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The Research Deals with The Relationship of Architecture with The Economy and The 

Role of Ephemeralization In Determining It Through Investing in The Sustainability and 

Development of Resources and Architectural Elements. Different designs require the 

selection of materials, constructive solutions, visual perception, and spatial experience. 

The Product Is Characterized by General Principles, Including Flexibility, Adaptation, 

And Rapid Construction, Because Of Its Guiding Importance for The Future Development 

of Design, Which All Work to Reduce the Costs of The Economy. The Economics of the 

Most Stable Ephemeralization Architecture Tends to Use Multiple "Token Lives" That 

Change According to Context and Usage. As Was Mentioned, The Research Deals with 

The Ephemeral Exhibition Wings, To Apply the Concept of Ephemeralization To Obtain 

the Highest Economic Efficiency by Reducing Materials, Energy, And Time and 

Intervening for Its Sustainability to Solve the Research Problem Represented by The 

Knowledge Deficiency About the Role of Ephemeralization For the Development of The 

Economy in Architecture. The Research Method Is Represented by Several Procedures to 

Achieve the Goal of The Research and Solve the Research Problem by Building the 

Theoretical Framework and Selecting Application Samples for Different Wings to Reach 

the Conclusions. 
   

ة ي ح ا ت ف م ل ا ت  ا م ل ك ل صا  ا خ ل م  ل

التمعدن المؤقت،الفضاءات 
سريعةالزوال،االقتصاد،التنمية 

 .االقتصادية،االستدامه

من خالل  تحديد تلك العالقةدور التمعدن المؤقت في  العمارة باالقتصاد وبيان ضمن عالقة يعالج البحث موضوعا مهما   
محور ك تطورو  والعمارة سريعة الزوال برز مصطلح التمعدن المؤقت ،استدامة وتنمية الموارد والعناصر المعماريةاستثمار 

عملية تطوير  من خاللا للجدل في أبعاده رئيسي في جميع النتاجات المعمارية في الوقت الحاضر ليكون عنصرا  هاما  ومثير  
تتطلب اختيار المواد ، والحلول البناءة ، واإلدراك و  ،الفضاءات المؤقتة المحددة للبيئات المؤقتة ونهج التصميم المختلف 

إرشادية  البصري ، والخبرة المكانية.ليتصف النتاج بمبادىء عامه منها المرونه والتكيف واالنشاء السريع لما له من أهمية
االقتصاد.اذ تميل اقتصاديات عمارة التمعدن المؤقت األكثر تقليل كلف جميعها على  عملللتطوير المستقبلي للتصميم والتي ت

يتناول البحث  وكحالة تطبيقه لما ذكراستخدامها.  واسسرمزية" متعددة تتغير وفق ا للسياق  راستقرار ا إلى استخدام "أعما
لزوال ولما لها من أهمية ليطبق مفهوم التمعدن في الحصول على اعلى كفاءة اقتصادية من خالل اجنحة المعارض سريعة ا

دور  حولالقصور المعرفي : التي تمثلت بـ المشكلة البحثية لحلتقليل)المواد،الطاقه،الوقت( والتدخل من اجل استدامتها. 
تمثل منهج البحث بعدة إجراءات لتحقيق هدف البحث وحل المشكله البحثية من  و. التمعدن لتنمية االقتصاد في العمارة

التي ابرزت دعم النشاط  خالل بناء االطار النظري وانتخاب عينات التطبيق الجنحة مختلفه وصوال  الى االستتاجات
 االقتصادي كأقطاب سياحية توفر فرص حول العمل ضمن أنظمة سهلة وسريعة البناء والزوال.

https://iasj.net/iasj?func=issues&jId=111
https://iqjap.uotechnology.edu.iq/
mailto:ae.19.19@grad.uotechnology.edu.iq
https://doi.org/10.36041/iqjap.2022.173359
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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 المقدمة
 يشكل مفهوم التمعدن سمة العمارة المعاصرة اذ يوفر الكثير من الحلول اإلنسانية واألخالقية والجمالية واالقتصادية والبيئية للفضاءات
 المعمارية المختلفه، للتمكين من تحقيق افضل مستوى للنتاج المعماري باقل الكلف واستهالك اقل وجهد ووقت اقل ، يتناول البحث دراسة

التمعدن وكيفية تحقيق اقل الكلف في نتاج معماري يلبي جميع االحتياجات ،اذ يبدأ البحث بتعريف مفهوم التمعدن ضمن اطار المفاهيمي 
االول ، ثم ينتقل ليوضح تاثير التمعدن المؤقت على اقتصاد وكلفة وتنفيذ العمارة في المحور الثاني ويتم توضيحها في دراسة العينات 

