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 نة و الفكر فى الحيزات الداخميةالكوريان ما بين المرو 
The Corian between Flexibility and The concept in interior spaces. 

 م.م / بسنت محمد سعيد أبوشال
 المنصورةجامعة  -شعبة العمارة الداخمية  -قسم الديكور -كمية الفنون الجميمة  -مدرس مساعد 

 الممخص:
ألى نشاط موضوعا يمس حياتنا جميعا بصورة  عممية تصميم الحيزات الداخمية المعاصرة أنمف المتعارؼ  -

 مباشرة .
منذ بدء التفكير فى أوؿ منشأ معمارى ارتبطت عالقة الشكؿ باإلنشاء و عالقة اإلنشاء بالعمارة عالقة اساسية ،  -

ذى يساعد فى نقؿ الفكر المعمارى مف ، فيو العامؿ الميـ ال اإلنشاء يمثل الجانب المادى فى العمارةحيث اف 
 الخياؿ إلى الواقع .

 
حمت المواد الحديثة محؿ المواد القديمة معطية العمارة الداخمية ىيئة جديدة و مختمفة عف سابقيا ، مما نتج عنو  -

ىذا البحث العديد مف اإلنعكاسات اإليجابية و السمبية عمى حياة األفراد النفسية و اإلجتماعية و اإلقتصادية ، و 
و المعتمدة مف حيث الوظيفة و الشكؿ ،   الفكر فى الحيزات الداخمية الكوريان ما بين المرونة وبصدد دراسة  

عمى أسس و شبكيات ىندسية منتظمة و غير منتظمة و ذلؾ بتنوع أشكاليا و تصميميا و ىى تؤكد اليوية و 
د مف الديناميكية مف خالؿ ما أوجدتو مف تأثيرات التى أدت بدورىا إلى تحرير الحيز مف استاتيكية نحو مزي

بصرية و نفسية مترجمة فكر المصمـ نحو امكانية وجود المزيد مف المشاكؿ المعمارية داخؿ الحيز بأبعاده 
المدركة و السعى وراء االرتقاء بالحيز لموصوؿ إلى تأكيد الوظيفة المرجوة منو محققا التأثيرات النفسية لممتمقى 

 داخمو .
و التى ) خامة الكوريان ( أصبح اإلىتماـ بالسعى إلى ما ىو أرؽ و أكثر مسامية و ىو ما توصمنا إليو فى ىذا البحث 

حمت محؿ المواد المسمحة و المواد الثقيمة المستخدمة داخؿ الحيزات الداخمية ، كما أف الكورياف ييسر اإلستفادة مف طبقات 
ف قبؿ لعدـ صالحية مقاساتيا أو مراقدىا و بالرغـ مف أف التصميـ الداخمى ىو و أحجاـ الرخاـ التى لـ تكف تستخدـ م

عممية تييئة كياف تشكيمى وظيفى يتجو إليو اإلنساف بكؿ حواسو و متطمباتو و معو القوى البيئية المحيطة بو لذلؾ يمـز 
ع المتمقى داخؿ الحيز ، الداخمى لموصوؿ عمينا اختيار الخامات المناسبة و المتمثؿ فى خامة الكورياف لتتوائـ ايجابيا م

 إليجاد أفضؿ الحموؿ التصميمية لممشكالت الموجودة حاليا داخؿ الحيزات .

Abstract: 
-It is common knowledge that the process of designing contemporary interior spaces for 

any activity is a subject that affects all our life directly. 

 •Since the beginning of thinking about the first architectural origin, the relation of the form to 

the construction and the relationship of construction to the architecture has been linked to the 

basic relationship. The construction represents the physical aspect of architectur It is the 

important factor that helps in transferring architectural concept from imagination to reality, 

 •The modern materials replaced the old materials, giving the interior architecture a new and 

different shape, which produced many positive and negative effects on the life of individuals 

psychological, social and economic, and this research is the study of the corian between 

flexibility and the concept in interior spaces In terms of function and shape, based on 
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regular and irregular geometrics basics and grids, in the diversity of forms and design, which 

emphasizes the identity, which led to the liberation of the space from static to more dynamic 

through the visual and psychological effects translated designer concept to the possibility of 

more architectural problems in the space with realized dimension and seeking to raise the 

space to reach the confirmation of the desired function, realizing the psychological effects of 

the user in the space .  

-The interest in seeking the thinner and more porous is what we found in this research 

(Corian material), which replaced the concrete materials and heavy materials used in the 

interior spaces, And that the corian facilitate use of layers and sizes of marble, which were not 

used before the lack of validity of its dimensions, and although the interior design is the 

process of creating a functional entity, which is directed by all human senses and 

requirements and with the environmental forces surrounding it so we have to choose suitable 

materials as corian material to be positively compatible with user in interior space to find the 

best solutions to the design of the problems that are currently in the spaces. 

 : مقدمة
 ألى نشاط موضوعا يمس حياتنا جميعا بصورة مباشرة . أن عممية تصميم الحيزات الداخمية المعاصرةمف المتعارؼ  -
منذ بدء التفكير فى أوؿ منشأ معمارى ارتبطت عالقة الشكؿ باإلنشاء و عالقة اإلنشاء بالعمارة عالقة اساسية ، حيث اف -

 ، فيو العامؿ الميـ الذى يساعد فى نقؿ الفكر المعمارى مف الخياؿ إلى الواقع . ارةاإلنشاء يمثل الجانب المادى فى العم
حمت المواد الحديثة محؿ المواد القديمة معطية العمارة الداخمية ىيئة جديدة و مختمفة عف سابقيا ، مما نتج عنو العديد مف 

تماعية و اإلقتصادية ، و ىذا البحث بصدد دراسة  اإلنعكاسات اإليجابية و السمبية عمى حياة األفراد النفسية و اإلج
و المعتمدة عمى أسس و مف حيث الوظيفة و الشكؿ ،  الكوريان ما بين المرونة و توظيف الفكر فى الحيزات الداخمية 

شبكيات ىندسية منتظمة و غير منتظمة و ذلؾ بتنوع أشكاليا و تصميميا و ىى تؤكد اليوية و التى أدت بدورىا إلى 
رير الحيز مف استاتيكية نحو مزيد مف الديناميكية مف خالؿ ما أوجدتو مف تأثيرات بصرية و نفسية مترجمة فكر تح

المصمـ نحو امكانية وجود المزيد مف المشاكؿ المعمارية داخؿ الحيز بأبعاده المدركة و السعى وراء االرتقاء بالحيز 
 ثيرات النفسية لممتمقى داخمو .لموصوؿ إلى تأكيد الوظيفة المرجوة منو محققا التأ

 Questions   التساؤالت - 
 و كيفية العالقة بينيا و بيف الحيز الداخمى ........نتساءؿ ؟ ماهية خامة الكوريانمف خالؿ دراسة  -
 خامة الكورياف ؟ و ما الدور الذى تمعبو فى الحيز الداخمى ؟  مفهومما ىو  -
 المستخدمة فى التصميـ الداخمى ؟ تحدثةالتقدم التقنى الهائل لمخامات المسما ىو أثر  -
داخؿ  القواعد البصرية و النفسيةكيؼ يتـ استخداـ خامة الكورياف مف خالؿ التقدـ التكنولوجى داخؿ الحيز مع مراعاة  -

 الحيز و خاصة عمى المتمقى داخؿ الحيز ؟
 ت الرأسية و األفقية داخؿ الحيز ؟ما ىو دور خامة الكورياف فى ابراز القيمة التصميمية و التشكيمية لممحددا -
مع احتراـ البيئة المحيطة فى مصر مف حيث المناخ  فراغ ايكولوجى سميمما يمكف أف تحققو خامة الكورياف فى تحقيؽ  - 

 و التقاليد ؟ 
 لمحيزات الداخمية ؟ تكامل التصميم الداخمىالى أى مدى يؤثر الكورياف فى  -
و ىؿ يصعب عمى المصمـ االنتقاؿ بالفكر إلى  -لخارجى بالتكنولوجيا الداخمية ؟ الى أى مدى يمكف ربط الغالؼ ا -

