم 
الحواجز ف  المعرض 

قدرتها عل    باإلضافه إل  
مما  إنعكاس اإلضا ات 

 يساعد عل  توفير الطاقه 
 
 

 

 

 

 

 

سهوله  (  18شكل ) 
دمج القما  

الخرسان  مع خامه  
 الحيز الفراغ الداخل  
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و   يتم تجميع بقايا األخشواب من ورش العمل:    خطوات تنفيذ مشارو  وحدات ال صاميم الداخل  بواساطة المصاممة إليساا سا روزك
قاطع الليزر طبقات رفيعة السوووومك   تصووووميم على البرامج الحاسوووووبية قياسووووات الهندسووووية للمثلثات و طباعتها ،  بواسووووطة جهاز  يتم

بواسووطة الصووق واختيار نوع لصووقها على سووطح القماش مثل طريقة تركيب قطع الموازيك  أو مثل تقسوويمات أرضوويات الباركيه ،  
 .  من األقطان أو الليكرا أو أقمشه الفسكوزمن المنسوجات مثل التى تحتوى على نسبة  

تتميز بدرجة عالية من الشوفافية، ولهذه الخاصوية أهمية كبيرة في التصوميمات الداخلية،  دمج المنساوجات مع ال السا يك : رابعا :  
تتميز بخفة الوزن ،باإِلضووافة إلى ، فهي تتيح للمصوومم إضووافة الصووبغات واألكاسوويد ، بغرض إنتاج أشووكال تتميز بالشووفافية اللونية 

يوضح تصميم وحدات األثاث    :(  21شكل ) 
ال صميم  أو االكسسورات المخ لفه  حيث إن 

لمنسوجات من مع ااع مد عل  دمج الخشب 
حيث السطح و تركيب الخامات و تحوليها 

لخامة  ثالثية األبعاد تشبه الورق ف  ال شكيل 
 .و أن يكون الشكل قائم بذاته 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أع مد ال صميم  للوحدة   :(  22شكل ) 
 اإلضا ة عل  كيفيه  يمكن ال العب ف  هيكل

وحدة اإلضا ة، و ه  تشكل شكال  ل الخارج  
وتقوق بوظيف ها ليال سهولة ال شكيل  معديناميكيا 

 .كوحده إناره 
 

 

 

 

 

 

 

 

قاطع الليزر طبقات رفيعة السومك   :(    23شوكل ) 
تماما و دهنها ، لصوووووووووووقها  ، و ذلك بعد صووووووووووونفرتها  

القموووواش مثوووول طريقووووة تركيووووب قطع   على سووووووووووووووطح 
 .الموازيك

 

 

 

 

 

إسااااااااااا خداق السااااااااااا ائر (  20شاااااااااااكل )     
و تصاااااااااااميم كامااااااااااال لوحااااااااااادات  عااااااااااارض 

قاااااااد تمياااااااز  م جااااااار  وكااااااااون ر الريسبشااااااان 
ال صااااااااميم فاااااااا  الجمااااااااع بااااااااين النلريااااااااة و 
ال ط يقياااااااااااة مااااااااااان اسااااااااااا خداق األلاااااااااااوان و 
الخاماااااااات المعدنياااااااة و خفاااااااة الاااااااوزن فااااااا  

 .  ال صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااميم
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د و  تشووووووووووووووغيلهوووووا  بهوووووا طر   تسوووووووووووووومح  التي  العووووواليوووووة  البالسووووووووووووووتيوووووك  خووووواموووووة  .مرونوووووة  مختلفوووووة  المنسوووووووووووووووجوووووات بطر   مع   مجهوووووا 
يكون كال الخوامتين   العملياة األول  و ه  الادمج باالحرارة  بوالحرارة و الضووووووووووووووغط ، فقبول  دمج الخاام ينتتم عمليوة   : طريقاة الادمج 

منفصوووووال  عن ابخر ، و عند تعرضوووووهما للحرارة يتم الدمج، و قد سووووواعد وجود األلياف الصوووووناعية على سووووورعة عملية الدمج ألنه 
بوجود األلياف الطبي ية في المنسوووجات يسووتغر  الدمج وقت ا أطول لذلك فإن المنسوووجات من البولي إيثلين و البولي اسووتر تسوواعد 

 .  مج مع اللدائنفي سرعة الد
 .   الثانية للدمج بالضغط و الحرارة و عملية التكسية والصقل بالضغط و الحرارة

 نموذج لدمج نسجيات القما  مع ال الس يك بالحرارة 
Mixing between Fabric and Plastic by using Heat 

، و هذا  2010نفذ  للمصمم الياباني  كبيجو كوما المشروع في عام 
 المصمم مشهور باستخدامه الوحدات و تكرراها بطريقة متناغمة

و هي عباره عن ماده تأتى من بين  ، و هندسية في معظم تصميماته   
أنها تحتفظ  القماش مضغوط حراريا مع البالستيك  ، و التي تتميز 

 .  بليونه و مرونة القماش و قوة  ملمسه واالحتفاظ بهيئة شكل البالستيك
 
 تعتمد الفكرة على تصميم المكان مثل الكهف، و لكن  فكرة ال صميم  

 كهف يتسم بالليونة  ك يتمثل 
و االنسيابية و ليس بالصالبة  ، حيث يجعل المصمم الزائرين يدخلون 

 بالغيوم في مغامرة تشعرهم 
ا نجح المصمم في تقسيم حيزات المتجر على حسب كل جزء مخصص  لبيع   و الرغبة في اكتشاف المزيد من المكان ، و أيض 

