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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، لجؤ 

ٌ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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Abstract: 

The architecture is rich in many architectural elements. “Stair or ladder” is one of the 

important elements because of its important role in linking the lower and upper floors, as well 

as "window and balcony" which in turn connects the outside and the inside. 

The ladders and the architectural openings are divided into different shapes and types, each of 

which imposes considerations on the designer that must be taken into account during the 

process of designing the supplements of these different types, such as handrails and balusters 

design used for each type. In addition to functional, structural and aesthetic requirements. 

The research sought to unify the architectural elements that have the same shape and function 

for the importance of linking the various elements in the same building such as balustrades of 

stairs, windows and balconies in terms of design, material and method of installation, in 

addition to achieving the economic aspect instead of repeating research and study. So, the 

search aims to balance beauty, uniqueness, economy, simplicity and ease of installation 

through the design of the quantitative production of glass balusters.  

Because the balusters of the architectural supplements combine the function and beauty, it is 

produced by many different materials such as wood, concrete, iron and others, which must 

have several considerations that Help to optimize balusters usage. The use of flat glass has 

been shown in stair balusters for several years. In this research, researchers called for the 

creation of glass units to be used in architecture as a baluster. Considering successive 

economic crises that hinder cost innovation processes that are Subjected to the unit production 

system. The research has sought to profile these units in production to produce in different 

ways that are assembled and installed to be used as balustrades for stairs and various 

architectural openings, it could be manufactured by the methods of quantitative production of 

glass according to the design of these units. These methods save a lot of effort, time and 

money. The design process, measurements, tests and production are done once and can be 

used in more than one location and building. The architect can choose between them in 

accordance with the conditions of the building design and provide large quantities of the 

product to be used when needed. Spare parts are also provided for pieces that may be broken 

after installation and are also easily installed. 

key words: 

Design - Balusters – architectural openings - Stairs - Glass - Windows – Balconies 

 بعض التعريفات: 

اعد أو النازل، وٌْحمٌه من السقوط-الدرابزين:  لُّم ٌستعٌن به الصَّ أما إنشائٌاً فهو الحاجز الذي  (8) َحاِجٌز على جانبً السُّ

ٌثبت على رإوس الدرجات من الجانب الحر للسلم، وٌثبت علٌه من أعاله المقبض الذي ٌرتكز علٌه المستخدم أثناء 

 الصعود أو النزول.

وهً الجزء الجامع للبرامق بعضها من البعض اآلخر من رإوسها وتؤخذ أشكاالً مختلفة ٌراعى فٌها راحة -: الكوبستة

 قبضة الٌد. 

ٌُْسَتْشَرُف منه على   وفً البناِء: ما ٌوَضع فً أَعاله ٌحلَّى به. .هً أعلَى الشًء-: (8)الشرفة كما انها بناء خارج من البٌت 

  .ما حوله. والجمع: ُشَرفٌ 
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 -: الدرابزين

شاع استخدام مصطلح درابزٌن كمفرد من مفردات السلم فقط وبالبحث والتعمق فً هذا المجال وجد أن ما ٌقابل هذا اللفظ 

فً لغات كثٌره ٌستخدم فً أكثر من حالة وأكثر من مكان ولٌس للساللم فقط وفً أحد المراجع الهندسٌة المعمارٌة 

وٌتم تقسٌمه الى جزئٌن أحدهما السور الجانبً  (guardrailلى حاجز األمان للسلم بكلمة)نجد أنه ٌتم اإلشارة ا (4)الشهٌرة

( أو الدرابزٌن، واآلخر الكوبستة أو ما ٌقوم المستخدم balustradeوالذي تتنوع خاماته وأشكاله واآلخر وٌسمى )

أن الدرابزٌن فً العدٌد من مجاالت  (. ومن التفسٌر السابق نجدhandrailباإلمساك به أثناء الصعود والهبوط وٌسمى)

العمارة التً تختلف على مكانه وتشترك جمٌعها فً وظٌفته لتوفٌر عنصر األمان وكذلك فً القٌم الجمالٌة المضافة 

 للمكان. 

ها فٌمكن تقسٌم الدرابزٌن من حٌث تواجده إلى درابزٌن فً العمارة الداخلٌة ودرابزٌن فً العمارة الخارجٌة وتقسٌم كل من

الى أنواع تختلف باختالف الوظٌفة حٌث أن الدرابزٌن فً العمارة الداخلٌة ٌنقسم إلى درابزٌن لدرجات السلم ودرابزٌن 

لبسطات السلم والطوابق، أما فً العمارة الخارجٌة فٌقسم حسب وظٌفته أٌضاً إلى درابزٌن للفتحات المعمارٌة ودرابزٌن 

 أحواض السباحة وكذلك كدرابزٌن فً الساللم الخارجٌة. لسٌاج الحدائق وكذلك فً تقسٌمها وحول

 أوالً: الدرابزين في العمارة الداخلية:

 درابزين بسطات السلم والطرقات بين الطوابق: - أ

عناصر السلم الهامة، وعندما تتسع البسطات تتحول الى طرقات بٌن الطوابق وكل  تعتبر بسطات الراحة بٌن القلبات من

منها ٌحتاج الى درابزٌن مختلف فً قٌاساته وأبعاده عن درابزٌن السلم وٌشترك معه فً ضرورة تحقٌق األمان 

للمستخدمٌن، إلى جانب ضرورة اشتراكهما فً تصمٌم الدرابزٌن 

 (1شكل ) الستمرار وحدة المبنى وترابطه.

 الدرابزين في الساللم الداخلية: - ب

تتنوع أشكال الساللم الداخلٌة كما ذكرنا حٌث تتنوع من حٌث الشكل 

والوظٌفة فقد نجد داخل المنزل الواحد أكثر من نوع من الساللم فنجد 

الساللم التً تنقل ما بٌن الطوابق وكذلك ساللم السندرات واألقبٌة وٌختلف 

سب المكان الموجود به والوظٌفة المطلوبة منه كل منها فً قٌاساته ح

وكلما اختلفت قٌاسات السلم اختلف معه شكل وقٌاسات الدرابزٌن. شكل 

(2) 

وقبل البدء فً تفاصٌل الدرابزٌن البد من التعرف على خصائص وأنواع الساللم والفتحات المعمارٌة التً سٌتم عمل 

 درابزٌنات لها.

 

  -الساللم:  -أوالً: 

 -تنقسم الساللم لعدة أنواع من حٌث الشكل والوظٌفة وهً:  -أنواع الساللم: 

 -أوالً: أشكال الساللم: 

  :السلم الحلزوني -1

وفٌه الدرجات تكون على شكل شبه منحرف الضلع الصغٌر تجاه المركز والضلع الكبٌر فً الجهة األخرى وٌكون فً 

 (3ثبت بها الدرجات. شكل )المركز دعامة مركزٌة للسلم مثبته على األرض وت

درابزين  (1شكل )

بسطات السلم 
والطرقات بين 

 الطوابق

الدرابزين ( 2شكل )

 في الساللم الداخلية
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 سلم بدوران: -2

أ درجه وتكون فً الغالب قلبتٌن  90تكون قلبات السلم فً هذا النوع زاوٌة 

 (4كل من القلبتٌن عمودي على اآلخر. شكل )على أن ٌكون اتجاه السٌر فً 

 سلم منحني: -3

 وتؤخذ القلبة فً هذا السلم شكل منحنى وتطوع الدرجة لتتالءم مع هذا الشكل.