 تائج واالستنتاجات.وتوضيح الن
 السابقة الدراسات -1

 يوضح االدبيات السابقة ومفرداتها الرئيسية والثانوية وقيمها الممكنه )المصدر:الباحثان(( 1جدول)
اسم  الطرح المعرفي اهم مفردات الدراسة

 الدراسة
 موادها محلية ومرنه واقتصادية-
اقل مدخالت للحصول على الحد األقصى من  -

 الوظيفة
التأثير الكلي للطاقات بهدف  النظر الى  يعكس-

 واقتصادياته البناء مقتضيات
 

تناولت الدراسة تأثير تكنولوجيا البناء وتصميم البناء،لتعظيم الفرص االقتصادية والقضاء على 
المخاطر في البناء،وان التصميم المعماري سريع الزوال يعتبر وسيلة لحل المشكالت كالبناء 

التغلب على الحدود البيئية واالجتماعية والسياسية والمادية حيث تعتبر  واقتصادياته ،تبين
ممارسة علم التصميم أن التمعدن المؤقت هو تأثير إنتاجي اقتصادي.ومقتضيات البناء 

يتعلق تطبيق التمعدن في العمارة  (P. 13) واقتصادياته من منظور أخالقيات سرعة الزوال.
ينتج قطعة أثرية سريعة لة الجهد وزيادة الكفاءة وتدفق الوقت للحاالت المتغيرة للمادة من قل

وتستمر بتوفير الموارد للعمل التكنولوجي والبشري  (P.14) الزوال تعيش فقط مدتها المفيدة
واستراتيجيات التصميم السليم،لتصبح أكثر مرونة واستجابة لقوى االقتصاد والوقت 

ال يستهلك موارد كثيره باقل مدخالت وبأعلى والمنافسة،ليكون مبنى مرن متكيف اقتصادي 
 أداء وظيفي
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 موادها محلية ومرنه واقتصادية-
اقل مدخالت للحصول على الحد األقصى من  -

 الوظيفة
يعكس التأثير الكلي للطاقات بهدف  النظر الى -

 واقتصادياته البناء مقتضيات
 

تكنولوجيا البناء وتصميم البناء،لتعظيم الفرص االقتصادية والقضاء على  تناولت الدراسة تأثير
المخاطر في البناء،وان التصميم المعماري سريع الزوال يعتبر وسيلة لحل المشكالت كالبناء 
واقتصادياته ،تبين التغلب على الحدود البيئية واالجتماعية والسياسية والمادية حيث تعتبر 

أن التمعدن المؤقت هو تأثير إنتاجي اقتصادي.ومقتضيات البناء ممارسة علم التصميم 
يتعلق تطبيق التمعدن في العمارة  (P. 13) واقتصادياته من منظور أخالقيات سرعة الزوال.

ينتج قطعة أثرية سريعة لللحاالت المتغيرة للمادة من قلة الجهد وزيادة الكفاءة وتدفق الوقت 
وتستمر بتوفير الموارد للعمل التكنولوجي والبشري  (P.14) الزوال تعيش فقط مدتها المفيدة

واستراتيجيات التصميم السليم،لتصبح أكثر مرونة واستجابة لقوى االقتصاد والوقت 
والمنافسة،ليكون مبنى مرن متكيف اقتصادي ال يستهلك موارد كثيره باقل مدخالت وبأعلى 

 أداء وظيفي
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ممارسة التصميمة لتحقيق الكفاءة االقتصادية ال-
 .والعدالة البيئية

التكيف االقتصادي ،االستدامة ،المرونه  -
 )الديناميكية( ،االقتصاد،التازر(

 القيام باقل جهد والحصول على ضعف الفائدة -
 سهولة التكيف الوظيفي والجمالية وقلة الكلفة-
 

وارتباطه باالستدامة البيئية وكيفية تحقيق الكفاءة االقتصادية اشارت الدراسة الى التمعدن الزائل 
 وتقليل البصمة البيئية ومراعاة حاجة المجتمع واالستناد على أيديولوجية ايجابيه، وارتباط

بفلسفة التصميم واألفكار البيئية وسلطت الدراسة الضوء الى سعي من خالل التمعدن  التمعدن 
ناعي والتصميم المعماري والتخطيط الحضري لتحقيق الكفاءة المؤقت لممارسة التصميم الص
وأشارت من خالل التمعدن المنسق لدورات اإلنتاج  p.354االقتصادية والعدالة البيئية. 