 دوف مراعاة الغالؼ الخارجى  ؟!... –داخؿ الحيز 
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   The Research Issue مشكمة البحث -
قمية ( و فى ظؿ االنفتاح العالمى الحادث فى الوقت الحالى ،و فى ظؿ التقدـ التكنولوجى اليائؿ و ثورة المعمومات )الر 

عدـ وجود فواصؿ أو حدود أو صعوبات بيف الدوؿ حدث تبادؿ بيف األفكار و الخامات ،و حدث تطور بالغ فى التقنيات 
فى استقباؿ الفكر الجديد مف  ضمنها نقص الوعى الثقافى لدى المجتمعالحديثة ، و لكف ظيرت بعض المشكالت ومف 
يثة و الذكية مف الناحية الترفييية و الجمالية ربما دوف النظر الى الناحية شؽ ،ومف الشؽ األخر النيـ عمى التقنيات الحد

 :مما نتج عنو الوظيفية 

 عدـ االكتفاء بحجـ التقنية داخؿ الحيز الداخمى مما أدى الى تأثير عمى سموكو الحياتى) المعيشى(.    -  

ونتيجة  –نوع مف النمطية داخؿ الحيز   الداخمى احساس بالممؿ و الرتابة بمرور الوقت ، نتيجة شعور االنساف ب   - 
 الروتيف المسيطر عمى حياة األفراد ..  

دول ىناؾ نيـ )غزارة ( فى انتاج التكنولوجيا الحديثة و المخترعات الموجية إلى الجانب الترفييى خصوصا فى   -  
ير الطاقة و اإلسياـ فى تشكيؿ الحيزات الداخمية و مع عدـ مراعاة الوظيفة و استغالؿ تمؾ التكنولوجيا فى توفالعالم الثالث 

 التى تشكؿ حياة األفراد.

 ظيور العديد مف الفراغات ذات األشكاؿ الغير منتظمة مع صعوبة ايجاد حموؿ تصميمية داخمية  ليا .  -  

الكورياف معالجة  ىناؾ بعض األماكف األثرية أصبحت غير قادرة عمى تحمؿ أحماؿ جديدة فيؿ يمكف لتقنية خامة -    
 تمؾ المشكمة ؟ .

 The Research Delimitations   حدود البحث
بدراسة الفراغ يتناوؿ البحث عدة مشكالت كما تـ الذكر ، و بالتالى ستكوف حدوح البحث مما يخدـ المشكالت و سيكوف  -

التى وجدت فى العصر الحالى و خاصة التى تتعمؽ بخامة الكورياف و تأثير ذلؾ عمى ة التقنيات العديدة الداخمى و دراس
المتمقى داخؿ الحيز سواء بصريا أو نفسيا......كما أيضا يتناوؿ حموؿ لمحيزات الداخمية عف طريؽ تمؾ الخامات و كيفية 

 ... يضا الرقى بالفكر ، و  تحقيؽ تكنولوجيا التصميـ و التنفيذ استخداميا فى الفراغات المختمفة تبعا لوظيفة فراغ ،و أ
 تمؾ الخامات .  تكنولوجيايشتمؿ البحث عمى الكورياف و دوره فى العمارة الداخمية مف خالؿ  -
 المستخدمة داخؿ الحيز الداخمى .خامة الكورياف و أنواعو  -
 . المرونة و الفكرمى مف خالؿ لمكورياف طبقا لدوره داخؿ الحيز الداخ التصنيؼ العاـ -
 الداخمى معتمدا عمى الكورياف . اتجاىات التصميـ -

  The Research Assumptions فروض البحث
 يقوم البحث عمى ان :

 فة المتمقى داخؿ الحيزات .لمسمو بالفكر و بثقا وسيمة المصمـ الداخمىخامة الكورياف  -    
 بيف الخامة و الوظيفة و الجماؿ داخؿ الحيز . طريؽ المصمـ لمتكامؿتقنية خامة الكورياف  -    
 ليا تأثير عمى محيط الحيزات الداخمية . تكنولوجيا الخامات المتقدمة  -    
 أبعاده المعمارية . مف حدوده و وسيمة لتحرير الحيز الداخمىتقنية الخامات ) المرونة (  -    
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 The Research Axioms مسممات البحث
 وجود تطور فكرى ىائؿ و ثورة تكنولوجية سواء فى الخامة أو استخداـ الحاسب األلى .   -
 ر و التكييؼ و االستجابة .الحيز الداخمى عبارة عف غالؼ قابؿ لمتغي -
 خامة الكورياف نتاج لمتكنولوجيا مثؿ تكنولوجيا النانو  . -
 تكنولوجيا الخامات الحديثة ذو تأثير ايجابى فعاؿ عمى انتاجية األفراد . -
 الكورياف أدى الى تغير ادراؾ الحيز الداخمى و استمراريتو . -

 The Research Objectivesأهداف البحث 
 يهدف البحث الى :

 جعؿ المصمـ يدرؾ طبيعة خامة الكورياف مف منظور :   -  
 تبعا لتكنولوجيا العصر . تطور الحيزات الداخميةدراسة    -  
رتباطيا بالتصميـ الداخمى ، باستخداـ التقنيات الحديثة التى تقـو عمى االشارة الى أىمية خامة الكورياف ، و مدى ا   -  

 فى معاجة و حؿ مشاكؿ الحيز الداخمى .مبدأ االستدامة 
 . ) عالقة تبادلية مبتكرة  (ابتكار عالقة بيف الحيز الداخمى و االنساف    -  
قرف العشريف والواحد و عشريف  و تأثيرىا عمى دراسة تكنولوجيا العصر الحديثة و تأثيرىا عمى تطور عمارة ال   -  

 الخامات المستخدمة فى البناء و االنشاء .
ادراؾ أىمية االستفادة مف دخوؿ خامة الكورياف فى التصميـ الداخمى و مواكبتيا مع الحياة المعاصرة لموصوؿ   -    

 لفراغ داخمى متكامؿ .
 العمارة الداخمية مف الجوانب االجتماعية و االقتصادية و السياسية . دراسة العوامؿ و االحتياجات المؤثرة عمى    -  

  The Research Methodologyمنهج البحث
تأثرة بالخامات ، و دراسة دور تقـو الدراسة عمى أساس المنيج الوصفى و التحميمى لمتصميـ الداخمى لمحيزات الداخمية الم

 خامة الكورياف فى تغيير مفيـو ادراؾ المستخدـ ليذه الحيزات .
و ذلؾ مف خالؿ الدراسة التحميمية لخامة الكورياف و دراسة مدرسة الفنوف الجميمة و منيجيا األكاديمى و الفمسفة 

داخمى مف خالؿ استقراء األعماؿ الفنية و دراسة التصميمية فى العمارة الداخمية المعاصرة و عناصر و أسس التصميـ ال
رواد العمارة الداخمية و الخارجية و رؤيتيـ و طريقة استخداميـ الخامات الذكية  ) الكورياف الذكى ( فى التصميـ الداخمى 

 المعاصر .

 The Research Terminology مصطمحات البحث
 ………….………………………………………………………………..…………………Corianالكورياف

 Digital Architecture.......................... ....................................................العمارة الرقمية
  ………..………………………………………………………………………regular grid الشبكية المنتظمة

 ………………………………….…………………………….……non-regular gridالشبكية الغير المنتظمة
 ……………………………………………………………….………………….………the climateالمناخ

 ……………………….............................………….………………interior designالتصميـ الداخمى
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 Arabic References المراجع العربية :
 .البيئة والفراغ"، مطابع الػشروؽ، القػاىرة، جميورية مصر العربية -”( "ثالثية اإلبداع المعماري1996رأفت، ، ) عمي- 1
 .كولوجية ادراؾ الموف و الشكؿ سي - قاسـ حسيف صالح   /د  -2

 English Booksالكتب اإلنجميزية : 
1 . The Technology of sensations : Three Case studies of responsive environment interfaces – 

Usman HAQUE   -  Haque Design and Research – London & UK & info@haque.co.uk 

(
1
) Dimensions of Human Behavior : person and Environment by Dr. Elizabeth Hutchison 

Edition :  

3, illustrated published by sage publications , 2007 . 