 (5شكل )

 سلم متفرع: -4

وفً هذا النوع من الساللم ٌبدأ السلم بقلبه واحده تنتهً ببسطه ومنها تتفرع 

 (6) الً قلبتٌن تكون فً الغالب ٌمٌنا وٌسارا. شكل

 سلم محصور بين حائطين: -5

وتكون فٌها قلبة السلم محاطة من الجانبٌن بحائطٌن وتكون الدرجات مثبته 

 (7من جانبٌها بتلك الحوائط. شكل )

 

 -وظائف الساللم:  -ثانياً:

 -هناك العدٌد من أنواع الساللم التً تستخدم لوظائف مختلفة وهً : 

  -ساللم المساكن وما شابهها:  -1

تستخدم فً الربط بٌن طوابق البناٌات السكنٌه والفنادق والمطاعم وهى التً 

والمطارات ........... ومن الهام جداً مراعاة زواٌا المٌل وارتفاع السلم 

واتجاهه للصعود حتى ٌوفر الراحه المستخدمٌن ، وزاوٌة المٌل المثلى فً 

ألحوال درجه وفً بعض ا 35-30هذا النوع واألكثر إستعماالَ هو ما بٌن 

تزٌد زاوٌة المٌل عن ذلك وٌكون فٌه بعض اإلرهاق للمستخدمٌن كما أنه 

 ٌضر بالمرضى.

  -ساللم أخرى:  -2

الساللم  –وتستخدم ألغراض أخرى وٌغلب علٌها الطابع العملً بعٌداً عن القٌم الجمالٌة مثل : ساللم غرف اآلالت  

  سلم البدروم ........... –السلم المتحرك أفقٌاً  –الساللم الرٌاضٌة  –ساللم المرفؤ الثابتة  –البحاري 

حٌث أن الدرابزٌن الزجاجً ٌوضع أساساً لزٌادة  وما ٌهمنا فً هذا البحث الساللم التً ٌمكن عمل مكمالتها من الزجاج

  جمال وجاذبٌة السلم أكثر منه فً الساللم التً ٌغلب علٌها الطابع العملً.

 

  العمارة الخارجية:ثانياً: الدرابزين في 

تتنوع أشكال الدرابزٌن فً العمارة الخارجٌة الحتٌاج اإلنسان لوظٌفة الدرابزٌن خارج حدود العمارة بقدر احتٌاجه لها 

داخل العمارة حٌث ٌحتاج المستخدم درابزٌن فً الشرفات سواء كانت شبابٌك أو تراس وكذلك كؤسوار حول الحدائق أو 

 فً الحدائق بٌن منطقة وأخرى. وسنتناول هنا الفتحات المعمارٌة والساللم الخارجٌة فقط. أحواض السباحة أو كفواصل

 

 

( سلم محصور 7شكل )

 بين حائطين

( 6شكل )

 السلم المتفرع

( سلم 5شكل )

 منحني

( سلم 4شكل )

 بدوران

( السلم 3شكل )

 الحلزوني
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 فتحات معمارية: - أ

تعد الفتحات المعمارٌة من أكثر المجاالت احتٌاجا لوجود درابزٌن وال تقل 

أهمٌته عن درابزٌن السلم بل قد تزٌد حٌث أن هناك ساللم بدون درابزٌن 

ولكن ال ٌمكن وجود فتحة معمارٌة بدون درابزٌن فً حالة أن الفتحة 

ت وفً المعمارٌة تصل إلى األرض، فنجد الدرابزٌن فً بعض فتحات الشرفا

  ( أحد أشكال الدرابزٌن فً فتحة معمارٌة.8كل أنواع التراس وٌوضح شكل )

  ساللم خارجية:  - ب

درجه كما فً  24وتستعمل للمداخل والحدائق والمماشً وغالبا ما تكون بزاوٌة مٌل  

( ومن المستحسن عمل بسطة أو جزء مستوي كل ثالث درجات لٌكون السٌر 9شكل )

علٌها مرٌحاً وخاصة فً ممرات الحدائق والمتنزهات وقد تتضطر طبٌعة األرض للحٌد 

 عن هذه القواعد قلٌالً.

إن الساللم الخارجٌة لما لها من اعتبارات خاصة من حٌث زواٌا مٌل وإتساع الدرجات وإرتفاع للدرابزٌن وغٌرها من 

االعتبارات الهندسٌه واإلنشائٌة، تستوجب أبعاد مختلفة للوحدات المستهدفة من الدرابزٌن الزجاجً. وإستخدام خامة 

ابزٌن ٌعد قٌمة فنٌة مضافة للسلم، حٌث أن مكان السلم الخارجً ٌجعله الزجاج فً تصمٌمها وإنتاجها سواء للدرج أو الدر

عنواناً للمكان وأول ما تقع علٌه عٌن الزائر من تفاصٌل المبنى كما أن شفافٌة الخامة تعطً مجاالً من التواصل البصري 

 الذي ٌعطً راحة للعٌن وإتساعاً للمكان. 

  -الفتحات المعمارية:  -ثانياً: 

 -الفتحات المعمارٌة التً قد تحتاج إلى تثبٌت الدرابزٌن إلى نوافذ وشرفات والتً تنقسم ألنواع كما ٌلً: تنقسم 

تنقسم النوافذ تبعا للخامة المصنعة منها إلى نوافذ خشبٌة ونوافذ معدنٌة، وتنقسم تبعاً للحركة إلى  -النوافذ:  - أ

 مجموعات أخرى. 

     إلى: (1)نوافذ الخشبية التنقسم 

مكونة من قائمٌن ورأس علٌا ورأس سفلى وبٌنها دلف تحمل الزجاج  -نوافذ عادٌة:  -1

وتثبت من أحد جوانبها بمفصالت وٌمكن تثبٌت الدرابزٌن بها من الداخل  .وبها شمسٌة

 ( 10فقط حٌث تعوق الشمسٌة وضع الدرابزٌن خارج النافذة. شكل )

تستعمل للمناور أو الجهات التً لٌس بها شمس قوٌة. وتشبه النوافذ السابقة بدون  -نوافذ زجاجٌة عادٌة أو منزلقة:  -2

شمسٌة والمنزلقة تتكون من ضلفتٌن على األقل تنزلقان فً مستوى رأسً ومنفصلة 

لخارج عن بعضها، وٌمكن تثبٌت الدرابزٌن بها من الداخل أو الخارج وٌفضل ا

 ( 11إلضفاء القٌمة الجمالٌة للمبنى. شكل )

تركب الحصائر الخشبٌة ألي من النوعٌن السابقٌن كبدٌل  -النوافذ الحصٌرة:  -3

( 12للشمسٌة وتتحرك الحصٌرة ألعلى وأسفل مع إمكانٌة فتحها إلى الخارج. شكل )

النوافذ المنزلقة إال أنها فً حالة فتحها للخارج وٌمكن كذلك تثبٌت الدرابزٌن بها مثل 

 ال ٌمكن وضع الدرابزٌن من الخارج.

 

( 8شكل )
الدرابزين في 
 فتحة معمارية

 

( 10شكل )
 النوافذ الخشبية

 

( نوافذ 11شكل )

 زجاجية منزلقة

( سلم 9شكل )

 خارجي

( 12شكل )

 النوافذ الحصيرة
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  -النوافذ المعدنية: أما 

تستعمل النوافذ المعدنٌة فً العدٌد من األبنٌة مثل المدارس والمستشفٌات والمصانع وبعض العمارات السكنٌة وتنقسم من 

 -حٌث الحركة إلى: 

تتحرك هذه النوافذ أو جزء منها ألعلى وأسفل. وقد تحتاج حسب ارتفاعها من  نوافذ معلقة مفردة أو مزدوجة: -1

 (              13األرض لسور لحماٌة من بالداخل. شكل )

                                       

تتكون من ضلفتٌن على األقل تنزلقان فً مستوى رأسً ومنفصلة عن بعضها وغالبا ما تثبت  نوافذ منزلقة: -2

 (                        14الدرابزٌنات من الخارج. شكل )

           

  -نوافذ ذات مفصالت:  -3

اتجاه الفتح شكل  تركب المفصالت لدلف هذا النوع من النوافذ على الجوانب وٌثبت الدرابزٌن فً هذه الحالة عكس - أ

(15 ) 

 

 

وهناك نوع آخر من النوافذ ذات المفصالت ولكنها من أعلى النافذة وهً نوافذ مظلٌة الطراز وتفتح للخارج وٌثبت  - ب

 الدرابزٌن فٌها من الداخل.                 