واالستهالك الصناعي يعزز الكفاءة االقتصادية والعدالة البيئية المفهوم الرئيسي الذي طرحته 
التصميم هذا هو مفهوم "التمعدن المؤقت" "القيام بأكثر الدراسة هو المبادئ البيئية ومعايير 

من أي وقت مضى بأقل من وقت فيكوناختصار في الوقت والجهد حفظ الزمن النتاج الحد 
 p.395األقصى من الكفاءة لذا يستخدم التمعدن في والمواد المعاد استخدامها 
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في طرح افكارهم ساعد المصصمين الشباب ي -
 االبداعية باقل الكلف

االستجابة لتحديات التصميم المستدام والتجربة -
 .المكانية

تطوير المواد وطرق بناء جديدة وانتشار التقنيات  -
 .الجديدة

نتاج هياكل متالئمة وظيفيا  وشكليا  واقتصاديا  إ-
 وتأثيرها الدائم على طريقة العرض.

ة تقنيات الجديدة ،وتطوير مواد جديدة ذات كلف اقتصادية قليلتطرقت الدراسة الى انتشار ال
ي وادائية عالية وممارسات المجتمع المشترك وأنماط االتصال.اذ تتزايد أهميتها باستمرار ف

ا بالمجتمع وتؤثر على النمو االجتماعي  العالم المعاصر ألنها تخلق اإلثارة وتخلق إحساس 
ل التمعدن المؤقت دور ا وظيفي ا بحت ا )اوال()على سبي واالقتصادي للمنطقة.اذ تلعب هياكل

ق المثال ، خيمة أو مسرح( ، يقوم البعض اآلخر بتحويل الموقع بالكامل لفترة الحدث ليتواف
ا رئيسي ا إن الهياكل التمعدن الزائل تلعب دور   :مع الموضوع ولخلق الجو المطلوب)ثانيا(. وثالث ا

.يتعين على المصممين كيفية تطبيق P.263يقدمها المهرجان. في خلق التجربة الفريدة التي 
 P.265.مبدأ "التقليل وإعادة االستخدام وإعادة التدوير فيكون التصميم فعال ومتوافق مع البيئة

4.
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 االطار المفاهيمي لمفهوم التمعدن -2
 التعريف اللغوي لمفهوم التمعدن  2-1

 (Carter Stroud,2008,p.88 )تطوير البناء.  Ephemeralization.حيث يشمل التمعدن المؤقت Fuller1نشأ المفهوم في كتابات 
أن المزيد  نصالنظرية التي تمن خالل  Ephemeralization الى مصطلح التمعدن wikidataاما في اللغة اإلنكليزية تمت االشاره في 

على ان األشياء اواالحداث المهمة  Oxford والمزيد من األشياء تكون ممكنة بموارد أقل وأقل حتى)ال شيء في النهاية( ، وورد في قاموس
 (McAdam, Bateman,2004,p.216)الذي ال يدوم طويال Ephemeralأو المستخدمة لفترة قصيرة فقط.

 لمفهوم التمعدن:التعريف االصطالحي و العلمي (2-2)
مل بالتكنولوجيا استخدمه فولر لوصف قدرة البشرية على القيام تدريجيا  بمزيد من العوقد  يشيرالتمعدن المؤقت إلى تحقيق النجاح الكامل للبشرية

التمعدن  مار وقت أقل،والمعرفة العلمية بتكلفة أقل واالستمرار في اكتشاف مبادئ عامة جديدة. تم توسيعه باستخدام طاقة ومواد أقل واستث
(التمعدن هو الشكل .(R. B. Fuller, 1973,p.5 المؤقت هو أحد أهم معايير التصميم العامة للحصول على ضعف النتيجة بنصف الجهد

ا للتقدم الذي يتم من خالله الحصول على الحد األقصى من العمل بنصف الجهد وضعف النتيجة. إذ يتمكن المتل ي قاألبسط واألكثر وضوح 
من تحقيق نفس المخرجات أو أكثر )منتجات ، خدمات ، معلومات ...( واالستثمار المطلوب )عبء العمل )الجهد( ، الوقت ، الموارد 

لخاصة ا...(كما تنطبق الزيادة في القوة على جميع الظروف ألن انخفاض متطلبات الطاقة أو الموارد يقلل من اعتماد المتلقي على الظروف 
 ((Heylighen,2007,p.p.4-5 لوصول الى الهدفالتي تحاول ا

ل واالستمرار في اكتشاف ان فكرة التمعدن هو قدرة البشرية على القيام تدريجيًا بمزيد من العمل بالتكنولوجيا والمعرفة العلمية بتكلفة أق-
العامة للحصول  من اهم معايير التصميم مبادئ عامة جديدة.وباستخدام طاقة ومواد أقل واستثمار وقت أقل. مما يبين ان مفهوم التمعدن

لمتلقيين على ضعف النتيجة بنصف الجهد  باستخدام موارد طبيعية تخضع لقانون حماية الموارد الطبيعية ووقت محدود مع انتقاء ا
الخاصة التي  لظروفبحيث يضمن تطبيق الزيادة في القوة والمواد والموارد دون انخفاض متطلبات الطاقة او الموارد)دون التقليل من ا

 (تحاول الوصول الى هدف التمعدن
ادن والحفاظ مة الوقتية للعمارة سريعة الزوال تحتم بان تكون هياكل العمارة المؤقته خفيفة الوزن، قابلة للنقل، مما يوفر إقل هدر للمعس-

 على الموارد الطبيعية مع تحقيق هدف النتاج.

