
الفرشعناصر١٢ الفرشعناصر-١٢



دخل في • ي ت يعتبر أثاث الموقع من العناصر الت
يف تض ي الت و ة العمراني ات الفراغ وين يفتك ي تض ة و الت ات العمراني وين الفراغ تك

ي  راغ العمران ل(للف ة كك الي المدين ) و بالت
.الجمال

ة• ا ال ق قي لت ت ض الت نا ال ھ ة• ق الراح عت لتحقي ي وض ر الت ي العناص ھ
وضبط الحركة وحماية المستخدمين واالستمتاع 

.بشكل جمالي
ةا شا اإل ا ال ال قا ال والمقاعد والعالمات اإلرشادية:وھى عبارة عن•

واض  والت وأح ارة و البرج دة اإلن و أعم
ناديق  د وص ناديق البري ور وص الزھ

ا…النظافة الخ و التي تختلف أشكالھا و أحجامھ
ا  س بھ ي يح ة الت ة الروحي الي القيم و بالت

.المشاھد
ة • ات المدين داخلي لفراغ ديكور ال ة ال ي بمثاب ھ

ل  ن العوام ا م ا و حالتھ رى أن مظھرھ وي
األماكن شخصية تميز التي الرئيسية

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٢

ن ي األ يز  ي  ي ا ي ر .ا



المقاعد..عناصر الفرش
شكل المقاعد

ورمقاعد حول احواض الزھور ز ض و ول

مقعد بمسند وذراعين

يمقعد بدون مسند خلفي

اشكال مختلفة للمقاعد

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٣



المقاعد..عناصر الفرش
المادة المصنوعة منھا

مقعد من الخشب

مقعد من الخرسانه

مقعد من الحجر

مقعد من الطوب

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٤



المقاعد..عناصر الفرش
عاماكن وضع المقاعد

.في األماكن المقابلة للمطالت
.بجوار خطوط سير المشاة

في الساحات والميادين

.في المناطق الخضراء والمفتوحة

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٥



المقاعد..عناصر الفرش

الت ل ة ؤث ال ل ا العوامل المؤثرة على التصميمال

: المستخدم
الشكل حيث من المقاعد تصميم يختلف تصميم المقاعد من حيث الشكل يختلف
ر  ا لعم وان تبع تخدمة واألل ادة المس والم
ذي يمارسه  المستخدم وثقافته والنشاط ال

الفراغ غ.في ر .ي 

مقاعد في حديقة أطفال
عامة حديقة في مقاعد

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٦

ي  ي   



المقاعد..عناصر الفرش

الت ل ة ؤث ال ل ا ال

:  الوظيفة
طا ال ف ف ة ال قا فال

العوامل المؤثرة على التصميم

فالمقاعد المستخدمة في فرش المطاعم 
المفتوحة تتطلب أن تكون حرة الحركة 

لسھولة ترتيبھا في أي وضعية يراد 
تلك تختلف ذلك ا وضعھا وھى بذلك تختلف عن تلكض

المستخدمة لالنتظار السريع أو 
المستخدمة للتمتع بالمناظر أو الميادين 
األرضية ف ثبتة ن تك ا غالبا الت

ن اد ال ف ة تخد قاعد

والتي غالبا ما تكون مثبتة في األرضية 
وفي أيا من األنواع السابقة يمكن التحكم 

في أنواع العالقات المتكونة بين 
عل تكونھا عدم أو الفراغ مستخدم

مقاعد في كافيتريا
مقاعد مستخدمة فى الميادين مستخدمي الفراغ أو عدم تكونھا على

اإلطالق

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٧



المقاعد..عناصر الفرش

: الموقع
د المقع تصميم ر يتغي ع الموق لنوع د تبعا ر تصميم المقع ع يتغي تبعا لنوع الموق
ب  ل يتطل ى مط ودة عل د الموج فالمقاع
تصميمھا جعل المستخدم يشعر بالراحة 
أكثر للمطل مواجھة وتكون ر واالسترخاء ل  جھ  و ون  ء و ر ال و