                                    

تتمٌز هذه النوافذ بتصمٌمها الدائري وال تحتاج لدرابزٌن  نوافذ مستديرة: -4

لصغر قطرها فً العادة ولحركتها المحورٌة التً ٌصعب معها تثبٌت الدرابزٌن. 

 (.        17شكل )

 

 

                               

 معلقة( نوافذ 13شكل )

 ( نوافذ منزلقة14شكل )

( 15شكل )  
 نوافذ ذات مفصالت 

 

( نوافذ مظلية 16شكل )

 الطراز

( النوافذ 17شكل )

 المستديرة
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 -الشرفات:  - ب

ٌُشرف على ما حوله، فً المنازل هً منصة فً المبنى تشرف على ما حولها، وفً المسارح حجرة    وهً موضع عالً 

ٌّات. وتحتاج كل الشرفات لسور  خاّصة مرتفعة عن القاعة العاّمة فٌها مقاعد للمشاهدٌن غالباً تكون خاّصة بكبار الشخص

 -ٌكون مبنً بالخرسانة أو ٌركب له درابزٌن من خامة أخرى. وتنقسم أنواع الشرفات إلى: قد 

وهً الشرفة التً تم تصمٌمها على واجهة المبنى فً صمٌم البناء وهً كبٌرة. لها سطح حامل  شرفات حقيقية: - أ

 (18). شكل (7)وسور. كما إنها كبٌرة بما ٌكفً للمشً علٌها وتتحمل وضع بعض األثاث فٌها 

                       

ال تبدو فً الواقع شرفات حقٌقٌة. فلدٌها سور حدٌدي لكن ال ٌوجد أرضٌة فعلٌة، مما ٌعنً أنه من  شرفات مزيفة: - ب

. ال ٌوجد أي (6)المستحٌل الوقوف علٌها. هذه الشرفات لٌست فً الواقع إال مجرد زخرفة للحدٌد متصلة بواجهة المنزل 

ة للمبنى من الخارج إال أنه على الجانب اآلخر ٌمنعك مجال خارجً على اإلطالق. ٌعتبر الدرابزٌن إلى جانب كونه زٌن

 (19من السقوط عند فتح نافذة. شكل )

                

هذا النوع من الشرفات قرٌب إلى حد كبٌر من النوع السابق فً كونه ٌحتوي على درابزٌن فً  شرفات ُمختلَقة: - ت

 (20الغالب من الحدٌد إال أن به منطقة صغٌرة للحمل. شكل )

                                                                  

توجد هذه الشرفات داخل المبنى لها عادة سطح كبٌر وسور، إنها فً األساس نفس  -الداخلية )الميزانين(:  الشرفات - ث

 (21طرٌقة إلعطاء إحساس باتساع المكان. شكل )الشرفة الحقٌقٌة، إال أنها فً الداخل. باإلضافة إلى أنها 

 

 -نظم تثبيت الدرابزين: 

 -محددات اختيار نظم تثبيت الدرابزين:  -أوالً: 

تعتبر العالقة بٌن نظم تثبٌت الدرابزٌن وتصمٌمه عالقة تبادلٌة مع الجوانب اإلنشائٌة لمكان التثبٌت سواء كان سلم أو نافذة 

نوع السلم( فهناك اختٌارات محددة للتثبٌت توجب على  -اتساع الممرات  -توافر مكان للتثبٌت  -أو شرفة )مساحة المكان

( شرفات 18شكل )

 حقيقية

( شرفات 19شكل )

 مزيفة

( شرفات 20شكل )

 ُمختلَقة

( شرفات 21شكل )

 داخلية
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باإلضافة  عملٌة التصمٌم لتحقٌق أعلى درجات األمن والسالمة والراحة والمواءمة المصمم مراعاة ذلك عند البدء فً

 -لمراعاة عدم تشوٌه وسائل التثبٌت لتصمٌم وحدات الدرابزٌن. ومن هذه الجوانب: 

o أثناء تصمٌم الدرابزٌن من حٌث االستقامة واإلنحناء حٌث  مكان التثبٌت : البد من مراعاة شكلشكل مكان التثبيت

ض على المصمم بعض المحددات لشكل الدرابزٌن سواء كان وحدًة واحدة مثل الزجاج المسطح الذي ٌصلح لألماكن ٌفر

المستقٌمة حٌث ٌصعب تقوٌسه ألشكال معقدة، أما بالنسبة للوحدات المنفصلة فٌمكن تجمٌعها على المناطق المنحنٌة حسب 

الً ٌإثر على طرٌقة تثبٌت الدرابزٌن حٌث تإثر حركة السلم على فنوع السلم مث عرض الوحدة ومدى انحناء مكان التثبٌت.

 .القطع المستخدمة للتثبٌت

o ٌإثر نوع السلم، ونوع الفتحة المعمارٌة، والممرات الداخلٌة أو الخارجٌة ٌإثروا فً تحدٌد نظم نوع مكان التثبيت :

فاألبنٌة السكنٌة تختلف عن الترفٌهٌة واإلدارٌة  التثبٌت المستخدمة، كذلك تإثر على اختٌار نظم التثبٌت أنواع المبانً

 والمنشآت العامة وغٌرها، والتً تإثر بدورها على الدرابزٌن الزجاجً المستخدم فٌها ومدى حاجته لتثبٌت أقوى.

o ٌتوقف علٌها العدٌد من محددات التصمٌم كنظام التثبٌت ووضع الكوبستة حٌث أنه ٌتطلب مع  :مساحة موضع التثبيت

المساحات الضٌقة نظم تثبٌت للدرابزٌن ال تؤخذ من مساحة الفتحة المعمارٌة وال تعٌق حركة دلفها، كذلك ال تضٌق عرض 

أٌضاً فً نظم تثبٌت الدرابزٌن فً األرضٌة فعند  الدرجة أثناء الحركة على السلم. باإلضافة التساع الممرات الذي ٌتحكم

 ضٌق المساحة ٌستخدم نظام تثبٌت للدرابزٌن ال ٌسبب ضٌق الممر.

 -نظم تثبيت الدرابزين الزجاجي:  -ثانياً: 

ٌعتبر السلم أصعب فً تركٌب الدرابزٌن الزجاجً أكثر من الفتحات المعمارٌة؛ ذلك الختالف خطوط حركته وتنوع زواٌا 

ٌُطبق ما فٌه على الفتحات المعمارٌة. وفً حال وجود اختالف  مٌله ٌُلجؤ هنا للقٌاس علٌه و على األرض وتعدد أنواعه، لذا 

هناك العدٌد من الطرق لتثبٌت زجاج الدرابزٌن فً األرض ٌعتمد كل منها على عاملٌن  فً نوع فتحة معٌن سٌتم ذكره.

لدرابزٌن ورإٌة المصمم لشكل الدرابزٌن وتكامل هذه الرإٌة مع الجوانب أولهما تصمٌم مكان التثبٌت، وثانٌهما تصمٌم ا

 الوظٌفٌة والجمالٌة للدرابزٌن وعالقته بالمكان.