 التمعدن في العمارة المعاصرة: 2-3
التمعدن المؤقت أحد أهم معايير التصميم العامة للحصول على ضعف النتيجة بنصف الجهد ونتيجه التمعدن هي عمارة يصبح المبنى يمثل 

فيها خفيف الوزن وأجوف باستخدام  موارد مادية تخضع لقانون الحماية يمكن استخدامها بعدة طرق مختلفة,. تتطلب عمليات التمعدن 
د)مدخالت( أقل، يكتشف التمعدن كيفية التخلص من الوزن بشكل أكبر. من خالل طرق زيادة قوة الوزن ومرونته و ينبع المؤقتة وقت ا وموا

تقان اهتمام فولر بالحد األقصى للتمعدن في العمارة كما في القباب الجيوديسية لذلك كان االهتمام في الكفاءة القصوى و األساليب العلمية ال

                                                           
ا ومخترع ا. واقتناعا منه بأن الطريقة التي يدير بها العالم موارده البشرية والمادي 1 ا معماري ا ومهندس  واخترع عدة مفاهيم ة بحاجة إلى إعادة التفكير ،ريتشارد بكمنستر فولر مهندس 

ا   "tytensegri."و "synergetics", "ephemeralization ,"ومصطلحات منها  فقد التزم بالبحث عن حلول طويلة األجل قائمة على التكنولوجيا لبعض أكثر المشاكل إلحاح 
   Encyclopædia Britannica.في عصره ، ال سيما في مجاالت البناء والنقل

https://en.wikipedia.org/wiki/Synergetics_(Fuller)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ephemeralization
https://en.wikipedia.org/wiki/Tensegrity


Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol. 21 (2022), Issue 1, Pages 36-55 

 

39 
 

يؤكد التمعدن على الحفاظ على الموارد و استخدام الطاقة المتجددة من الشمس والرياح و استخدام مواد خفيفة  عيوتبسيط اإلنتاج الصنا
الوزن ومؤقتة مثل الخيزران والورق والخشب ؛ ومفهوم تصميم التفكيك. مثال على تطبيقه في قبة الجيوديسية بأنها األخف وزنا واألقوى 

 (Fuller,2014 ,p.226)على اإلطالق .واألكثر فعالية من حيث التكلفة 
وتعد أشارة  فولر في وحدة قياس الكون واضحة عندما اشار الى إن الوحدة األساسية لقياس الكون هي الطاقة و يعد حساب مدخالت الطاقة 

ديسية هي تحفة هذا المبدأ في أمر ا بالغ األهمية لممارسات التصميم الخاصة به ويوفر معلومات لكل جزء من العمل يطوره وتعد قبته الجيو 
تغطي القبة أكبر مساحة وأقل المواد )مدخالت الطاقة(من خالل التمعدن يتم  انتاج  -العمارة ، مما يعني المزيد من النتائج بجهد أقل 

الهياكل باقل كلف واستخدام التكنولوجيا بطريقة تضمن تمتع كل فرد 
 )Devezas .,بمستوى معيشي أفضل من أي شخص آخر .

)2007,p.310 Thompson ,Modelski 
ذاتي ا:اي انه ال يؤدي الى تحسين الكفاءة والتقنيات إلى زيادة  يعزز

ا إلى تسريع االبتكار حيث  إنتاج السلع والخدمات فقط  بل يؤدي أيض 
يتم إنشاء أفكار جديدة وتطويرها واختبارها يستهلك جهد وطاقة ووقت ا 

ت والطاقة في للبحث والتطوير.تكون  أقل مع استثمار المزيد من الوق
المخرجات او النتائج كبيره: حيث تتغير الثقافة والمجتمع والعالم 
الطبيعي من جميع الجوانب ويكون بسرعة فائقة 

Lenz,2011,p.198)) ظهور السبائك المعدنية إلى احداث فقد أدى
ة والصالدة هذا هو جوهر التمعدن المؤقت: وهو تقليل الوزن والوقت تغيير مفاجئ فطور الهياكل من هيكل ثقيل إلى هيكل خفيف بنفس القو 

مة، والجهد والكلفه في كل مستوى معين من األداء الوظيفي ،وذلك للقيام بأكثر من ذي قبل. مع إعادة التدوير لجميع المعادن والموادالمستخد
مستوى أعلى من اإلسكان والعمائروفقا  العلى معايير لعدد أكبر من  فإن التمعدن المؤقت يعني أن يتم استخدام نفس المواد القديمة و توفير