2 Dimensions of Human Behavior : person and Environment by Dr. Elizabeth Hutchison 

Edition :  

3, illustrated published by sage publications , 2007 . 

3 . The choreograghy of sensations : Three case studies of responsive environment interfaces 

& Usman HAQUE – Haque Design and Research& London & UK&info @haque.co.uk 

 Electronic Sitesالمواقع اإللكترونية 
1-http://www.christophergardner.com/presspage.htm 

http://transmaterial.net/index.php/2009/09/12/transparent-ceramics/2- 

3-http://store.elsevier.com/Nanomaterials-Nanotechnologies-and-Design/Daniel-

Schodek/isbn-9780750681490/ 

http://www.amazon.com/Smart-Material-Systems-MEMS-Methodologies/dp/04700936174- 

http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=32&design=85- 

6https://www.google.com.eg/search?q=TMW+Technical+Museum+Entrance+Design&tbm=i

sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjv5tvDrs3TAhVMWxQKHbsVBVUQsAQI

JA&biw=1536&bih=730 

7-https://www.agfg.com.au/guide/9065/act/canberra/canberra/acton/attractions-

tourism/national-museum-of-australia 

 

http://transmaterial.net/index.php/2009/09/12/transparent-ceramics/
http://www.amazon.com/Smart-Material-Systems-MEMS-Methodologies/dp/0470093617
http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=32&design=8
https://www.google.com.eg/search?q=TMW+Technical+Museum+Entrance+Design&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjv5tvDrs3TAhVMWxQKHbsVBVUQsAQIJA&biw=1536&bih=730
https://www.google.com.eg/search?q=TMW+Technical+Museum+Entrance+Design&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjv5tvDrs3TAhVMWxQKHbsVBVUQsAQIJA&biw=1536&bih=730
https://www.google.com.eg/search?q=TMW+Technical+Museum+Entrance+Design&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjv5tvDrs3TAhVMWxQKHbsVBVUQsAQIJA&biw=1536&bih=730
https://www.agfg.com.au/guide/9065/act/canberra/canberra/acton/attractions-tourism/national-museum-of-australia
https://www.agfg.com.au/guide/9065/act/canberra/canberra/acton/attractions-tourism/national-museum-of-australia


 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     

278 

 

 موائمتها داخل الحيزات الداخمية .التعرف عمى مفهوم الخامة و 
لما لو مف إضافات رائعة لموحدة التي يشغميا, ولكف لو عدة عيوب ...كما أف  الرخام من أهم العناصر الجماليةيعتبر 

العمالة المتمشية مع  تزايدت أسعار الرخاـ الطبيعى بسبب تكاليؼ معدات استخراجو العالية مف المحاجر وارتفاع أجور
 الزيادة العامة ألسعار مواد البناء .

ولكف 1ورغما عف تطور وسائؿ نقؿ الرخاـ ميكانيكيا إال أف استخراجو مف المحاجر يخضع لمعمالة اليدوية المتزايدة التكمفة
ولما كانت تكاليؼ  عمؿ ألواح الكسوة مف الرخاـ وقطعيا مف البموكات وتمميعيا تطور وأصبح ميكانيكيا بدرجة عالية

استخراج و تقطيع الرخاـ مف المحجر عالية جدا أدى إلى اختيار األنواع ذات المستوى العالي مع مراعاة تكويف الصخور 
% والذي يزيد مف رفع السعر ألف الكسر 75ومراقدىا واتجاه عروقيا كما أف اليالؾ قد يصؿ بعد التيذيب والتوضيب إلى 

 . مناسبة أو استخداميا بشكؿ عممىبيعو بأسعار الصغير واليالؾ ال يمكف 

ـ الطبيعى ولعؿ مف أخطر األكتشافات كيفية استخداـ ىذا اليالؾ واألنتفاع بو بشكؿ اقتصادي في العمارة ويحؿ محؿ الرخا
أقؿ بكثير  اإلحتفاظ بالخصائص التي يمتاز بيا الرخاـ الطبيعى ،ولكف الخواص الميكانيكية ليذا المنتجخامة الكورياف مع 

مف خواص الرخاـ الطبيعي المستخرج وعمى ذلؾ فقد طورت تكنولوجيا ىذه الصناعة لتصبح البموكات المنتجة بذات 
 الصالبة والخصائص التي يتمتع بيا الرخاـ الطبيعي تماما .

واندماجيا وتماسكيا وذلؾ باستخداـ )مادة رابطة( ليصير مظير ىذه البموكات الجديدة أجمؿ وكذلؾ لرفع درجة صالبتيا  -
 و مقاومتيا لالحتكاؾ و البكتيريا و األحماض و الميكروبات واحتوائيا عمى مجموعة األلواف المتناسقة مع نعومة سطحيا

وعف طريؽ استخداـ الريزف مع البوليستر وعدة إضافات أخرى أمكف إنتاج بموكات مف الرخاـ الصناعى لو نفس ،
مع تفادي عيوبو ، كما أمكف قطع ىذه األلواح بسمؾ أرؽ مف المعتاد لتفوقيا في الخصائص وألواف الرخاـ الطبيعي 

 . مممى 12مممى الى  6الصالبة عف مثيالتيا مف الرخاـ الطبيعى بحيث يبمغ مف 

كما أف الكورياف )الرخاـ الصناعي( يعتبر فتحا معاصرا لتطوير صناعة الرخاـ واستخداماتو في العمارة و االستفادة   
قصوى مف الرخاـ الصناعي ييسر االستفادة مف طبقات وأحجاـ الرخاـ التي لـ تكف تستخدـ مف قبؿ لعدـ صالحية ال

مقاساتيا أو مراقدىا كما يسيؿ انتشار استخداـ الكورياف في أعماؿ الكسوة الرأسية و األفقية بخارج وداخؿ المبنى والمنشآت 
 أعماؿ األرضيات ودرج الساللـ .. وكذلؾ في

مكانية 70يصؿ سعر الرخاـ الصناعي )الكورياف( إلي  - % مف سعر الرخاـ الطبيعى بالصالبة البالغة وجماؿ ألوانو وا 
 الحصوؿ عمى تشكيؿ متداخؿ بيف أكثر مف نوع ولوف مع خموه مف الشروخ ومف التسويس أو الثقوب .....

 
   تعريف الكوريان : 

( ىو عبارة مادة تشبو في الشكؿ الرخاـ Engineered stone: باإلنجميزيةالكورياف ىو الرخاـ الصناعى ) و يسمى   
رخاـ الطبيعي مثؿ سيولة الكسر والتمدد واالنكماش الطبيعي وىي محاولة لتصنيع الرخاـ وحذؼ السمبيات الموجودة في ال

وتغير األلواف وثقؿ الوزف و صعوبة نقمو ،وىو عبارة عف خمطة مف البودرة الخاصة والتي تستورد مف الياباف مخموط معيا 
بنسب معينة مادة كيميائية تسمي بوليستير ريزف ممكف استيراده مف الياباف أو السعودية مع ألواف اوكسيد وتخمط جميعيا 

                                                 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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حوض  -لتعطي خمطة خاصة تستخدـ في تصنيع األلواح المسطحة وتصب في قوالب لتصنيع أطقـ الحمامات ) بانيو
 مرحاض ( وتدخؿ المادة في تصنيع العديد مف مستمزمات الديكور بشكؿ عاـ وأسطح المطابخ بشكؿ خاص . –غسيؿ 

عاف ونعومة السطح وتتركب مف خميط مف المواد الطبيعية وىي الكورياف ىو مادة ليا شكؿ الرخاـ الطبيعي وتتميز بالم
، أف المواد الطبيعية تعطيو صالبة ومقاومة الحجر  pmmaاأللمنيـو وبودرة الرخاـ ومواد كيميائية مثؿ ميثيؿ ميثاكريالت 

اخمية في تركيبو الغير الطبيعي وأما المواد الكيميائية تعطيو سيولة التشكيؿ وخفة الوزف ,كما تمأل جميع الفراغات الد
 مسامي .