 ا.المنتجات و ذلك عن طريق تقسيم الفراغ الداخلي للمتجر
 وتستخدم هذه الطريقة لدمج المنسوجات مع البالستيك و تكوين خامة واحدة  مدمجة  تجمع  بين الخامتين    عملية ال كسية : 

يمكن استخدام تقنية الصقل لتكسية بعض المواد كالور  والقماش بطبقة بالستيكية ، وهذه العملية تشبه عملية الصقل إال أنه تتم  
   اء تكوين لفائف البالستيك.بوضع المادة المراد تغطيتها بين البكرات أثن

ا

ا
 

المط وعة المرنة ثالثية األبعاد  ال الس يكيه  المنسوجاتتصميم وحدات اإلضا ة و األثاث من   
مصمما الصناعة التي تجمع بين المعرفة متعددة  

التخصصات من تقنيات التصنيع، من خالل التالعب  
المواد التقليدية بطر  تكنولوجية مبتكرة من خالل 

التخطيط القوالب معقدة مثل  طباعه المنسوجات ثالثية  
 األبعاد 

 

:  ( 24)  شااااكل
ياااااااااوضااااااااااااااااااح  
الاااااااااااوحااااااااااادات 
المضالعة الشاكل 
الااقااماااااا    ماان 
ماااع   باااااالااااادماااج 
الاا ااالساااااااااا ااياااااك  

 بالحرارة .

 .  لقطات منظورية توضح التصميم الداخلى للفراغ و كيفية التشكيل و إبراز الفكرة في الحوائط و األسقف ( : يوضح 25شكل ) 

: أله  (26)شكل 
الليزر لطباعة 

تقنيات المنسوجات 
.الثالثية  
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بمختلف تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد ، تعتمد على ليزر  وهي تتناسب مع  األقمشة :     طباعه للمنسوجات المرنة ثالثية األبعاد  
المطبوعة ،  تستخدم مادة البولي أميد النايلون  شعاع الليزر داخل أله طباعه المنسوجات كما في  يتصلب مسحو  البالستيك 

يتم التصميم للمنسوجات المختلفة بدقة لحرارة في بيئة تسيطر عليها، بناء  على قطاعات المنسوجة طبقة تلو طبقة باستخدام ا
ا، وطبع وتجميعها يدويا.3Dباستخدام البرمجة   على الكمبيوتر

 
ا
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                           البحث: نتائج
الناحية الجمالية و يعتبر النسووويج من أكثر الخامات ثراءا في التصوووميم الداخلى  و تضوووفى عليه رونقا و تكنولوجية جديدة من  -1

 التشكلية .
الداخلي من الشوووووكل اإلسوووووتاتيكي التقليدي إلي الشوووووكل أدى دمج  النسووووويج مع الخامات األخرى  إلي تغير أشوووووكال التصوووووميم    -2

 الديناميكي بتصميماته العملية والتميز بخيال وحرية أكبر.
أو اللدائن تفو  النسويج من حيث المميزات على باقي تلك  المقارنة بين خامات التصوميم الداخلي سوواء المعادن أو األخشواب  -3

 ذ و سهوله دمجها مع الخامات األخرى . الخامات، حيث وجدت أنها اقوى الخامات رغم سهوله مرونتها وأكثرها عملية في التنفي
    البحث:  توصيات

تحولت الى نظريات للتصووميم الرقمي لكي تسوواعد فى أن يتابع أهمية متابعة تطور نظريات التصووميم الداخلي والمناهج التى    -1
                                      حل المشاكل التصميمية بطر  جديدة وإتاحة أفكار تصميمية مختلفة.

أن يدرس االتجاهات الحديثة فى التصوميم وتكنولوجيا تصونيع الخامات والتي تنعكس بدورها على التصوميم الداخلي، والوصول   -2
 الى تقنيات تنفيذية متطورة للخامات واعادة صياغتها ودمجها مع المنسوجات وتوظيفها لتالئم االحتياجات التصميمية.

أن يطبق نظريات ومناهج التصوميم واسواليب وتقنيات التنفيذ المسوتحدثة حيث التطور السوريع والمسوتمر فى االتجاهات الفكرية   -4
 التقني الرقمي المتسارع.المعمارية وتنوعها لتواكب التطور 

 
 conclusion الملخص

تم التعرف في هذا البحث على تعريف لدمج المنسوجات مع الخامات ابخرى ، و دمج الخصائص لكال الخامتين والتعرف على 
  القماش الخرسانى  قد ساعد على التشكيل و تصميم وحدات أثاث مختلفة ، تستخدم الشدات،  الخصائص المشتركة الجديدة 

النسيجية و هي  أقل إمكانية فى استخدام الخرسانة ، ألن التشكيل يتم بواسطة المنسوجات، و عدم استهالك كمية كبيرة من  
 الخرسانة 

: إن عملية دمج المنسوجات مع البالستيك ينتج عنها خامة  تجمع ما بين خواص المادتين و   دمج المنسوجات مع البالستيك
 .  صر مختلفة لوحدات األثاث كيفية التشكيل و تصميم عنا

ا
يساعد على إبراز القيم الوظيفية والجمالية كخامة  لها دور في صياغة محددات الفراغ ، وكيفية : مج المنسوجات  مع المعادن د

 دمج المنسوجات مع المعادن ، و لما لها من انعكاس لمعان للضوء.
حيث إن األخشاب من أكثر المواد القابلة للتشكيل و لكن عند دمج المنسوجات مع األخشاب  : دمج المنسوجات مع األخشاب   

 . الديناميكية في التصميم ينتج ليونة المنسوجات 

و كيفيه  تصميم وحدات إضا ه مخ لفه ال صميم و االحجاق بإس خداق المنسوجات ال الس يكيه  :(27)شكل 
 تشكليها .  
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