 ( Moore, Gordon E,2006,p.4 المتلقين ,اذ يؤدي التمعدن المؤقت إلى انخفاض مذهل في هدر الموارد في النظم المعماريه. )
التمعدن المؤقت هو سلوك أيديولوجي اقتصادي قائم على مبدأ تقليل الوزن والوقت والجهد والكلفة وفقا  العلى  أوضح الطرح السابق ان

 المعايير دون هدر في الموارد ضمن منهجية تصميم تساعد على انشاء أفكار جيدة وتطويرها واختبارها لمخرجات مبتكرة ونتائج كبيرة.
 التمعدن:ومبادئ اهداف  2-4

 -اهداف للتمعدن كفوائد لفعل المزيد وبتكلفه اقل تمثلت بـ: عدة هناك
 . زيادة اإلنتاجية1
 . توفير التكاليف2
 .الحفاظ على الموارد3
 . نوعية حياة أفضل مع الحفاظ على مستويات معيشية عالية.4
 . قرارات تجارية أفضل5
 . زيادة تجربة العمالء والدعوة الى المشاركة المجتمعية6
 وراء المزيد من التطور التكنلوجي.. السعي 7
 . مراعاة متطلبات الحماية في الظروف المناخية والبيئية أو الظروف الصوتية المعقدة.8
 .توزيع المعلومات مفتوحة المصدر واالقتصاد التشاركي ، والنمطية -9

 .االتجاه نحو السلع متعددة الوظائف ، واستعادة الموارد في الموقع -10
 (Charles J. Kibert,2016,p.90-91) التمعدن فقد تمثلت بـ:_اما مبادى 

 الحفاظ على الموارد: استخدام الطاقة المتجددة في شكل الشمس والرياح.-1
 استخدام مواد خفيفة الوزن سريعة الزوال مثل الخيزران والورق والخشب. -2
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 Heylighen and) ة من حيث التكلفة على اإلطالق.طبيق مفهوم تصميم التفكيك. يكون أخف وأقوى هيكل وأكثرها فعاليت -3
Bernheim,2000,p.291). 

 .وير مجتمع معولم وبيئته  مما يدعم تفاعل السلوك البشري تط -4
 .رتبط التمعدن بشكل أساسي بالوظيفة واالقتصاد واألناقة )الجماليات(ي -5
من خالل التجربة والخطأ والهدف هو المتلقون ألنهم ممثلون على أنهم  ؤدي التمعدن إلى التراكم التدريجي للمعرفة وتحسينها ، تكون ي -6

 .أنظمة إلكترونية تعمل في بيئتهم لتحقيق األهداف
ن مقدار التقدم والزيادة المستمرة في "إنتاجية العامل الكلي".اذ أنه تقليل االحتكاك الذي يؤدي عادة  إلى تبديد الطاقة يوضح التمعد -7

 ارد األخرى. نتيجة لذلك يمكن الحصول من خالل التمعدن على نتائج أكثر بموارد أقل من ذي قبل. والمعلومات والمو 
قود التمعدن المؤقت بيئة المجتمع المعولم التي تدعم تفاعل السلوك البشري التي ترتبط باالناقة والجماليات واالقتصاد يالجماليات : -8

 (Charles,2016,p.90-91) والوظيفة.
 عدن وعمارة المعارض :التم 2-5
 حيث"تطورها في "إدراك إمكانات البيئة المتخصصة التي يمكن من خاللها التواصل مع المجتمع يتمثل  والمعرض عالقة متطورة تمعدنلل

 ,Phyllis)قدم مهندسو األجنحة من خالل تصميم المعارض أفكار ا ذات مفاهيم معمارية مطورة استجابة لموضوع محدد للعمارة 
Lambert,1999,p.308)  فحققت المعارض استقالال  تدريجي ا حيث ظهرت من خالل العمارة سريعة الزوال في الحياة خارج مؤسسات

إلى السيطرة على تيارات الجمع والحفظ والعرض و تحاول التدخالت سريعة الزوال للمعارض خلق طاقة  عارضاذ تميل المعارض الم
ض ا جذاب ا بين األعمال الفنية والفضاءات والمجتمع ،من خالل العروض األصلية. اذ تعمل المعار ديناميكية وفضائية ، مما يجذب جو  

  (Barker, 1999. p106 .)جتمعالمؤقتة من خالل أحدث تيارات التفكير نحو االبتكار وتحدي تصور الم
ا بشكل خاص للقضايا  ةالمعماري معارضلم تهدف العمارة سريعة الزوال فقط إلى منح ال2اشارت جينيفر كارتر ا بحثي ا قوي ا مخصص  تفويض 