 -تثبيت في جانب السلم:  

هذا النوع من التثبٌت ٌكون الدرابزٌن الزجاجً بدون إطار وٌقتصر تثبٌته على حدود الزجاج ذو  من خالل قطاع: - أ

( وٌتم تركٌبه فً جانب السلم بمسامٌر فً عمق جسم السلم 22،23طبٌعة الزجاج كما فً شكلً )تجهٌزات خاصة لتالئم 

 ومن ممٌزاته: لضمان تثبٌت المسار بشكل جٌد وٌمكن أٌضاً تثبٌته أعلى جسم السلم وفً جانبه.

 تقلٌل المعدن فً تصمٌم الدرابزٌن مما ٌحد من تكلفته.                

 مالٌة لقطع الزجاج والتواصل البصري بدون أعمدة معدنٌة أو خشبٌة.   الحفاظ على القٌم الج 

وٌكون تثبٌت الزجاج فً جانب السلم بطرٌقة غٌر مباشرة عن طرٌق تثبٌت قطاع معدنً فً الخرسانة أو جسم السلم 

طرٌق مسمار جانبً  بمسامٌر بعمق كبٌر وهذه القطاعات المعدنٌة تكون إما أن تكون مالصقة لجانب السلم  ومثبتة به عن

أو أن تكون غٌر مالصقة لجسم السلم  ومثبتة أعلى السلم عن طرٌق مسمار مثبت فً عمق الدرجة وٌكون هذا القطاع 

بزاوٌة قائمة من أعلى فترسو على سطح الدرجة وهً التً ٌثبت فٌها الزجاج بمسامٌر تظهر على سطح الدرجة. وٌوضح 

 لجانب السلم وشكل القطاع المثبت أعلى السلم.( شكل القطاع المالصق 23الشكل رقم)
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هذا النوع من التثبٌت ٌكون للدرابزٌن الزجاجً بدون إطار وٌقتصر تثبٌته على مسامٌر  -من خالل مسامير معدنية:  - ب

وطرٌقة التركٌب مخصصة لهذا النوع من التركٌبات وٌكون تركٌب الزجاج وتثبٌته من جانب معٌن معدنٌة ذات طابع 

 ( ومن ممٌزاته:24السلم فقط كما هو موضح بالشكل رقم )

 تقلٌل المعدن فً تصمٌم الدرابزٌن مما ٌحد من تكلفته. 

 الحفاظ على القٌم الجمالٌة لقطع الزجاج والتواصل البصري بدون أعمدة معدنٌة أو خشبٌة. 

 

 

 

                                           

 

وٌكون تثبٌت الزجاج فً جانب السلم بطرٌقة غٌر مباشرة عن طرٌق تثبٌت قطع معدنٌة فً الخرسانة أو جسم السلم 

بمسامٌر بعمق كبٌر وهذه القطع المعدنٌة تكون بزواٌا قائمة من أعلى ومن أسفل أما الزاوٌة العلٌا فترسو على سطح 

ن بالقطع المعدنٌة مسامٌر أخرى وهذه هً التً ٌثبت فٌها الدرجة والزاوٌة السفلى ٌرسو علٌها حرف الزجاج وٌكو

 الزجاج بمسامٌر تظهر على سطح الزجاج. 

 - تثبيت أعلى السلم: 

هذا النوع من التثبٌت ٌكون للدرابزٌن الزجاجً بدون إطار وٌكون تثبٌته إما بقطاع مثبت فً أعلى السلم وٌكون القطاع 

ألولٌة أو بوحدات معدنٌه منفصلة تثبت أعلى الدرجات وتكون هذه الوحدات مثبت فً جسم السلم خالل مراحل إنشائه ا

 ومن ممٌزاته: ( الحوامل والقوائم.25عباره عن حوامل أو قوائم وٌوضح الشكل )

 

 ( تثبيت الدرابزين الزجاجي أعلى السلم بقوائم معدنية25شكل )

 

 

( قطاع المسار 22شكل )
الجانبي للدرابزين 

 الزجاجي

( تثبيت الدرابزين الزجاجي من جانب 24شكل رقم )

 السلم وشكل تفصيلي لتثبيت الزجاج لجانب السلم

( أنواع تركيبات المسار الجانبي لزجاج 23شكل )

الدرابزين في اليمين تثبيت المسار الجانبي أعلى 
السلم وإلى اليسار تثبيت المسار الجانبي في جانب 

 السلم
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 أقل من مساحته فً التثبٌت فً الطرق األخرى.مساحة الزجاج المستخدم فً حالة التثبٌت بقوائم معدنٌة  

التثبٌت بقطع معدنٌة منفصلة مناسب أكثر لنوعٌة الساللم الطائرة التً تعتمد فً إنشائها على منتصف السلم أو الحائط  

 الجانبً وٌطلق علٌها تجارٌاً )ساللم طائرة( وذلك أن تثبٌت الدرابزٌن ٌعتمد على درجات السلم.
 

 -إطار: حشوات أو داخل  

 -الحشوات:  - أ

هذا النوع من التثبٌت ٌكون للدرابزٌن الزجاجً كحشوات أو داخل إطار وٌكون تثبٌته من خالل أطر وتكون معدنٌة أو 

خشبٌة والفرق بٌن الحشوة أو اإلطار بسٌط وهو أن وجود الزجاج كحشوه ٌكون بدون الحاجة إلى مسامٌر أو ثقب للزجاج 

مما ٌعطً حماٌة للزجاج. وٌتم التثبٌت فً إطار عن طرٌق قطع معدنٌة مرتبطة بؤعمدة  وٌقتصر على إطار الحشوة فقط

(. وٌشترط أن تكون هناك مادة وسٌطة 26قد ٌتطلب ذلك ثقب الزجاج أو ال على حسب القطع المعدنٌة المستخدمة شكل )

 بٌن الزجاج والخشب أو المعدن فً حالة الحشوات وغالباً ما تكون من المطاط.

 
 ( القطع المعدنية المستخدمة في الحشوات26شكل )

 

 وهناك اعتبارات الستخدام هذا النوع من التثبيت:

 زٌادة مساحة الزجاج عن المساحة الظاهرة لتكون هناك مساحة كافٌة للتثبٌت داخل الحشوة. 

 أن ٌكون سمك الزجاج مناسب لإلطار لضمان ثباته. 

 أن ٌكون الزجاج مقوى. 

 الزجاج فً القلبة الواحدة وتوزٌع أعمدة التثبٌت على األطر.تقسٌم مساحة  

 داخل إطار: - ب

 ومن ممٌزاته:

 مناسب لبعض الطرز المعمارٌة التً قد ٌكون أشكال التثبٌت األخرى غٌر مناسبة له. 

الحصول على قٌم جمالٌة مضافة من دمج خامة أخرى مع الزجاج فٌحصل المصمم على قٌم جمالٌة مختلفة من كل من  

 ( أمثلة ألطر خشبٌة ومعدنٌة.28الخامتٌن والتمتع بخصائص كل من الخامتٌن. وٌوضح شكل )

 وهناك اعتبارات الستخدام هذا النوع من التثبٌت:

 استخدام أدوات الربط المناسبة منها الذي ٌتطلب ثقب الزجاج ومنها ما ال ٌتطلب ذلك. 

الستخدام مساحات زجاجٌة مناسبة وتوزٌع أدوات الربط تقسٌم اإلطارات لمساحات مناسبة فً القلبات والبسطات  

 بمسافات تناسب تثبٌت الزجاج مع اإلطارات.

  استخدام زجاج ذو سمك مناسب حتى ال تكون وزن زائد على أدوات الربط. 