مـ لمتجاليد الرأسية أما ذات 6مـ( تستعمؿ أأللواح ذات سمؾ 19مـ,13مـ,6ينتج الكورياف عمى شكؿ ألواح مختمفة السمؾ )
مـ لمإلستخدامات ذات المقاومة العالية لمبري والإلحتكاؾ ،وىو اسـ العالمة 19مـ فيي تستخدـ لألسطح األفقية و سمؾ 13

 ..  ( ATH )وتتكوف مف البوليمرات االكريميؾ و ىيدرات األلومينا  . ة لمادة سطح صمب التي أنشأتيا دوبونتالتجاري
درجة مئوية ( ، مما يسمح بتنفيذ جميع التصميمات داخؿ  200درجة فيرنيايت ) 400الكورياف يمكف تسخينو حراريا إلى 

، أوال كاف  1963ة لمبيئة مستقرة مف دوبونت في أمريكا منذ عاـ الحيز الداخمى ،وقد تـ إنتاجو مف مواد كيميائية صديق
 أصبح استخداـ تمؾ المواد منتشرجدا ..  1970إنتاجيا سرا ، ولكف في عاـ  

إذا حدث ضرر بالكورياف يمكف تجديدىا بسيولة مع مساعدة مف الوسائؿ المحمية أو ورقة الرماؿ الناعمة حيث أف منتجات 
تأثير وال يتغير شكميا الخارجي حروؽ السجائر ، والخدوش أو البقع، و ما يترؾ عمى سطح منتجات اؿ كورياف مقاومة لم

كورياف يمكف إزالتيا بسيولة. ولكف إذا وجد فواصؿ داخؿ المنتج ،أو قطعة مكسورة يمكف قصيا و تحؿ محميا قطعة جديدة 
ضرر عمى اإلطالؽ عمييا و ذلؾ ىو المعيار الجديد ودوف  unrestored)) و ال يغير فى شكميا مف الخارج و تبدو كأنيا

 لمفئات العالية التشطيب.

 التركيب الكيميائى لمكوريان :
( وىو مادة صمغية تشبو في الشكؿ العسؿ األبيض وىى شفافو وعمرىا االفتراضي قصير  resin: باإلنجميزيةالريزف )  -

 ال يزيد عف ستة شيور .
( وىى عبارة عف بودرة بيضاء تشبو الجبس أو االسمنت أو  methametalacryliate:  إلنجميزيةبابودرة االلومنيـو )  -

 حتى الدقيؽ .
 مف األبيض إلى الموف المطموب  . ( وىى لتغيير لوف البودرةpegments : باإلنجميزيةاألصباغ )  -

( : ليا  acrylic modify:  باإلنجميزية)  االكريميك المعدلسطح صناعية صمبة مصنوع مف البوليستر ويعرؼ باسـ  -
 لشكؿ ولكف لوف يميؿ إلى األصفر .نفس طريقة التصنيع ولكف يستخدـ ليا ريزف اقؿ جودة وىو البوليستر ولو نفس ا

: ينتج بكثرة في الصيف  (calsum caponite:  باإلنجميزية)  كربونات الكالسيومأسطح صناعية صمبة مصنوعة مف  -
وتكمفتة منخفضة حيث أف كاربونات الكالسيـو والمعروفة باسـ )الجير( في بعض الدوؿ قميمة التكمفة ويمكف أف يضاؼ 

ويتـ إنتاج  الكورياف في شكؿ ألواح و يتـ تجميع أجزائو مع مساعدة مف الغراء Kميؿ التكمفة إلييا أيضا الرمؿ األبيض لتق
سطح ونتعرف عمى معنى كممة )،العظمى القوي ، ىذه الفواصؿ غير مرئية و تصبح و كأنيا عنصر واحد دوف فواصؿ 

 -( :صمب
لبوكسيت ، واالكريميؾ أو البوليستر الراتنجات و ىو مادة مف صنع اإلنساف عادة تتكوف مف غبار و كسر الرخاـ وا

  الصباغات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 Performance characteristics   خصائص األداء
الخامات  ىوسطح صمب يتكوف مف مواد غير مسامية منخفضة التكمفة و المجيود و أيضا يمكف أف تحاكي أى مظير مف

  .مثؿ  الرخاـ والحجر والخشب و غيرىا مف المواد التي تصنع بشكؿ طبيعي ، و يمكف تصنيعيا مف قبؿ حرفيف مدربيف
تصنع عادة في شكؿ ألواح و يمكف أف تسخف حراريا  و تدخؿ أفراف عالية الحرارة لتكوف عازمة في أشكاؿ ثالثية األبعاد 

الموف و ) التشكيؿ ( مرونة التصميـ مف حيث  ي ، وىو ما يضيؼ إلييا براعة المنتجباستخداـ عممية تسمى التشكيؿ الحرار 
 وىي العوامؿ الرئيسية المفروض توافرىا فى الخامات الفائقة الجودة المستخدمة داخؿ تصميـ الحيزات الداخمية ...

 Properties of Corian  خواص الكوريان
باستخداـ كورياف بأي تصميـ أو  طّيعة عند تصنيع األسطح ويمكف تشكيؿ و إنتاج أسطح الكورياف مادة صمبة ولكف -:1

 .منحنيًا لشكؿ معقد فكؿ التصميمات سيمة التنفيذ باستخداـ كورياف  شكؿ يرغب بو المصمـ سواء كاف بسيطا أو
ًا عمى سطح كورياف بتقنية تشبو عممية الوشـ بحيث تتعذر إزالة الرسـ المطبوع عمى سطح يمكف الطباعة أيض -:2

 الكورياف و ذلؾ بواسطة ألة السى اف سى و الواتر جيت  .
                  درجة . 200دقيقو و درجة انصياره عالية و يتحمؿ درجة الحرارة حتى  30مقاـو  لألحتراؽ حتى  -:3

           
متعددة مع بعضيا البعض بحيث تختفي الوصمة وتظير اليياكؿ  إمكانيات وصؿ قطع مف أىـ ميزات الكورياف ىي  -:4

 .الكبيرة كأنيا صنعت مف قطعة واحدة  أو المسطحات
تنفيذ تصميمات ال تحصى باستخداـ ألواف مختمفة  درجة، يمكف 105مزّودًا بمحفظة مف األلواف العديدة تصؿ إلى  -:5

وحتى األلواف  األبيض الناصع واألبيض الكالسيكي مرورًا بالباستيؿ واأللواف الغامقة  منو رياف وتتدّرج األلوافمف الكو 
 .الباىرة والفرحة وحتى بنقشات متعددة 

نوعيا تعطي بعدًا إضافيًا عند استخداـ الضوء مف خمفيا وىو ما يعطي  مف األلواف بشفافية فريدة مف تتمتع مجموعة -:6
 . مثيرة جدًا لممصمميف باستخداـ كورياف مع الضوء  اأفكار 
 .يمكف استخداـ كورياف في التصاميـ مع مختمؼ المواد األخرى كالخشب ، الحجر ، الزجاج أو الحديد وغيره  -:7
ح األسط يخمو الكورياف مف المساحات ما يجعمو صحي اإلستخداـ بحيث يتعّذر عمى البكتيريا االختباء داخؿ مساحات -:8

 حتى عند التنظيؼ . 