ا زخم ا من خالل إعادة التفكير جذري ا في الشكل الذي يجب أن تتخذه المعارض المعمارية."تشهد نتاجات  المعمارية اال انها وّلدت أيض 
  (Lambert, 1999, p.319 )العديد من التغييرات مع قيام مصمم المعرض بتجربة تقنيات مختلفة للتنقل ةالمعارض المعماري

إلى مزاياها الرئيسية في التصنيع والتعديل والنقل و النظم الطبيعية ألجنحة المعارض في العمارة المؤقتة مبادئ البناء الخاصة بهم وتؤدي 
إلى أشكال  الطبيعيةوالتجميع والتفكيك ،بسبب استخدام عناصر قصيرة وخفيفة الوزن اذ تؤدي األنماط الهندسية التي نشأت من الهياكل 

أن معظم االعتبارات فيما يتعلق بالجماليات و .باإلضافة الى فائدتها االقتصادية اذ يكون هذا النوع من الهياكل غير مكلف اقتصاديا   رائعة
الهندسية ذاتية الدعم في األجنحة المعمارية المؤقتة من أجل تقييم العالقة بين الهياكل ،فوالشكل الطبيعي ،والفسيفساء،واالستخدام المؤقت 

وجمالياتها.يتم تحليل االجنحة المؤقتة وفق ا لتطورها 
المعياري)مورفولوجيا العنصر ، والترتيبات الداخلية للمروحة 

كما (Francesco ,2017,p.759) ،والتجميع ، والسطح الناتج( 
  (2في الشكل )

يتضح ان المعارض سريعة الزوال باالضافة الى تقديمها فرصا -
تجريب للمصصمين فهي ايضا تتيح الفرصة لتجريب تقنيات لل

العرض المختلفة والمتطورة ، فهي ايضا تهدف الى منح 
المعارض تفويضا بحثيا قويا مخصصا من خالل اعادة التفكير 
بطريقة العرض ، لتؤدي مبادئها الخاصة ومزاياها الرئيسية 

لهياكل لتحول ا التصنيع والتعديل والنقل والتجميع والتفكيك
 الطيعية الى اشكال رائعة .

                                                           
رعاية الصحية ، وتتمتع في التصميم التخطيطي والتخطيط ، وتطوير التصميم ، وإعداد وثائق البناء. وهي متخصصة في هندسة ال ةشاركمصممة ، جينيفر كارتر  2

 .بالطريقة التي تجمع بها بين تعقيدات التعليم الطبي والتكنولوجيا والممارسة 
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تمثل الوقتية في المعارض و  تعد سمة الوقت بمثابة حافز اعالمي ومادة إعالنية للنتاج المعماري وللمعروضات داخل والعمارة المؤقته -
 .سبو دبيالمؤقته سريعة الزوال حافزًا لجذب السائحين خالل فترة زمنية متمثلة بفترة إقامة المعرض المؤقت كما في اك

 عالقة التمعدن باالقتصاد -3
 التنمية االقتصادية والتمعدن: 3-1

وردت التنمية االقتصادية على انها ارتفاع مستدام لمستوى معيشة سكان بلد تتحقق عادة من زيادة مخزونها من رأس المال المادي والبشري 
ودوره في النمو االقتصادي؛ على المستوى design) أهمية التصميم)ان دور العمارة في التنمية االقتصادية يتمثل في  وتقدم التكنولوجيا

  حيث يساهم التصميم في:" level macro and micro in growth Economic" المحلي والدولي
  تقليل االستهالك وزيادة في االستثمار وفي مستويات وجوانب مختلفه(Whicher, et al,2011,p.2) 
  شركات خاصة –االستثمار واردات التصميم ودورها في. 
  صناعة دولية –واردات التصميم ودورها في االستثمار .  
  برامج التصميم والسياسات المتبعة –واردات التصميم ودورها في االستثمار.  
 جتماعالاالقتصاد وا–واردات التصميم ودورها في االستثمار. (Whicher, et al,2011,p.2) 

المطلق أو النسبي  لكمية المواد التي تخدم  الوظائف االقتصادية في المجتمع. وتعني فعل المزيد بموارد  كما يشير التمعدن إلى التخفيض
 (Rosenberg ,1982, p. 72) أقل وهذا المفهوم مشابه لعملية التمعدن المؤقت كما اقترحه فولر.

ا جديدة من العمارة الحديثة تكون تاثيرات اقتصادية كونها تؤثر على  توفر الفضاءات المؤقتة اتجاهات في العمارة من خالل توفيرها أبعاد 
ارة التنمية االقتصادية للمنطقة من خالل جذب الزوار من جميع أنحاء العالم وكذلك في كونها تتيح للمشاريع الفردية إنشاء قيمة مضافة للعم

 من خالل توفير وجهات نظر جديدة الستخدامها من خالل شعبية المهرجانات المختلفة وأسابيع التصميم واألحداث الثقافية.)
(Miroslava,2017,p. 264. 