 
 ( الدرابزينات المثبتة داخل إطار سواء معدني أو خشبي22شكل )
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 تثبيت الكوبستة في الدرابزين:

تتعدد طرق تثبٌت الكوبستات فً الدرابزٌن الزجاجً المتعارف علٌه المكون من 

لوح من الزجاج تتوقف على االستخدام وعرض السلم واختٌارات المصمم كما 

 تتعدد أشكال الكوبستة ووضعٌتها بالنسبة للدرابزٌنو (.30،  29فً شكلً )

والتً قد ٌحددها المصمم أو العمٌل أو تفرضها الجوانب اإلنشائٌة كمساحة 

الشرفة أو اتساع الممرات وٌجب على المصمم أن ٌتعامل مع هذا المحدد بكثٌر من 

االهتمام حٌث أنه العامل المباشر بالنسبة للمستخدم الذي ٌمثل قدر كبٌر من الراحة 

 لسن واألطفال.واألمان والحماٌة خاصة للمرضى وكبار ا

أما هنا فً حالة وحدات الدرابزٌن الزجاجٌة فحٌنما نصمم الدرابزٌن إلنتاجه  

بطرق اإلنتاج الكمً فٌتم تحدٌد طرٌقة تثبٌت الكوبستات بناءاً على طرٌقة إنتاج 

تخرٌمها أم ال كذلك سمك الوحدة وحجمها الوحدة الواحدة من الدربزٌن، وهل ٌمكن 

وتصمٌمها وهل سٌتم دائماً االستعانة بإحدى هذه الطرق للتثبٌت أم سنضطر 

( انماط مختلفة 29البتكار طرٌقة جدٌدة تناسب الوحدات الجدٌدة.  وٌعرض شكل )

( درابزٌن زجاجً مثبت فٌه 30لتثبٌت الكوبستة فً الزجاج. وٌعرض شكل )

 تٌن مختلفتٌن من جنب وأعلى الدرابزٌن.الكوبستة بطرٌق

  -تصميم الدرابزين الزجاجي: 

ٌندرج الدرابزٌن تحت منتجات المتعة الوظٌفٌة وهً منتجات تصمم لراحة اإلنسان ومتعته الشخصٌة حٌث أن له وظٌفة 

تتعلق براحة اإلنسان وأمانه وفً ذات الوقت ٌعتبر جزء هام من الفراغ المعماري والذي تظهر فٌه القٌم الجمالٌة التً 

ن اإللمام باالعتبارات اإلنشائٌة والهندسٌة والتً تعتمد على ما تم تشكل متعة بصرٌة لإلنسان. وعند تصمٌمه البد م

اإلشارة إلٌه مسبقاً من حٌث تنوع األماكن التً ٌثبت فٌها وهٌئتها باإلضافة لطرق تثبٌته، وذلك قبل االعتبارات الفنٌة 

 والجمالٌة فهو من المنتجات التً تغلب علٌها النواحً الوظٌفٌة. 

التصمٌم لمنتج كالدرابزٌن الزجاجً الذي ٌنتج صناعٌاً وٌتم توظٌفه فً العمارة فالبد من دراسة عدة عند البدء فً عملٌة 

جوانب ٌتعلق بها هذا المنتج مثل استخدام طرق اإلنتاج الكمً التً ترتبط بظروف الزجاج كخامة وتصمٌمه فً نفس 

لك دراسة العمارة التً سٌتواجد فٌها الدرابزٌن الوقت باإلضافة لظروف الصناعة والماكٌنات المستخدمة للتشكٌل، كذ

لٌحدث تكامالً مع غٌره من عناصرها كالسلم والفتحات المعمارٌة فالدرابزٌن ٌعلً من قٌم الثبات واألمان والجمال فٌها 

هذا أنه منتج زجاجً له خصائصه والتً ٌمكن التؤكٌد على بعضها للخروج بوهو ما سبق اإلشارة الٌه. والجانب اآلخر 

 . المنتج لٌصبح منتجاً كمٌاً متاحاً للمصممٌن فً األسواق مما ٌوفر الوقت والجهد والتكلفة وبالمواصفات المطلوبة

وٌركز البحث على أحد هذه الجوانب وهو التصمٌم لإلنتاج الكمً ووضع االعتبارات الخاصة به. وللتوصل لهذه 

  -ص المطلوبة للدرابزٌنات بصفة عامة حٌث تنقسم إلى: االعتبارات البد من التعرف فً البداٌة على الخصائ

 : أوالً: خصائص وظيفية

تنقسم الخصائص الوظٌفٌة إلى خصائص إنتاجٌة ترتبط بصناعة الوحدات الزجاجٌة وهندسٌة واستخدامٌة لتجمٌعها 

من االعتبارات الخاصة بالمستخدم وتثبٌتها فً أماكنها، وعالقة الدرابزٌن بما حوله، كما أنها ترتبط ارتباطا وثٌقاً بكثٌر 

 وعمره ومقاٌٌسه.  وتهتم الوظٌفة االستخدامٌة بالدرجة األولى بظروف األمان.

 (29)شكل 
األوضاع المختلفة لتثبيت  

 الكوبستة في الدرابزين

 (30شكل )
طريقتين لتثبيت الكوبستة على 

 زجاج الدرابزين
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تنقسم المبانً لعدة أنواع من حٌث الغرض االستخدامً لها وبالتالً ٌتحدد على أساسها طبٌعة المستخدمٌن وكثافة 

ه. فعلى سبٌل المثال ٌختلف تصمٌم الدرابزٌنات فً كل مبنى عن االستخدام وطبٌعته الذي البد أن ٌعمل المصمم فً إطار

اآلخر عن تصمٌمها للمساكن والفنادق والمدارس والمالعب، ففً حٌن تتمٌز المطارات ومحطات القطارات والمركبات 

تتحمل الصدمات  الكبٌرة بكثافة المستخدمٌن لها الذٌن ٌحملون أوزاناً وفً الغالب ٌكونون متعجلٌن مما ٌتطلب درابزٌنات

بشكل مستمر، نجد أن تصمٌم الدرابزٌنات للمساكن الخاصة التً ٌتمٌز مستخدموها بقلة عددهم وهدوء استخدامهم 

وحرصهم على سالمة ممتلكاتهم .. وهكذا، وهذا االختالف فً االستخدام ٌضع مجموعة من المحددات فً طرق اإلنتاج 

جات األسطح ونوعٌة الخامات المستخدمة وشكل تصمٌم الوحدات نفسها وسمك الزجاج المستخدم ودرجة صالبته ومعال

ونظم تثبٌتها فً األرضٌات والجدران الجانبٌة. وبصفة عامة البد من توفر بعض االشتراطات األساسٌة فً الدرابزٌن 

  - : (3)مثل

  ال تسمح بسقوط األطفال  سم فً األدوار فوق األرضً حتى 12.5ٌجب أال تزٌد المسافات بٌن وحدات الدرابزٌن عن

 أو الحٌوانات األلٌفة. 

 .أن تجهز الدرابزٌنات بقضبان أو وحدات عمودٌة ال تسمح بتسلق األطفال  

  .عدم وجود قضبان أفقٌة أو شبه أفقٌة تتٌح لألطفال التسلق علٌها 

  سم بحٌث ٌوفر الراحة للمستخدم وكذلك األمن والسالمة. 100ال ٌقل ارتفاع الدرابزٌن عن  

  .توفر القوة والمتانة للزجاج المستخدم 

  2كجم / م 100البد وأن ٌتحمل السلم قوى من الضغوط المتحركة ٌصل إلى . 