من كونھا مجتمعة حول فراغ ما 
ي  ي ف ك الت ن تل ف ع ذلك تختل ي ب وھ
ب  ي يتطل كنية والت ة س ة أو منطق يالحديق ي و ي و ي
راغ  ول ف ون ح عھا أن تك ة وض طريق
ة  ات اجتماعي وين عالق ى تك ل عل للعم

مقاعد في حديقة عامة جيدة
ر أو  ي المم ي ف ن الت ف ع ا تختل أيض
ا أن  ب تجميعھ ي ال يتطل دان والت مي

.تكون في وضعية متقابلة
مقاعد مستخدمة فى  منطقة سكنية

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٨



وحدات االضاءة..عناصر الفرش
شكل وحدات االضاءة

أعمده إنارة

أرضيه اضاءات أرضيهاضاءات

أضاءه مخفيه

)كابولي(أضاءه معلقه في الحوائط 

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٩



وحدات االضاءة..عناصر الفرش
مادة وحدات االضاءة

تتالءم أعمدة اإلنارة مع البيئة من حيث 
الفراغ داخل المستخدمة اإلضاءة نوعية اإلضاءة المستخدمة داخل الفراغ نوعية

الحضري وأيضا تبعا لنوعية المادة 
المستخدمة في صناعتھا وأيضا بـالنسبة 
ومدى الحضري الفراغ داخل لحجمھا داخل الفراغ الحضري ومدى لحجمھا
مالئمة ذلك وما يحيط بھا من عناصر 
حتى ال تؤثر بالسلب على مستخدمي 

الحضري .الفراغ ري غ  .ر

–المعدن  وقد تكون مصنوعة من
.الزجاج–البالستيك 

ك ت ال ال ن ة أ

أعمدة من المعدن

٠٣/٠٦/١٤٣١ ١٠

أعمدة من البالستيك



وحدات االضاءة..عناصر الفرش
أماكن وضع وحدات االضاءة

)  قائمه السلم(عند أماكن تغير المنسوب

ع

)م(
أو المسار

للتركيز على عنصر معين

)مشاه ومركبات(على جوانب الطرق

٠٣/٠٦/١٤٣١ ١١



وحدات االضاءة..عناصر الفرش

االضاءة وحدات على المؤثرة ءةالعوامل ا اال ى و رة  ؤ ل ا وا ا
:المستخدم

إن ث تخدحي ال ر فع ؤثر ي

:االقتصاد
يؤثر في كمية اإلضاءة المستخدمة  ث إن تخدمحي ر المس ي عم ؤثر ف ي

ار  اءةاختي ون عناصر اإلض م ول  حج
ر  ب عناص ال تتطل دائق األطف ي ح فف
ودود اس مقي ذات ون تك أن اءة اإلض

إل ي ي ر يؤ
.ونوع المواد وجودة التصميم

اس ودود  ون ذات مقي اءة أن تك اإلض
ي  ا ف ف عنھ ة تختل وان مبھج وأل

كذلك يفضل استخدام وحدات  .الميادين
الطفل يطالھا ال لاضاءة ھ  ء ال ي

٠٣/٠٦/١٤٣١ ١٢



وحدات االضاءة..عناصر الفرش

االضاءة وحدات على المؤثرة العوامل

الوظيفة

ءة ا اال ى و رة  ؤ ل ا وا ا

في  االضاءه ھادئةقد تستخدم عناصر  
وقد تستخدم  االسترخاءأماكن الجلوس و

على عنصرأضاءه قويه بالتركيزعناصر
 .لجذب االنتباهمعين 

االضاءه ھادئة

إضاءة للتركيز على عنصر تشكيلى

٠٣/٠٦/١٤٣١ ١٣



وحدات االضاءة..عناصر الفرش

االضاءة وحدات على المؤثرة ءةالعوامل ا اال ى و رة  ؤ ل ا وا ا

الموقع
أضاءه مرتفعه قد تستخدم عناصر  

الطرق انعكاسبحيثفي تحدث ال رق يي  سب ال  
.  بعكس المستخدمة في ممرات المشاة

 التاريخيةذو الخلفية  الموقعكذلك فان 
ييتطلب االھتمام بالزخارف والتفاصيل و ر ز ب م ب ي