 يان داخل المصنعور ( يوضح ألواح الك1)رقم شكل 
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استخداـ الطعاـ كالمطابخ ، والمطاعـ  و الكافييات حتى األماكف  تجعؿ ىذه الخاصية الكورياف مرغوبًا جدًا في أماكف
 .عالية النتقاؿ الجراثيـ فى تمؾ الحيزات  العامة حيث اإلمكانية

البيئات القاسية  حركة المرور عالية وفي حيث في األماكف العامة يقاـو الكورياف الكثير مف البمى حتى االستخداـ -:9
 .السطح جديدا الخدوش يمكف إزالتيا ببساطة بحد أدنى مف اإلزعاج بحيث يبدو أيضًا، حتى

خالي المساـ، قابؿ لمتوصيؿ بحيث تختفي الوصالت , صحي وسيؿ التنظيؼ ، ىذا أداء صحي متطّور متفّوؽ  -:10
   .عمى مواد تقميدية أخرى كثيرة

 Features Severity Of Corian  مميزات خامة الكوريان
االعتقاد السائد دائما أف المدائف مجموعة مف المواد المصنعة مف مشتقات البتروؿ ، وأنيا اكتشفت واستعممت فقط فى أوائؿ 

إلى عيد قدماء المصرييف ، حيث تـ استخراج بعض المواد الراتنجية  –فى الحقيقة  –ىذا القرف ، ولكف تاريخ المدائف يرجع 
مف األشجار واستخدمت فى التحنيط ،وترجع خصائص المدائف إلى محتواىا الراتنجى القابؿ لمتشكيؿ مف خالؿ جزئياتيا 

 المعروفة باسـ البوليمرات وندرس ىنا خامة الكورياف ....
تتمتع بمد واسع مف الخواص يفوقو عف الكثير مف الخامات ،ويمكف إضافة عناصر ولعؿ مف أكثر مميزات الكورياف أنيا 

متعددة إليو لمحصوؿ عمى مممس محدد مف خالؿ استعماؿ قوالب أثناء الصب ، بحيث تحاكى شكؿ ومممس األخشاب 
لكورياف مف واألحجار والطوب والصخور ، كما يمكف الحصوؿ عمى أى مممس مف خالؿ سمسمة مف المعالجات ،ويعد ا

 المواد المنفذة لمضوء ، حيث أنو فى حالتو العادية شفاؼ ، ولكنو يتحوؿ إلى معتـ عف إضافة مواد أخرى.
مكانية  ومف مميزات الكورياف أنو ذات خصائص حرارية تتيح لو إمكانية الصير ، و إعادة استخداـ القطع التالفة ، وا 

لى جانب ذلؾ فإف الكورياف يتميز برداءة التوصيؿ الحرارى  لصقيا ولحاميا بالحرارة ، مما يوفر فى المادة المستخدمة ،وا 
مثمو فى ذلؾ الحجر والخشب والزجاج ، كما أنو ال يمتص المياه مما يجعمو مادة عازلة لممياه ،أما مف ناحية الموف ، فإف 

لجودة إلف ألوانو تتعدى المائة و خمس الكورياف لو خواص لونية عديدة ، وىذا يعطيو مكانة متقدمة بيف الخامات الفائقة ا
درجة لوف ، ولمكورياف إمكانيات متعددة و خصوصا فى األسطح ، فيو يغطى األسطح عمى درجة عالية مف البالستيكية 

 والنعومة تحت    الشمس ..
ى تميؿ إلى القتامو أو " وتعتبر جميع ألواف الكورياف شفافة لمضوء لعدـ وجود حدود عاكسة وذلؾ بعكس المدائف المتبمورة ال

نصؼ شفافة نظرًا لوجود حدود عاكسة بيا " كما أف باقى المدائف تتمتع بشفافية عالية جدا نستطيع مف خالؿ ىذه الشفافية 
 أف نوظفيا فى العمارة الداخمية  فالخامة )الكورياف ( يمكف أف توظؼ  متفردة أو متداخمة مع خامات اخرى .

( او اؿ dauluxستيكية( المصنعة مف خامة الكورياف سمحت اإلبتكارات الحديثة كالرقائؽ )و عمى صعيد ) المواد البال
(Macolux( و ىى ألواح تتكوف مف البولى كربونات )Polycarbonate المتعددة الطبقات بإيجاد حموؿ لمكثير مف )

لإلنحناء و التشكيؿ و دوف تسخيف ومتوافرة المشاكؿ التى يفرضيا استعماؿ الكورياف ، نظرا لقياساتيا الكبيرة ، وىى قابمة 
، فيو يخفؼ مف UVبعدة سماكات وعدة ألواف ، ونظرا لتكوينو مف عدة طبقات وقدرتو عمى عكس األشعة فو البنفسجية 

 التراكـ الحرارى بدرجة كبيرة فى الداخؿ ....

 Methods of Thermoforming of corian     طرق التشكيل الحراري لمكوريان 
رغـ اختالؼ تقنيات التشكيؿ الحراري المتعددة , اال أنيا تتشابو مف ناحية المبدأ الذي يعتمد أساسًا عمي عوامؿ محددة 
أىميا : ضغط التخمخؿ , المسخنات الحرارية , الضاغط , السحب , ضغط اليواء او التمدد و ىـ أربعة عشر طريقة 

 كالتالى :



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     

282 

 

 Stretching Formingالتشكيؿ بالتمدد  Vacuum Forming       2ؿ بالتخمخؿ التشكي 1
 Plug Assistالتشكيؿ بمساعدة ضاغط    Cavity Forming 4التشكيؿ بالطبعة  3

Forming 
 everse Drawالتشكيؿ بالسحب المعاكس  5

Forming  
 Air – Slip Formingالتشكيؿ بانسياب اليواء  6

 Snap Back Forming  التشكيؿ باإلطباؽ الخمفي Drape forming    8يس التشكيؿ بالتمب 7
 Matched Mouldالتشكيؿ بقالب متوائـ  9

Forming   
 Free Formingالتشكيؿ الحر  10

 Plug And Ringالتشكيؿ بمساعدة ضاغط وحمقة  11
Forming 

 Slip Formingالتشكيؿ االنسيابي  12

 Twin – sheet Formingالتشكيؿ بصفيحتيف  Air – Cushion Forming   14التشكيؿ بوسادة ىوائية  13
 

 Uses Corian إستخدامات الكوريان 
طويال ويمكف بسيولة إصالحو ويستخدـ في تطبيقات عديدة منيا األثاث والمجوىرات وغيرىا , ويعيش الكورياف وقتا 

  ( reworkable )وتجديده , وبالتالي تقميؿ الرغبة أو الحاجة إلى استبدالو أو التخمص منو .كما انو يمكف إعادة تشغيمو 
 

 ببساطة و سيولة....
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 بدُتكىوخشاث االسخمببل نهفىبدق وانبىىن وانمسخشفُبث وانمشي انسُ - غشف انعمهُبث ودىائظ انمسخشفُبث وحجهُذ انذىائظ( 2شكم سلم )

 انمذالثاجهبث و – لشص انخشبُضاث لشص انمطببخ - انمشاكب انىُهُت وأسضُبثانمصبعذ  سضُبثأَىضخ ( 3شكم سلم )
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   Technical properties of corian materialالخصائص التقنية لخامة الكوريان 
قضت التكنولوجيا الحديثة ، و ماجاءت بو مف تقنيات متطورة ، عمى الميارات اليدوية الذائغة الصيت فى أوربا وشرؽ آسيا 

( (Renaissance, Artdeco ,Art nouveau، والتى أنتجت فى العقود الماضية الطرز المتعددة فى العمارة الداخمية ، 
 المحمى بتيديد الميارات التقميدية المتبقية فى المدف العربية القديمة ، التى تعبؽ بالتراث.و بدأت اليـو بدخوليا سوؽ العمؿ 

أمريكا والياباف مجددا ثورة   إف تطور التقنيات الحديثة أدت إلى ثورة مماثمة لمثورة الصناعية فى أوربا ، والتى أنتجت مع
تى دخمت حديثا  فى اإلكساءات الداخمية بالتطور الحاصؿ فى ىذا تقنية المعمومات ، و قد إرتبطت الكثير مف المواد ال

المجاؿ ، إذ إف اآللة لـ تعد تحركيا اليد العاممة الخبيرة ، بؿ إرتبطت بالكمبيوتر  الذى تولى أمر تحريكيما بناء عمى أوامر 
قة تصؿ إلى درجة اإلعجاز و إحداثيات مخزنة مف قبؿ المصمـ ، لتقـو بالرسـ والحفر و النحت والقص والخرط .. بد

 مقارنة بالعمؿ اليدوى . 
 