  كجم ثقل مركز على حافة كل درجة فً حالة الساللم.  100ٌجب احتساب 

عرض الدرجة والتً تفرض أبعاد  -عرض النائمة  -تتمثل الجوانب اإلنشائٌة فً الساللم مثالً فً زاوٌة المٌل لقلبة السلم 

 مناسبة لوحدات الدرابزٌن المستخدمة لتحقٌق الجانب الوظٌفً والجمالً.

 : ثانياً: خصائص شكلية

ٌعتبر الدرابزٌن جزء من العمارة لذا ٌجب عدم إغفال مظهره الفنً إلرضاء المستخدم وإعالء القٌمة الجمالٌة للعمارة 

اللون والملمس واالتزان وغٌرها فً ظاهرها من العناصر الفنٌة للشكل إال أنها عندما  داخلٌاً وخارجٌاً. وكما ٌبدو أن

ترتبط بوظٌفة المنتج ٌكون المظهر وظٌفٌاً، فالملمس هو من عناصر الشكل ولكن الملمس الناعم لكوبستات الدرابزٌن 

ة لدرج السلم تستخدم وظٌفٌاً لعدم ٌستخدم لٌناسب حركة الٌد علٌه دون إلحاق أي أذى بالمستخدم. والمالمس الخشن

االنزالق. وعنصر االتزان هو عنصر وظٌفً أساسً لٌمكن المستخدم من االرتكاز بثبات على الدرابزٌن أثناء الصعود أو 

 النزول. 

أن طاااااراز المكاااااان المحاااااٌط الاااااذي ٌتواجاااااد باااااه الااااادرابزٌن ٌفااااارض علاااااى المصااااامم مجموعاااااة مااااان السااااامات  كماااااا

لباااااادء فااااااً عملٌااااااات تصاااااامٌمه. وعنااااااد الااااااربط بااااااٌن تصاااااامٌم دراباااااازٌن الساااااالم التااااااً ٌجااااااب مراعاتهااااااا عنااااااد ا

الاااااداخلً والخاااااارجً ودرابااااازٌن الفتحاااااات المعمارٌاااااة لااااانفس العماااااارة فاااااإن ذلاااااك ٌحقاااااق جانباااااان مااااان جواناااااب 

التصااااااامٌم مثااااااال وحااااااادة المبناااااااى وارتبااااااااط عناصاااااااره باإلضاااااااافة لتاااااااوفٌر الجاناااااااب االقتصاااااااادي فاااااااً مرحلاااااااة 

تااااااج الزجااااااج بطااااارق اإلنتااااااج الكماااااً فتساااااتخدم لهاااااا نفاااااس القوالاااااب ونفاااااس اإلنتااااااج حٌاااااث ٌاااااتم االساااااتفادة مااااان إن

كماااااا الباااااد  الماكٌناااااات ونفاااااس درجاااااات حااااارارة الصاااااهر والتبرٌاااااد مماااااا ٌاااااوفر الكثٌااااار مااااان الخاماااااات والطاقاااااة.
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ماااااان مراعاااااااة ضاااااابط وضااااااع الاااااادرابزٌنات علااااااى الفتحااااااات المعمارٌااااااة وبعضااااااها لمااااااا لااااااه ماااااان تااااااؤثٌر علااااااى 

 (  2) الواجهة.

  -رابزين الزجاجي: اتجاهات تصميم الد

تم تقسٌم تصمٌم الوحدات الزجاجٌة المستخدمة لعمل الدرابزٌن الزجاجً إلى ثالث اتجاهات بناءاً على طرق إنتاجها 

 والتً تإثر بدورها على خصائصها فً طرٌقة تجمٌعها معاً وتثبٌتها على السلم وطرٌقة تثبٌت الكوبستة فٌها.

عبارة عن وحدات زجاجٌة مسطحة منفصلة تثبت كل منها على أحد درجات السلم، وتتنوع طرق  -االتجاه األول:  - 

تركٌب هذه القطع بحٌث تتوافق مع طرق التركٌب والتثبٌت للدرابزٌن الزجاجً مناسب لما هو متوفر باألسواق، ومن 

لٌاً والشائع استخدامها فً السوق المحلً الناحٌة االقتصادٌة فإنه بتوافق طرق التركٌب والتثبٌت مع الطرق الموجودة حا

فذلك ٌوفر فً جانب التركٌب والتثبٌت، أما عن اختالف كل سلم عن اآلخر من حٌث زاوٌة المٌل وشكل السلم من حٌث 

االستقامة واالنحناء فإن هذا االتجاه من األفكار التصمٌمٌة هو األكثر توافقاً مع أكبر عدد من أشكال الساللم وكذلك ال 

سم فً حاالت الساللم ذات الدورانات حتى ال  10بشرط أال ٌزٌد عرض الوحدة عن  .تعارض مع أي زاوٌه مٌل للسلمٌ

 سم. 12.5تحتك ببعضها البعض فً المنحنٌات. مع الحفاظ على أال تزٌد المسافة بٌن الوحدات وبعضها البعض عن 

تم تجمٌعها على هٌكل معدنً ٌثبت على الجدران عبارة عن وحدات زجاجٌة صغٌرة مسطحة ٌ -االتجاه الثاني:  -

واألرضٌات التً ٌثبت فٌها الدرابزٌن. وبالنسبة الختالف زواٌا المٌل للساللم المختلفة وكذلك أشكال الساللم من حٌث 

لمعدنً أو االستقامة واإلنحناء فؤشكال الوحدات الزجاجٌة ال تتعلق بؤشكال وزواٌا مٌل الساللم وإنما تتعلق بشكل الهٌكل ا

األعمدة المعدنٌة المثبت بها الوحدات الزجاجٌة، فتستخدم األعمدة فً الساللم ذات المنحنٌات بٌنما ال تصلح الهٌاكل مع 

 المنحنٌات فً اإلنتاج الكمً.

 عباره عن وحدات زجاجٌة مجسمة منفصلة تثبت أعلى الدرجات، وهذ االتجاه ٌتوافق مع العدٌد من -االتجاه الثالث:  -

أشكال الساللم من حٌث زواٌا المٌل واالستقامة واإلنحناء حٌث أنها تثبت على كل درجة على حده، أما بالنسبة لطرٌقة 

التثبٌت والتركٌب فقد ٌحتاج هذا االتجاه من األفكار لطرق تثبٌت مختلفة عن المتوفر فً األسواق حٌث تختلف باختالف 

رجة وسمك وحواف الوحدة الواحدة. مع محاولة عمل ما ٌناسب المتاح فً أشكال الوحدة وقطاعها الرأسً على سطح الد

 السوق أثناء اإلنتاج.
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 ( مقارنة بين االتجاهات التصميمية للدرابزين الزجاجي1جدول )

 االتجاه الثالث
 )وحدات منفصلة مجسمة(

 االتجاه الثاني
 )وحدات منفصلة على هيكل معدني(

 االتجاه األول
 )وحدات منفصلة مسطحة(

 

غٌر مناسبة للمساحات المحدودة 

على اإلطالق حٌث أنها تقتطع من 

مساحة المكان أفقٌاً وفً العمق 

 بنفس القدر.

تناسب المساحات المحدودة 

والواسعة على حد سواء، حٌث 

تكون وحدات التصمٌم جمالٌة أكثر 

منها وظٌفٌة فٌمكن مالئمة الهٌكل 

المكان بدون المعدنً لظروف 

 .التؤثٌر على الوحدات

مناسبة للمساحات المحدودة 

والواسعة حٌث إنها ال تقتطع من 

مساحة المكان أكثر من سمك 

حة الزجاج والمعدن الالزم للتثبٌت.
سا

لم
 ا
ث

حي
ن 

م
 

تناسب الدرابزٌنات المستقٌمة على 

اإلطالق أما فً حالة الدرابزٌنات 

المنحنٌة البد من الوضع فً 

االعتبار حجم الوحدة وعدد مرات 

تكرارها حٌث أنه إذا زاد حجم 

الوحدة عن حد معٌن ٌمكن تقلٌل 

عدد الوحدات واللجوء لوحدات 

مكملة تجنب المصمم مشاكل 

 االحتكاك وتدعم جوانب األمان.