في تصميم العنصر يختلف عن 
المواقع في المدن الجديدة والتي 

م.تتطلب بساطة وابتكار في التصميم ي

االضاءة المرتفعة لتقليل االنعكاس

٠٣/٠٦/١٤٣١ ١٤

س يل ر



كبائن التليفون..عناصر الفرش

كبائن مفتوحة

كبائن مغلقه شفافة

إشكال مميزه تلفت االنتباه

٠٣/٠٦/١٤٣١ ١٥



كبائن التليفون..عناصر الفرش

معادن

أخشاب

زجاج

بالستيك

٠٣/٠٦/١٤٣١ ١٦



أحواض الزھور..عناصر الفرش

أحواض زھور تزين الحدائق

أحواض زھور تزين الواجھات

أحواض زھور تزين الشوارع

العناصر المائيةأحواض زھور تزين

معلقةأحواض زھور 

٠٣/٠٦/١٤٣١ ١٧



أحواض الزھور..عناصر الفرش

الحجر

الطوب

الخشب

٠٣/٠٦/١٤٣١ ١٨



أحواض الزھور..عناصر الفرش

أة أوتحديد مسارات الحركةعند
.الفراغات المختلفة 

ا .الميادينولتقاطعاتعند ينو  .ي

حتى ال  قواعد األشجارعند 
توضع الشجرة على األرض 

ة .مباشرةاش

.أسطح المبانيعلى 

الواجھاتعل .الواجھاتعلى

٠٣/٠٦/١٤٣١ ١٩



البرجوالت..عناصر الفرش

وھى عباره عن تكعيبه تنشا 
على امتداد بعض الطرق او 

المشايات في الحديقه

مثمنه :قد تأخذ إشكال عديدة
–مستديرة–المسقط –مستديرة–المسقط

الخ............مستطيله 
المسقط مثمنة برجولة

برجولة مربعة المسقط

برجولة مثمنة المسقط

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٢٠



البرجوالت..عناصر الفرش

البد إن تكون البرجوالت 
متوافقة مع الموقع العام 
ا ت ا كذلك ط المحيط وكذلك استخدامال

مواد مالئمة للبيئة مما 
وبين بينھا تكامل يحقق تكامل بينھا وبينيحقق
.الفراغ الخارجي

–الخشبوقد تصنع من ع
–المباني–المعدن
خياميه–نباتيه عناصر

ه ك مركبه–
برجولة من الخشببرجولة من المعدن

برجولة من الحجر

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٢١

برجولة من القش وفروع االشجار



العناصر التشكيلية.. عناصر الفرش

داخل-١ ال ن م رى ت وھى:عناصر داخل-١ رى من ال وھى:عناصر ت
العناصر التي يكون فيھا الفرق 
ا  ى يراھ ا حت ه منھ ى مقرب عل
ون ويك يلھا تفاص ك د ونوي يلھا ويك درك تفاص وي

يط  راغ المح ا مناسب للف حجمھ
.بھا 

الخا٢ ت نا وھى:عناصر ترى من الخارج-٢
رد إن  العناصر التي يستطيع الف
ده  افة بعي ى مس ن عل دركھا م ي
زه  وقد تعرف بأنھا عالمات ممي

ل ( رج إيف اھرة –ب رج الق –ب
ه ال الحري ريتمث

)الخ.................
عناصر ترى من الداخل

عناصر ترى من الخارج

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٢٢



العناصر التشكيلية.. عناصر الفرش

تتعدد المواد المستخدمة في 
التشكيل للعالمات المميزة 

كانت أوا أومعادن حجر حجر أومعادن أوسواء كانت
جبس اومحروق أوطين
الخ وذلك تبعا ....الجليد
ئة للبيئةلل