 
 
 
 
 

 
 water jet( َىضخ حمىُت  6شكم سلم )  

 

 انذمبمبث لىاطعودذاث انذمبمبث؛ ( َىضخ 4شكم سلم )

 

  حجهُذ انذىائظ راث انسطخ انمىذىٍ و انسطخ انمسخىي ( َىضخ5شكم سلم )

 



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     

284 

 

و   ( Water jet )كاألعماؿ التى تقـو بيا اآلت 
، لتشكيؿ الرخاـ CNCتسمى تمؾ التقنية باؿ 

والمعادف و ألواح الكورياف ، فتقص جميع أنواع 
المدائف و يرجع ذلؾ إلى قوة تدفؽ الماء الذى 

 0.4ماؾ ودقة تصؿ إلى  2يصؿ إلى 
 وف....مكر 

شكمت ىذة التقنية فى السنوات القميمة الماضية 
قفزة نوعية فى ىذا المجاؿ  ، كما ظير حديثا 

جيؿ جديد مف ىذة اآلآلت التى تعتمد أيضا عمى ضخ 
 الماء فى تشكيؿ سطوح معدنية متنوعية  

 
اإلنترنت" عمى إزالة العراقيؿ أماـ  إف الحاسوب غير طريقتنا فى العمؿ ، وقد ساعد اإلنتشار الواسع لمشبكة العنكبوتية "

تدفؽ المعمومات واألفكار ، فالرسـو والنصوص والمستندات التى كانت تأخذ فى ما مضى أياما لتنقؿ مف شركة إلى أخرى 
لـ تعد تحتاج إلتماـ ذلؾ إلى أكثر مف ثواف فقط ، األمر الذى سيساعد بشكؿ كبير عمى إنتشار تمؾ المعارؼ والخبرات 

 لمكثير مف تمؾ المواد والتقنيات الجديدة.وسيروج 
كما أف دخوؿ برمجيات الرسـ اليندسى ، أعطى الفرصة لتشكيؿ تصور دقيؽ ألفكار المصمـ تسبؽ تنفيذ العمؿ ومكنو و 

، وبإضافة (Animation)فريؽ عممو المختص بإىتمامو بالتصميـ الداخمى ، مف رسـ تصورى ثالثى األبعاد مع الحركة 
ثرات الخاصة ، وىو ما سيكوف مطبقا لمواقع المقترح وقيمو التشكيميو والجمالية ، و قادرا مف خالؿ تمؾ الرسـو جميع المؤ 

 أف يضمف نتائج المشروع المصمـ ضمانة تامة .

 
 

باشرة عمى و قد ثبت بالواقع ونظرا لمتطور التقنى المتسارع ، أف إستعماؿ المواد الحديثة يحتاج إلى مصمـ داخمى يشرؼ م
تنفيذ األعماؿ ، مقارنة بالمواد التقميدية التى تعود الناس عمى تنفيذىا بالخبرة المتوارثة وثبت أنياؾ ضعفا كبيرا فى اليد 
العاممة المنفذة ، والتى ىى غالب خبرات محمية ليس لدييا ثقافة تقنية مواكبة مما يؤدى إلى وجود فجوة حقيقية بيف تمؾ 

المرتكزة عمى ميارات شخصية فى األصؿ أكتسبت بالممارسة العممية ، وبيف الخبرات المستوردة ذات  الميارات التقميدية
التقنيات العالية المعتمدة عمى يد مدربييف لمقياـ بتمؾ األعماؿ ، لحاجتيا أصال إلى ميارات تقنية عالية و إلى اآلت 

 إختصاصية لكؿ نوع مف أنواع تمؾ األعماؿ.

 water jet( َىضخ  جهبص  7شكم سلم )

 

 CNC( َىضخ أنىاح معذوُت معبنجت عه طشَك   8شكم سلم )  
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 البيئى الجديد من اجل هواء نقى" ) جنيفر مارشانت ( "قاطوع قاطوع إيكولوجى 
تصميـ القاطوع ىو نظاـ مف وحدات متكررة مف خامة 
الكورياف وىو نظاـ ميكانيكى حيوى ىجيف ، والغرض 
الرئيسى منو ىو زيادة تدفؽ اليواء ، والمساىمة فى 
نوعيتو اليوائية وتنتج اليواء النقى مف داخؿ المبانى ، 

قمؿ مف إستيالؾ الطاقة عف طريؽ خفض كبير مما ي
في انبعاثات الكربوف المستخدـ فيو مصمـ طبقا لنظاـ 
التيوية المغمقة ،مف أىـ ما يميز ىذا المشروع أنو يحوؿ 
واجية المبنى إلى قطعة طبيعية فنية حضرية ،إف 

سو يسمح لمضوء الطبيعي لمذىاب في التظميؿ ،والمممس و األشكاؿ العضوية يضيؼ إلى المبنى الكثير و في الوقت نف
 المساحات الداخمية في حيف وجود التيوية الطبيعية .

ىذا القاطوع عمؿ عمى تعزيز الرؤية البصرية مف وجية  نظر المشاة ، وىوعمؿ فني متكامؿ معماريا و داخميا حيث انو 
دخوؿ التيوية بشكؿ طبيعي بحيث يتحرؾ يربط الداخؿ بالخارج مع اإللتفاؼ مف ثالث جيات المبنى. ىذا ا مما يضاعؼ 

 اليواء البارد مف اعمى ويسخف نتيجة دخولة الحيز ويخرج مف الفتحات.
يتكوف القاطوع مف شبكة شريطية طيعة متجية الى الداخؿ مف خامة الكورياف ويمكف تركيبيا فى داخؿ مركز تجارية 

ؿ ، وتتناقص تدريجيا حتى تصؿ الى منتصؼ التصميـ كبرىخطوط متموجة تمتؼ عكس اتجاه عقارب الساعة حوؿ الييك
لوح كورياف فريد ممحومة مع بعضيا لتكويف قاطوع ثالثى األبعاد مف خالؿ نظاـ الستائر  549..يتكوف التصميـ مف 

تخريب الجدارية المبتكرة التي تتناوؿ قضايا التيوية و التموث الضوئي و توجينا إلى حماية األعماؿ الفنية الجميمة مف ال
.... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ديناميكية خامة الكوريان داخل الحيزات الداخمية :
تتمييز خامة الكورياف بمرونة فائقة بالمقارنة بخامات أخرى فيى خامة طيعة عند التصنيع و سيمة التشكيؿ و اإلنتاج  مما 

معقد فكؿ يعطى المصمـ مساحة و انطالؽ إلخراج التصميـ المطموب سواء كاف كاف ىندسى أو عضوى لشكؿ 
التصميمات سيمة التنفيذ بإستخداـ خامة الكورياف و كؿ ىذا يجعميا توحى بالديناميكية اإليجابية عمى المتمقى داخؿ 

  ومن أهم الميزات و الخصائص التصميمية الموجودة فى خامة الكوريان هى :الحيزات الداخمية المختمفة 

 .......نُال ( –) صببدب  بىاسطت جىُفش مبسشبوج مًلبطىع بُئً جذَذ مه اجم هىاء و( َىضخ   9شكم سلم )  
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 transparency and  ثالثا :الشفافية و التثقيب  -     colorوف ثانيا : الم -       flexibilityأوال : المرونة-
perforation        

سادسا : الوصالت  -            multifunctionalخامسا : متعدد األغراض   -       lightingرابعا : اإلضاءة  -
links  

  Flexibilityأوال : المرونة  
يى سمحت بالتنفيذ لمإلبتكارات الحديثة إلنيا خامة  قابمة لإلنحناء و التشكيؿ سواء تتمتع خامة الكورياف بالمرونة الفائقة ف

حراريا بالقولبة أو دوف تسخيف و متوفرة بعدة سماكات إلنو يتكوف مف عدة طبقات و قدرتو أيضا عمى عكس األشعة الفوؽ 
خؿ و يتضح ذلؾ فى تصميمات الكورياف  و ، لذلؾ فيو يخفؼ مف التراكـ الحرارى بدرجة كبيرة فى الدا  uvالبنفسجية  

لذلؾ يتعذر عمى البكتيريا اإلختباء داخؿ الكورياف و يتضح ذلؾ فى المثاؿ التالى رقـ )     ( الذى يوضح معرض فردي 
و أيضا فى المثاؿ رقـ )   karim rashid – art and design in a global worldلممصمـ كريـ رشيد في البرازيؿ 