حداث كما تعد فضاءات التمعدن المؤقت فرصة ممتازة لالقتصاد في العمارة من خالل المهرجانات الشعبية المختلفة وأسابيع التصميم واأل
ا من برنامجه. وال  الثقافية وحتى االحتفاالت الشخصية التي تتطلب إنشاء مساحات سريعة الزوال لتشكيل مكان الحدث أو أن تكون جزء 

يتم اعادة اكتشاف أنفسهم ويتعرفون على فحسب بل تحفز المشاريع سريعة الزوال فقط السكان المحليين ليصبحوا شركاء في عملية التصميم 
 Κεχαγιά انها تؤثر ايضا  على التنمية االقتصادية للمكان من خالل جذب الزوار من جميع أنحاء العالم.) كما محيطهم

Αλεξάνδρα,2018,p.5) 
يتضح مما سبق ان دور عمارة التمعدن المؤقت في االقتصاد ال يقتصر على تقليل الكلف االقتصادية اثناء التشييد فحسب،بل تعمل -

قت كأداة تسويقية للعديد من العالمات التجارية من خالل تقديمها لطرق جديدة ومتنوعة لتقديم العروض التقديمية عمارة التمعدن المؤ 
لمنتجاتها وسهولة تفاعل العمالء مع المنتجات المعروضة من خالل عمل اجنحة أكثر إثارة لإلعجاب واكثر جذبا لالنضار طوال مدة 

 بناءًا على الوجود الوجيز لعمارة التمعدن الزائل. المعرض وبكلف اقل وخالل اماكن متعددة
بما ان السمة الوقتية تحقق مبادئ التمعدن من خالل استخدام اقل المخالت فهذا يعني تقليل الهدر الى اعلى درجة ممكنه من الحفاظ -

من خالل الحث على إقامة عمارة على الموارد الطبيعية وهذا ينعكس على االستدامة بشكل عام وعلى استدامة االقتصاد بشكل خاص 
 .وقتية تؤدي لغرض العمارة

 التمعدن وعلم االقتصاد: 3-2
يسلط التمعدن الضوء على االفتتان بالكفاءة االقتصادية والعدالة البيئية والسعي وراء ممارسات التصميم الصناعي والمعماري والعمارة 

التفكير بشكل أساسي في البيئة هي واحدة من الصفات الحيوية التي يحتاج المحلية.يؤكد أن الطاقة التي تنتجها المعادن وإعادة 
التأثيرات الشاملة لالقتصاد إلى تحقيق مستوى  ذاتتؤدي عملية التمعدن المؤقت و ( K.Michael,Miller,Picon,2008,p.356إحياءها)

تكنوقراطي بأسلوب الكفاءة الهندسية والتطوير المصمم التمعدن متجذر بشكل أساسي في اإليمان الفمعيشة أعلى من أي وقت مضى للبشرية.
( يسلط تشبيه فولر للتمعدن بشكل مفيد على االقتصاد البيولوجي ,p.812008Fuller,وكل ذلك يتم تنفيذه في سجل البيئة كاقتصاد.) -

https://archive.org/details/insideblackboxte00rose/page/72
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 pp.59-60,مضمنة في األرض )وهو يتألق في العديد من التعقيدات المعقدة المتعلقة بالطاقة والمادة ومخزونات المعلومات ال
2008fuller,(مشروع) Fuller of Utopia or Oblivion  فولر لليوتيوبيا(هو اقتراح توصيات الكفاءة االقتصادية العلمية والمتعلقة بالتصميم

المتطلبات في هذا وضع  من منظور بقاء اإلنسان حيث تعتمد اليوتوبيا على تعظيم القدرات التقنية للتمعدن المؤقت من الممكن تلبية جميع
 Jeremyكما اشار بيتر جوزيف،"يرتبط مفهوم التمعدن ارتباط ا وثيق ا باقتراح ColemanN,2001,p.534)اليوتيوبيا ويكون هناك حدث)

Rifkin 3  حول كيف يمكن للرأسماليه ان تقلل تكلفة المنتجات والخدمات الى الصفر(Sanchez,2021,p.p15-17) 
 
 
 
 
 
 
في العديد من التعقيدات المعقدة المتعلقة بالطاقة والمادة ومخزونات من خالل التألق التمعدن الضوء على الكفاءة االقتصادية  سلطي-

كما يتضح ارتباط مفهوم التمعدن ارتباًطا وثيًقا بالكيفية التي تمكن للرأسماليه ان تقلل تكلفة المنتجات ،المعلومات المضمنة في األرض
 الصفر. والخدمات الى