تناسب الدرابزٌنات المستقٌمة 

والمنحنٌة على حد سواء حٌث أن 

ما ٌثبت وٌؤخذ االستقامة أو 

ناءة هو الهٌكل المعدنً والذي االنح

ٌكون ٌمكن أن ٌكون على شكل 

قضبان رأسٌة تركب على كل سلمة 

مما ٌجعله أكثر طواعٌة من وحدات 

 .الزجاج

تناسب التصمٌمات سواء 

الدرابزٌنات المستقٌمة أو المنحنٌة 

وٌمكن دمج وحدات الدرابزٌن مع 

وحدات أخرى مكملة تكون من 

تكون خامة الزجاج أٌضاً أو قد 

معدنٌة تثري التصمٌم وتدعم 

 جوانب األمان والسالمة.

ن
زي

اب
در

 ال
يم

صم
ت

 

ال ٌمكن أن تثبت بجانب األرضٌة 

أو السلم لكبر حجمها نوعاً ما 

وبالتالً ثقل وزنها فاألفضل 

تثبٌتها على األرضٌة مباشرة 

 وٌكون تثبٌتها عن طرٌق المعدن.

ٌمكن للمصمم تثبٌت الهٌكل 

األرضٌة مباشرة أو المعدنً على 

بجانب األرضٌة أو الدرجة أو 

مرتفع عن األرضٌة بالقدر الذي ال 

 .ٌخل بعامل األمان والسالمة

ٌمكن أن تثبت بجانب األرضٌة 

سواء درجة أو أرضٌة خرسانٌة 

حٌث أنها مسطحة فتكون فً 

محاذاة األرضٌة أو مالصقة لها 

وهذا الشكل من أشكال التثبٌت 

ساحات ٌكون مالئم فً الم

المحدودة، أما فً المساحات الغٌر 

محدودة فٌمكن تثبٌتها بطرق 

 متعددة. 

ية
ض

ألر
 ا
ي

 ف
ن
زي

اب
در

 ال
ت

بي
تث

 

إن التصمٌمات تكون ذات وحدات 

كبٌرة الحجم نوعاً ما فٌفضل تثبٌت 

الكوبستة أعلى الدرابزٌن مباشرة 

حتى ال ٌكون مساحة الدرابزٌن 

والكوبستة أكثر مما ٌجب وال تإثر 

 اعتبارات الراحة واألمان. على

ٌمكن تثبٌت الكوبستة فوق 

الدرابزٌن مباشرة أو بجانب 

الدرابزٌن ولكن ٌراعً سالمة 

التركٌبات من الخلف حتى ال تكون 

مصدر خطر على المستخدمٌن 

وخاصة األطفال )ٌقصد تشطٌب 

المعدن وتثبٌت وحدات الزجاج فً 

 .الهٌكل(

ٌمكن للمصمم تثبٌت الكوبستة 

الذي ٌرٌد فً حالة اتساع  بالوضع

المساحة أما فً حالة ضٌق 

المساحة فالوضع األمثل للكوبستة 

 فوق الدرابزٌن مباشرًة.

ن
زي

اب
در

 ال
ي

 ف
تة

س
وب

لك
 ا
ت

بي
تث
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  -األفكار التصميمية: 

 (31شكل ) عمل كروكٌات لوحدات الزجاجٌة من الدرابزٌن الزجاجً تمثل االتجاهات الثالثة.  -1

                                                  
 

ونظراً لصعوبة االتجاه الثالثة فقد تم عمل تصمٌمٌن ( 33،  32اثنان من الكروكٌات السابقة  كما فً شكلً ) اختٌار  -2

  -. حيث تميزا ب: كنموذج لتوضٌح الفكرة وطرٌقة التجمٌع

تصمٌم هاتٌن الوحدتٌن ٌناسب تماماً الساللم والفتحات المستقٌمة ومناسب أٌضاً لبعض حاالت  -من الناحية الشكلية:  - أ

الساللم المنحنٌة انحناء خفٌف، أما بالنسبة للساللم الحلزونٌة فالبد من تعدٌل طرٌقة التثبٌت وعرض الوحدة حتى ال ٌحدث 

ل وحدتٌن فً التصمٌم كاألعمدة وما شابه ذلك لزٌادة إحتكاك بٌن وحدات الدرابزٌن، وٌمكن إضافة وحدات مكمله بٌن ك

 عنصر األمان وتضٌٌق المسافة بٌن الوحدات المتتالٌة.

  

         

    

                  

من ناحٌة مناسبة وحدة الدرابزٌن الزجاجٌة لنوع المبنى المستخدمة فٌه ٌناسب الدرابزٌن الساللم الداخلٌة والفتحات  - ب

التً لها مساحة تسمح بتثبٌته فً المنازل والفٌالت، وال ٌمكن إستخدامها فً المنشآت ذات الكثافة االستخدامٌة العالٌة ذلك 

 مكان كما ال تستخدم فً حالة ساللم البدرومات واألقبٌة وساللم المرافئ وغٌرها لطبٌعة روادها وطبٌعة حركتهم فً ال

 من الساللم التً ٌغلب علٌها الطابع الوظٌفً تماماً وٌتالشى معها الجانب الجمالً.

 

 

 

 

 

 (31شكل )
كروكيات تصميم الوحدات الزجاجية 

 للدرابزين
 

 ( التصميم األول32شكل )
 على اليمين الفكرة التصميمية.-

في الوسط تطبيق الوحدات -
 الزجاجية على السلم.

في اليسار تطبيق الوحدات -

 الزجاجية على سور شرفة.

 

 ( التصميم الثاني33شكل )

 على اليمين الفكرة التصميمية-
في الوسط تطبيق الوحدات -

 الزجاجية على السلم

في اليسار تطبيق الوحدات -
 الزجاجية على سور شرفة

( قطاع 34شكل )
المسار الجانبي 

 للدرابزين الزجاجي

 (35شكل )
طريقة تثبيت 

 الكوبستة
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درجة وما ٌقل عنها أما عند  35ٌصلح هذٌن التصمٌمٌن للساللم بزواٌا مٌل حتى  -بزاوٌة مٌل السلم: عالقة التصمٌم  - ج

درجة ٌتطلب التعدٌل فً التصمٌم بتقلٌل عرض الوحدة حتى نتجنب االحتكاك بٌن وحدات  35زٌادة زاوٌة المٌل عن 

 الدرابزٌن.

 

شكل الوحدة وعرض النائمة حٌث ٌمثل عرض النائمة نفس  هناك ارتباط كبٌر بٌن -عرض النائمة فً حالة الساللم:  -3

عرض الوحدة تقرٌباً من أعلى فً حالة الساللم العادٌة أما اذا قل عرض الوحدة فهناك استحالة لتركٌب مثل هذه 

 التصمٌمات. 

 

 -فً هذٌن التصمٌمٌن ٌإثر عرض الدرجة فٌما ٌلً:  -عرض الدرجة:  -4

( 33،32وفً هذٌن التصمٌمٌن اختٌرت طرٌق التثبٌت أعلى الدرجة كما فً شكل ) -م:طرٌقة تثبٌت الدرابزٌن فً السل•

( مع إضافة زٌادة فً القالب لطول الوحدة الزجاجٌة 34وٌمكن التثبٌت بطرٌقة التثبٌت فً عمق الدرجة كما فً شكل )

 أثناء الصناعة لتثبٌتها بهذه الطرٌقة.