الجليد من المعدنمصنوع من الخشبمصنوع من مصنوع من الحجرمصنوع

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٢٣

جرمصنوع من الخشبمصنوع من المعدنمصنوع من الجليد ن وع



العناصر التشكيلية.. عناصر الفرش

في الساحات والميادين

والمتنزھات الحدائق والمتنزھاتالحدائق

والمسارات الطرق جانبي الطرق والمساراتجانب

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٢٤



المرئية األنشطة المرئيةاألنشطة



تعريف األنشطة المرئية
ام  ھي عبارة عن انشطة تحدد الطابع الع

ا ان يث اغ الللف تك ال ية ض ضرورية الستكمالللفراغ حيث انھا
. عناصره

ة  را بمزاول اري كثي راغ المعم أثر الف ويت
ا ال ا ل ا طة ا

الفراغ يخلو من الناس  
اد  ه ابع ة ل ن الحرك وم

.مختلفة
الفراغ ا ف دم مزولتھ ه او ع االنشطة ب
ة  وج بالبشر والحرك ذي يم كنى ال الس
ا ة م يه والمعنوي اده الحس ن ابع ه م ل
ا ى يتركھ اد الت وق االبع يف

نفس  ھا ل ى نحس ات الت واالنطباع
رالفراغ لو خال من الناس ومن الحركة غ ر

.
ى عنصرين  ة ال طة المرئي م االنش وتنقس

واإلفراد بأنواعھا المواصالت ھما

وج  راغ يم س الف نف
ه   ة ل ر والحرك بالبش
ة  ابعاد حسية ومعنوي

ة ت .متعددة.ھما المواصالت بأنواعھا واإلفراد

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٢٦



خصائص االنشطة المرئية

ا ت ت الت ائ الخ توجد بعض الخصائص التى تعتبر ھامهت
للتعرف على االنشطة المرئية للفراغات 

للمدينة .المختلفة للمدينةالمختلفة
 نوع التجمعات -١
حجم التجمعات -٢
شكل التجمعات -٣
العالقة بين االنشطة المرئية ومكونات  -٤

اغ الفراغالف

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٢٧



خصائص االنشطة المرئية

التجمعات-١ :نوع ج :وع ا
ن  ة م واع المواصالت المختلف ل أن ة مث ات المعماري ن التجمع واع م د أن ( توج

. او مشاه..........) -سيارات -عربات نقل-دراجات

حساس بممر يظھر الفرق واضح بين اال
المشاه وممر السيارات رغم تواجدھم فى 

االحساس بالفراغات المخصصة للجلوس 
واالسترخاء يختلف عن االحساس بالعبور 

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٢٨

.والحركة من حيث الھدوء والصخب.نفس الفراغ



خصائص االنشطة المرئية
:حجم التجمعات-٢ م
يتأثر حجم التجمعات المعمارية بالعديد من العوامل منھا  

ا  ادين وخارجھ ي المي دھا ف ظ تواج اس ونالح خمة المقي ات ض تجمع
ة ف ال اطق .والمناطق الترفيھيةال

وارع الضيقة ذات  ى الش دھا ف اس ونالحظ تواج ات صغيرة المقي تجمع
الطول .االمتداد الطولىاالمتداد

تجمع صغير المقياس يعطى تجمع ضخم المقياس يعتمد على 

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٢٩

وجود نافورة وسط الميدان كعنصر
.جذب 

احساس بالود والراحة 
.النفسية



خصائص االنشطة المرئية

التجمعات-٣ -:شكل ج :ل ا
:  تجمعات مساحية -أ    

.تعتمد على وجود عنصر جذب لالنتباه       
:تجمعات خطية -ب    

تعتمد على وجود ممر للمشاة       

تجمع خطى يعتمد 
شاة ال ل

تجمع مساحى 
يعتمدل خطى فراغ مركزى )سوق(فراغ

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٣٠

يعتمد على .على ممر المشاة
وجود عنصر 

.الجذب

فراغ خطى يعتمد 
على الحركة 

المستمرة 

)سوق( فراغ مركزى 



العالقة بين االنشطة المرئية ومكونات الفراغ

  :التوافق  - ١
- االنفاق-اشارات المرور( يتضح حيث يتم الفصل بين المشاه والسيارات ويتم ذلك عن طريق  