 ذات التكنولوجيا العالية مف الكورياف لممصممة زىا حديد  ....  zيوضح جزيرة المطبخ  ( الذى 137

 karim rashid – art and design inالفن والتصميم في عالم يتجه نحو العولمة -كريم رشيد 
a global world 

يو تصميـ عصرى لغرفة معيشة ، ىو أوؿ معرض فردي لممصمـ كريـ رشيد في البرازيؿ فtomieمعيد  ohtakeاالف في 
مصممة بناء عمى خامة الكورياف و ذلؾ مف خالؿ األرضيات و األثاث و اإلكسسوار وحدات اإضاءة ويستخدـ المصمـ 
خطوط عضوية و ألواف محايدة ) أبيض و أسود ( مع الموف الفوشيا و الوردى فنجد أف التصميـ يوحى بالديناميكية داخؿ 

 ط عضوية مرنة متكررة فى اتجاىات مختمفة الحيز فيو عبارة عف خطو 

 
 

 : Color ثانيا : المون 
لوف ،و بالتالى تتنوع األلواف فى  105مف أىـ ما يميز خامة الكورياف انو مزود بمحفظة مف األلواف العديدة تصؿ إلى 

يمكف تنفيذ تصميمات ال حصر الكورياف حيث يمكف المزج بيف العديد مف األلواف فى محاولة لتمبية كافة المتطمبات ، و 
كورياف مصنع مف   -ليا باستخداـ ألواف الكورياف و الذى ينقسـ إلى أربع فئات وىى : ) كورياف مصنع مف لوف واحد فقط 

 ohtakeأول معشض فشدي نكشَم سشُذ فً   tomie( َىضخ  معشض  01شكم سلم ) 
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كورياف مصنع مف أربع ألواف فقط ( و يتضح ذلؾ فى المثاؿ التالى  -كورياف مصنع مف ثالث ألواف فقط    -لونيف فقط  
لذى يوضح مكتب الديكور الداخمى اإلبداعى لممصممة انا ىيرنانديز باالسيوس في فالنسيا و المثاؿ رقـ ) ( ا 138رقـ  ) 
( الذى يوضح شركة اإلتصاالت المصرية  140لممصمـ كريـ رشيد و المثاؿ رقـ )  24( الذى يوضح منزؿ كيت  139

 كومكاست  

 باالسيوس في فالنسيا مكتب الديكور الداخمى اإلبداعى لممصممة انا هيرنانديز
Creative interior Office in Valencia by Ana Hernández Palacios 

صممت ىيرنانديز باالسيوس مكتب الديكور الداخمى في فالنسيا وىو عبارة عف استخداـ كورياف شريطى أسود وأصفر والتي 
تكوف مف اثنيف مف المساحات مع دخوؿ الضوء قد ترمز إلى سيارات األجرة وناطحات السحاب و ىذا الييكؿ مف مبناىا ي

الطبيعي لمحصوؿ عمى نمط المناطؽ الحضرية  ، في الغرفة األولى يمكننا أف نرى دمج اثنيف أو أكثر مف األمور مف 
الخطوط السوداء والصفراء ولمحصوؿ عمى الضوء الصناعي يتـ استخداـ مصابيح الزاوية ،تـ اعتماد التصميـ ىنا عمى 

 ف فى األسقؼ و األرضيات و وحدات األثاث سواء المكاتب أو الكونتر أو الكراسى وكميا مف خامة صديقة لمبيئة.سالكوريا

 transparency and perforation           ثالثا : الشفافية و التثقيب
يع ألواف الكورياف شفافة إال فى حالة إضافة أكاسيد و تتمتع أيضا تتمتع خامة الكورياف بشفافية عالية حيث تعتبر جم
أدى إلى اندماج الشفافية و التثقيب فى أف واحد   CNC & Water jetبإمكانية التثقيب حيث وجود التقنيات الحديثة مثؿ 

 ( الذى يوضح ميمتينو كافيو .  11و يتضح ذلؾ فى المثاؿ رقـ )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Meltino Cafe in terms of transparency and perforationفافية و التثقيب  ميمتينو كافيه حيث الش
كافيو ميمتينو موجود فى البرتغاؿ حيث يوضح حدوث حالة مف الشفافية و التثقيب و بالتالى تحقيؽ اتصاؿ بصرى داخؿ 

صميـ مساحات متعددة الوظائؼ الحيز عف طريؽ استخداـ خامة الكورياف حيث يخترؽ الجدراف والسقوؼ والعدادات  و ت

 Creative interiorفبنىسُب  ببالسُىط فٍ مكخب انذَكىس انذاخهً اإلبذاعً نهمصممت اوب هُشوبوذَض  (  َىضخ  00شكم سلم ) 

Office in Valencia by Ana Hernández Palacios 
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الشفافة ومناطؽ شفافة وجدراف مثقوبة المرتبطة بنظـ اإلضاءة المختمفة التي تجعؿ المتمقى يشعر بالراحة داخؿ ىذا الحيز 
. 

فى ىذا المثاؿ تـ استخداـ الكورياف الشفاؼ ليحؿ محؿ الزجاج و استخداـ الكورياف و ىو معتـ و شبو شفاؼ )متطابقة 
(،  كاف اليدؼ مف المصمـ ىو جعؿ اليوية البصرية لمحيز ىى التي تستمر في ذاكرة العمالء لفترة طويمة، و وشفافة

 إقناعيـ بالعودة مرارا وتكرارا ...

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :lighting رابعا : اإلضاءة 
مف خالليا تمييز و إظيار المسطحات الداخمية و إيجاد  تعتبر اإلضاءة أداة ىامة مف أدوات المصمـ الداخمى التى يمكف

الحموؿ المتعمقة بالحيز الداخمى لممكاف و خامة الكورياف شفافة و لدييا نفاذية عالية لمضوء فيو متوفر فى وحدات األثاث 
ى يوضح مقعد (  الذ  13و أيضا فى الحوائط و القواطيع الداخمية و جميع عناصر التأثيث  كما يوضح المثاؿ رقـ ) 

 مضىء منفذ ىيكمو مف خامة الكورياف التى تسمح بنفاذية الضوء مف خاللو ...
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 مُهخُىى كبفُه فً انبشحغبل ( َىضخ   02شكم سلم  )

 

 ممعذ مضًء مىفز هُكهه مه خبمت انكىسَبن(  َىضخ    03شكم سلم ) 
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  : multifunctionalخامسا : متعدد األغراض  
الزمة اف خاصية تعدد األغراض ال تتوفر فى كؿ الخامات و لكنيا تتوفر فى خامة الكورياف و ذلؾ يرجع لتمتعو بالمرونة ال

لتغيير اإلستعماالت بحسب الحاجة و ذلؾ يعنى استخداـ وحدات مدمجة الوظائؼ و الحركة و التى تساعد عمى استغالؿ 
البعد الرابع و تحويؿ الحيز الداخمى بيف الميؿ و النيار بحسب متطمبات المتمقى داخؿ الحيز الداخمى و كؿ ذلؾ يتوقؼ 

( الذى يوضح وحدة متعددة األغراض فى حيز  14كورياف مف خالؿ المثاؿ رقـ )  عمى الخامة و ىذا ما يؤكده لنا خامة ال
 داخمى محدود المساحة  لممصمـ النمساوى كريستياف بريشت . 

OrganiCube  اض فى حيز داخمى محدود لممصمم النمساوي كريستيان بريشت ) وحدة متعددة األغر
 المساحة (

قد صمـ المصمـ النمساوي   -
كريستياف بريشت بيئة معيشية 

فيى  OrganiCube)المدمجة )
عبارة عف حيز داخمى يتكوف مف 
تسعة متر مربع مف خامة 
الكورياف ويضـ مرافؽ لمعيش، 
النـو والعمؿ واالستحماـ ، يمثؿ 
ىذا المكعب الديناميكى السائؿ 
وحدة متعددة األغراض و 
الوظائؼ و مف خالؿ تصميمو 

 خامة الكورياف فى التطبيقات المستقبمية يظير امكانات و قدرات
يكشؼ كريستياف إمكانيات إبداعية مف العالـ المادي مف جية، ودراسة مف الذيف يعيشوف في مساحة محدودة مف ناحية   -

 أخرى .
يقـو الييكؿ التنظيمى لمحيز الداخمى ىنا عمى عناصر أساسية وظيفية مستوحاة مف السوائؿ و منحنى األضالع فى  -

شكؿ معقد واحد فيى  توحى بالديناميكية لتتوائـ مع احتياجات الحياة العصرية  وتمبى جميع احتاجات الحياة األساسية 
   لمحياة الحديثة فى حيز داخمى ديناميكى واحد مف خالؿ خامة  الكورياف .