 مم. 20سمك وحدات الدرابزٌن تقرٌباً •

إال فً حالة أن ٌكون  -وقد تم اختٌار طرٌقة التثبٌت الجانبً مع هذه التصمٌمات  -نظام تثبٌت الكوبستة فً الدرابزٌن:•

 (35عرض الدرجة صغٌر. كما فً شكل )

 ذلك ألن كل منهم ٌتؤثر بعرض الدرجة والذي ٌإثر بدوره على راحة المستخدمٌن أثناء الصعود والهبوط.

 

  -النتائج: 

 -( وهً: 36البحث لعدة اعتبارات لتصمٌم الدرابزٌن الزجاجً فً العمارة شكل )توصل 

  :اعتبارات انشائية- 

تتعلااااااق االعتبااااااارات اإلنشااااااائٌة للاااااادرابزٌن الزجاااااااجً بزواٌااااااا المٌاااااال فااااااً الساااااااللم وكااااااذلك طااااااول القائمااااااة  

وعاااااارض النائمااااااة وارتفاااااااع السااااااقف ماااااان سااااااطح الدرجااااااة والااااااذي ٌااااااإثر كاااااال منهااااااا فااااااً ارتفاااااااع وعاااااارض 

حااااااادات الااااااادرابزٌن وكاااااااذلك تتعلاااااااق بمسااااااااحة الشااااااارفة أو اتسااااااااع النافاااااااذة كماااااااا ٌاااااااإثر اتسااااااااع الممااااااارات و

 وامتدادها الطولً فً تصمٌم الدرابزٌن.

  :اعتبارات وظيفية- 

أماااااا االعتباااااارات الوظٌفٌاااااة فهاااااً تااااارتبط بطبٌعاااااة المبناااااى المساااااتخدم فٌاااااه الااااادرابزٌن، وهاااااو الاااااذي ٌاااااتحكم فاااااً 

نااااااوع الاااااادرابزٌن ودرجااااااة صااااااالبته وتحملااااااه لكثافااااااة ونوعٌااااااة اسااااااتخدام المسااااااتخدمٌن. كمااااااا أنااااااه ٌجااااااب علااااااى 

 المصااااااامم أال ٌغفااااااال الجاناااااااب األرجناااااااومً فاااااااً تصااااااامٌم الااااااادرابزٌن حٌاااااااث أن ارتفااااااااع الااااااادرابزٌن وتواجاااااااد

 الكوبستة ومكان التثبٌت ٌحدده راحة المستخدمٌن وطبٌعة المكان ودرجة خطورة الموقع. 

فاااااااً عنصااااااار معمااااااااري هاااااااام كالااااااادرابزٌن نجاااااااد أن أهااااااام وظائفاااااااه تحقٌاااااااق األماااااااان والساااااااالمة والراحاااااااة 

 :ٌجب أن تتمٌز الدرابزٌنات بالمواصفات التالٌة للمستخدمٌن. فمن أهم اعتبارات األمان والسالمة

o بارتفاع متر واحد على األقل.    أن تكون 

o  سم1225أال تزٌد الفراغات بٌن قضبان الدرابزٌن العمودٌة عن 

o  .أال توجد قضبان أفقٌة أو شبه أفقٌة تتٌح لألطفال التسلق علٌها 

o .التثبٌت الجٌد لوحدات الدرابزٌن بحٌث تتحمل ارتكاز المستخدمٌن علٌها 
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  :اعتبارات تثبيت- 

الدرابزٌن فً األرضٌة أو الجدران وٌتم اختٌارها تبعا لطرٌقة انتاج الوحدة الزجاجٌة وتصمٌمها تتعدد طرق تثبٌت 

وطرٌقة تجمٌعها. وترجع أهمٌة دراسة طرق التثبٌت بعمق لتؤثٌرها المباشر على تحقٌق األمن والسالمة للمستخدمٌن. 

 للشرفات والنوافذ. وتنطبق حاالت تثبٌت الدرابزٌن سواء للسلم أو الممرات والطرقات أو

  :اعتبارات جمالية- 

تااااام عمااااال ثاااااالث اتجاهاااااات تصااااامٌمٌة لتصااااامٌم الااااادرابزٌن الزجااااااجً وذلاااااك بغااااارض تحقٌاااااق مجموعاااااة مااااان 

االعتبااااااارات الوظٌفٌااااااة واالنشااااااائٌة تااااااتالءم مااااااع طاااااارق اإلنتاااااااج الكمااااااً وطاااااارق تثبٌتهااااااا فااااااً المبنااااااى. ممااااااا 

ة فاااااً العماااااارة والتاااااً تختلاااااف بااااااختالف ناااااوع ٌمكااااان المصااااامم مااااان اختٌاااااار البااااادٌل المناساااااب للحااااااالت المختلفااااا

المبناااااااى أو مسااااااااحة المكاااااااان الاااااااذي ٌثبااااااات فٌاااااااه أو النظاااااااام اإلنشاااااااائً أو اساااااااتقامة الااااااادرابزٌن أو إنحنائاااااااه أو 

رغباااااات العماااااالء. كماااااا الباااااد مااااان مراعااااااة ضااااابط وضاااااع الااااادرابزٌنات علاااااى الفتحاااااات المعمارٌاااااة لماااااا لاااااه مااااان 

 تؤثٌر على الواجهة. 

 
 (36شكل )

 تصميم الدرابزين الزجاجي للعمارةاعتبارات 
 

 -: التوصيات

 -ٌوصً الباحثون باآلتً: 

ضرورة إجراء المزٌد من الدراسات الفنٌة والهندسٌة للدرابزٌنات وتعدد وظائفها وأشكالها فً ضوء المحددات  -1

 واالعتبارات التً تفرضها العمارة الحدٌثة.

الفراغ المعماري وحل اإلشكالٌات المتعلقة بالدرابزٌن لما له من البحث حول أهمٌة تطوٌر الصٌاغات التصمٌمٌة داخل  -2

 مردود فً رفع القٌمة الجمالٌة للعمارة.

االستفادة من اإلمكانات المتاحة للزجاج والخامات األخرى فً تصمٌم وتنفٌذ الدرابزٌنات والساللم والفتحات المعمارٌة  -3

 كمتطلب وظٌفً وجمالً.

 الحدٌثة إلنتاج الوحدات الزجاجٌة للدرابزٌن لكً ترفع من درجات األمان والسالمة فٌه. البحث فً الطرق التكنولوجٌة -4

 استخدام الدرابزٌن الزجاجً ٌزٌد من القٌم الجمالٌة للفراغ المعماري. -5

تصمٌم الدرابزٌن 
 الزجاجً

 اعتبارات وظٌفٌة

 األمن والسالمة

 االرجونومٌة

االعتبارات 
 الجمالٌة

 الشكل

 الوظٌفة

 اعتبارات التثبٌت

 تثبٌت الدرابزٌن

 تثبٌت الكوبستة

االعتبارات 
 االنشائٌة

 مساحة الشرفة

 نوع السلم

 عرض النافذة

 طرق االنتاج
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رباااااااط أناااااااواع وأنظماااااااة السااااااااللم والفتحاااااااات المعمارٌاااااااة باتجاهاااااااات التصااااااامٌم للااااااادرابزٌن الزجااااااااجً فاااااااً  -6

 ونظم تثبٌته. العمارة الداخلٌة والخارجٌة

 البحث حول طرق االنتاج الكمٌة للدرابزٌنات زجاجٌة تساعد على تثبٌتها فً أماكنها بكفاءة.  -7
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