)جلوس وحركة(أو بين الفصل بين األنشطة المختلفة ).تحديد المسارات -الكبارى
:التعارض-٢
أو . يتضح عندما تختفى اشارات المرور ويصبح ھناك اختالط فى الحركة اآللية وحركة المشاة 

اذا اختلطت االنشطة المتعارضة

ك ا ك التوافقا توضح التعارضصورة توضح صورة
منطقة تجارية تعتبر حركة 

المشاة ھى الحركة 
كوبرى مخصص لمرور السيارات

المركبات وحركة المشاة حركة بين توافق

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٣١

اسكتش يوضح معنى 
عارضالت

اسكتش يوضح معنى
التوافق

صورة توضح التوافق 
الشارع مخصص (

   لمرور السيارت 
)والمشاة

صورة توضح التعارض 
بين حركة المشاة 

والسيارات

ر ى ة م
.الرئيسيه فيھا

توافق بين حركة المشاة وحركة المركبات



عأنواع األنشطة المرئية

.االنشطة المرئية تبعا للحركة  -١
ة طة االنشطة المرئية تبعا لنوع المستخدم الشاغل -٢

.للفراغ 
.االنشطة المرئية تبعا لطبيعة النشاط  -٣

٠٣/٠٦/١٤٣١ ٣٢



عأنواع األنشطة المرئية

د ن فقط شاة ال ة الخا اغات الف فف اغ الف د د ت ف االنتقال ائل ع ن ؤث ث
االنشطة المرئية تبعا للحركة -١

حيث يؤثر نوع وسائل االنتقال فى تحديد الفراغ ففى الفراغات الخاصة بالمشاة فقط نجد
بينما يختلف االحساس فى الفراغات ، ان الفراغ يكتسب سمة الھدوء والحركة البطيئة 

 المخصصة للسيارات مثل اماكن مرور المركبات حيث الضوضاء والصخب

فراغ مشاة يتسم بالھدوء والحركة 
البطيئة

فراغ مخصص للسيارات يتسم بالضوضاء 
والصخب
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والصخبالبطيئة



عأنواع األنشطة المرئية

للفراغ٢ الشاغل المستخدم لنوع تبعا المرئية االنشطة االنشطة المرئية تبعا لنوع المستخدم الشاغل للفراغ-٢
فالفراغ المخصص ، فنوعية مستخدم الفراغ تؤثر على االنطباع العام للفراغ 

للشباب مخصص فراغ عن يختلف انطباع يترك والعابھم وحركتھم ب لالطفال ب ص  غ  ر ن  ع ي  ب ر  بھم ي ھم و ر ل و
حيث الحركة والنشاط وكالھما يختلف عن الفراغ المخصص لكبار السن حيث 

.الھدوء والسكينة 

فراغ مخصص لكبار السن يعطى فراغ مخصص لالطفال يعطى
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ى ي ص غ ر
احساس بالحركة والنشاط 

والبھجة

ن ر ص غ ر
احساس بالھدوء والسكينة



عأنواع األنشطة المرئية
االنشطة المرئية تبعا لطبيعة النشاط -٣

دوء  فطبيعة النشاط تؤثر ايضا على االحساس بالفراغ فالفراغ السكنى يعطى الشعور بالھ
ات  ا الفراغ ام بينم ة واالزدح م بالحرك ذى يتس ارى ال راغ التج ن الف ف ع ان مختل واألم

أة المفاج ارة باإلث تت الت المالھ ات فراغ ل مث ة آت،الترفيھي المنش ات فراغ ا ام أة ارة والمفاج م باإلث ى تتس ى الت ات المالھ ل فراغ ة مث آت،الترفيھي ات المنش ا فراغ ام
.الرياضية الضخمة كإستاد رياضى مثال فنجد انھا تضفى االحساس بالصخب والحماس

فراغ تجارى يعطى احساس 
بالحركة واالزدحام

فراغ حديقة عامة يتسم بالھدوء 
والسكينة
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العوامل المؤثرة على األنشطة المرئية

اغ الف حجم الفراغ•
الفراغ• شكل شكل الفراغ •
الفراغ• غ وظيفة ر ي  و
اضاءة الفراغ •
عامل الزمن•
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