مساحة وأيضا ضرورة توافر جميع العناصر الفنية يجب أف تكوف صغيرة الحجـ ويتـ ضغطيا لتناسب الحيز المحدود ال -
المرافؽ الرئيسية وىى ىي: معيشة / النـو / العمؿ وحماـ منفصؿ وذلؾ عمى مستوى عالى مف اإلقامة  لتناسب شخص أو 

 شخصيف....

بشَشج ) ودذة مخعذدة األغشاض فً دُض داخهً مذذود  كشَسخُبن نهمصمم انىمسبوٌ OrganiCube( َىضخ  04شكم سلم  ) 

 انمسبدت
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 linksسادسا : الوصالت 
تماما و نيائيا مف أىـ ميزات خامة الكورياف ىى إمكانيات وصؿ قطع متعددة مع بعضيا البعض بحيث تختفى الوصمة 

تظير اليياكؿ أو المسطحات الكبيرة لمتصميـ المطموب و كأنيا صنعت مف قطعة واحدة و ذلؾ سواء داخميا إلف الكورياف 
خالى المساـ ، قابؿ لمتوصيؿ بحيث تختفى الوصالت لذلؾ فيو صحى و سيؿ التنظيؼ و مقاوـ لمبكتيريا  حتى الخدوش 

لسطح جديدا فيو يقاـو الكثير مف البالء فى األماكف العامة حيث حركة المرور العالية و يمكف ازالتيا ببساطة بحيث يبدو ا
( و الذى يوضح كيفية تشكيؿ أماكف لمجموس بتصميمات عديدة و مختمفة  16-15فى بيئات قاسية كما فى المثاؿ رقـ )  

يية لصغار السف و أيضا وحدات تناسب جميع األعمار فيى وحدات عضوية مريحة لمجموس لمكبار أو كوحدات ترفي
كجراجات لمعجؿ و ذلؾ فى المتنزىات و الحدائؽ الخارجية و ىنا تثبت الخامة قدرتيا عمى الفائقة عمى التحمؿ بالمقارنة 

 بأى خامة أخرى .....

 Corian Role In Parks And Outdoorدور الكوريان فى المتنزهات و الحدائق الخارجية 
Gardens  

دور فعاؿ و حيوى فى األماكف الترفييية داخؿ المتنزىات العامة و خصوصا األماكف المخصصة لألطفاؿ فيو لمكورياف 
يمكف تشكيمو لعمؿ وحدات عضوية مريحة لمجموس لمكبار أو كوحدات ترفييية لصغار السف و أيضا وحدات كجراجات 

مرونة التصميمية أحد معايير الراحة النفسية و ذلؾ لمعجؿ و كؿ ذلؾ نتيجة المرونة العالية لمخامة و سيولة تشكيمو فال
المرونة كمبدأ تصميمي يسيـ في تأميف متطمبات التطور  مطموب داخؿ المتنزىات لتخفيؼ األعباء و الضغوط النفسية ،

التي تدعو إلشادة  المستمر والمتسارع وتمبيتيا تكنولوجيًا واجتماعيًا وفيزيائيًا ، وكإحدى التوصيات الميمػة لمتنمية المستدامة
  .المباٍف والمنشآت طويمة البقاء و الموجودة فى اليواء الطمؽ وجيدة األداء لمحد مف ىدر المعطيات البيئية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انخبسجُت ذذائكدوس انكىسَبن فً انمخىضهبث و ان(  َىضخ    05شكم سلم ) 

Corian Role In Parks And Outdoor Gardens 

 انخبسجُت ذذائكانكىسَبن فً انمخىضهبث و ان األشكبل انمخخهفت نىدذاث مه خبمت(  َىضخ   06شكم سلم ) 
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 ..Resultsالنتائج 
 فعاؿ عمى المتمقى داخؿ الحيز  األلواف و خاصة بعد العصر الرقمى و التنوع فى اإلظيار ليا تأثير ايجابى و

 الداخمى .
  ( لوف . 105خامة الكورياف مزودة بمحفظة مف األلواف تصؿ إلى ) 
 . تتمتع خامة الكورياف بشفافية فريدة مف نوعيا تعطى بعد اضافى عند استخداـ الضوء خمفيا 
 يا .قضت التكنولوجيا الحديثة عمى الميارات اليدوية المنتشرة  فى أوروبا و شرؽ أس 
 . اإلتجاىات الفكرية المعاصرة تمثؿ انعكاس التطور اإلبداعى داخؿ الحيز الداخمى 
 . دخوؿ برمجيات الرسـ اليندسى أعطى الفرصة لتشكيؿ تصور دقيؽ ألفكار المصمـ تسبؽ تنفيذ العمؿ نفسو 
 ية .التصميـ الرقمى ساىـ فى تحقيؽ أحالـ المصمميف منذ الحداثة و جعميا حيزات داخمية واقع 
  نتيجة لمتطور التقنى المتسارع ، فإف استعماؿ المواد الحديثة كالكورياف يحتاج إلى مصمـ داخمى يشرؼ مباشرة و

 لديو خبرة عمى غير المواد التقميدية المعتمدة عمى الخبرة الموروثة .
 . حدوث ضعؼ كبير فى األيدى العاممة المنفذة نتيجة عدـ وجود ثقافة تقنية مواكبة لدييـ 
  الضوء و الموف عنصراف أساسيف مترابطيف يؤثر و ينعكس كؿ منيما تماما عمى سطح خامة الكورياف سيكولوجيا

 و تصميميا .
 . الكورياف عنصر مف العناصر الحيوية داخؿ تصميـ الحيزات الداخمية 
 . اثبت الكورياف نجاحو جماليا و وظيفيا كعنصر مشكؿ لمفراغ الداخمى 
 تأثير فعاؿ فى تغيير خواص الكورياف الذكى . تكنولوجيا النانو ليا 
 . المرونة التصميمية مف أىـ معايير تصميـ السكف اإلقتصادى 
 . خامة الكورياف عالج داخؿ الحيزات الداخمية المحدودة متعددة األغراض 

  Recommendationsالتوصيات 
 ره إلستغالؿ التطور التقنى اليائؿ لموصوؿ إلى تصميـ داخمى حديث يتواكب مع عمى المصمـ الداخمى تطوير فك

 تكنولوجيا العصر .
  اإلىتماـ بالمجوء إلى خامة الكورياف و استخداـ تقنياتيا الحديثة التى تقـو عمى مبدأ المرونة داخؿ الحيزات

 الداخمية .
 اجزيف أماـ التكنولوجيا مف خالؿ تعاوف المصمـ ضرورة صياغة الحيزات الداخمية و الخارجية و عدـ الوقوؼ ع

 الداخمى و المعمارى معا .
  انشاء ورش عمؿ متخصصة فى دراسة خواص و سموؾ خامة الكورياف فيى تعبر عف الفكر التصميمى و ذلؾ

 مف خالؿ فيـ و استيعاب تقنيتيا و استخدامتيا .
 فييا داخؿ الحيز الداخمى .ادراؾ أىمية األتصاؿ بيف اإلنساف و الخامة و كيفية توظي 
 . البد مف الدراسة المحمية لمخامة مما يخدـ طبيعة الحيزات الداخمية وفقا لموظيفة و طبيعة البيئة المحمية 
  ضرورة دراسة الخامات المستحدثة و دراسة تأثيرىا داخؿ الحيزات الداخمية المختمفة والبد مف توظيفيا بالطريقة

 المناسبة . 
 