 :والهياكل االقتصاديةالتمعدن  3-3 
حيث يمكن أن تحل هياكل األغشية القابلة للنفخ محل اإلنشاءات المعمرة في مستقبل العمارة .اذ يعود تاريخ هياكل األغشية إلى البدو الرحل 

المناخية المتطرفة مثل العواصف الرملية أو الرياح االحتياج إلى مأوى خفيف الوزن وقابل للنقل وذو هيكال  قويا  بما يكفي لتحمل الظروف 
الموسمية.تطورت تطبيقات وقدرات الهياكل الغشائية ،وخاصة اإلنشاءات القابلة للنفخ ، إلى هياكل دائمة تجد استخدامها بشكل متزايد 

شية القابلة للنفخ محل االنشاءات في كعناصر ذكية ودائمة في األسقف والواجهات. يمضي هذا التطورالى أبعد من ذلك لتحل هياكل األغ
(تتطلب أساليب البناء المعقدة (Jeffrey P. Turko,2015,p.p.258-259 هياكل األغشية4مستقبل العمارة حيث طور والتر بيرلي*

ي المصنوع من الفوالذ هندسة تفصيلية وتخطيط ا وتكون سريعة وفعالة في التنفيذ على الرغم اعتماد الهياكل الغشائية على هيكل الدعم األساس
أو الكابالت التفاعل األساسي مع هيكل الدعم يجعل من الممكن إنشاء الحد األدنى من األسطح التي تتيح االستخدام االقتصادي للمادة 

  y (Geli, Rifkin, 2011,p.27) .بالتوافق مع المتطلبات التكنولوجية والبيئية الجديدة 
في باريس. ثالثة أنابيب قابلة للنفخ ومترابطة  2012( تم تحقيقه عام 4نفخ سريع الزوال كما في الشكل )مثال على التمعدن هو جسر قابل لل

.الفضاء كالصدفة )كغشاء( العمارة التي تتطور على أساس عمل واسع ترتبط AZC Architecture Studioمع ترامبولين مدمج ، صممه 
كشكل إبداعي يتزايد بال حدود في مجال البيئة من كونها خادمة للفنون التقنية  وعليها  بجسم اإلنسان بشكل مباشر أكثر من أي وقت مضى

 Cristea, Cristea, Zündel, 2016,p.30) ) Irina أن تحدد مهمة الصناعة ويوسع حدودها الفنية والفكرية السابقة.
هيكلي( ،وإنشاء مقياس للتقدم ومسار نحو المزيد من البنيات اذ يحسب  النسبة بين وزن أو كتلة المواد وقدرتها على العمل )مثل األداء ال

سريعة الزوال وخفيفة الوزن للمجتمع والثقافة.حيث يؤدي التصميم والتكنولوجيا إلى االزدهار من خالل التمعدن السريع حيث يسمح بتحسين 
حجم المساحة داخل المبنى يتألف من الغشاء الطبقي  إلى ان "الغالف" المستخدم الحتواء  Envelopeالموارد المحدودة المتاحة.كما اشار

 للمواد الموجودة في الواجهة بين الداخل والخارج لتوفير الحماية من المؤثرات.

                                                           
3 Jeremy Rifkin ام ، ومستشار سياسي ، وناشطهو ُمنّظر اقتصادي واجتماعي أمريكي ، وكاتب ، ومتحدث ع. Rifkin  كتابًا حول تأثير التغيرات  21هو مؤلف

 . Wikipediaالعلمية والتكنولوجية على االقتصاد والقوى العاملة والمجتمع والبيئة
4Walter Burley Griffin مخطط األرضية على شكل حرفله الفضل في تطوير  .ةالفضاءات الخارجي لتصميم معماري  أمريكي  مهندس  والتر بيرلي جريفين L  ،
 (7-4, ص 1964 ,جيمس ,بيريل )خرسانة مسلحة واالستخدام المبتكر لـ مرآب و

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Rifkin
https://ar.vvikipedla.com/wiki/United_States
https://ar.vvikipedla.com/wiki/United_States
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Landscape_architect
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Carport
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Carport
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Reinforced_concrete
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Reinforced_concrete
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  الى ان تكون مقاومة الفضاء كالصدفة من خالل الهياكل الغشائية االقتصادية اذ يعد االقتصاد عاماًل مهماً التمعدن يدعو  مما سبق-
الفنون  جمع االبقاء على الشكل االبداعي من خالل دمفي تحقيق التمعدن 

  الفنية والفكرية. حدودها سعةو التقنية وتحديد مهمة الصناعة وت
  وبناء األفكار االقتصادية: التمعدن 3-4

هي أن التمعدن المؤقت سيؤدي إلى زيادة مستمرة في جميع  Fullerان رؤية 
المستويات على الرغم من الموارد المحدودة.وهو مشابهه لـ"إزالة الطابع المادي" 

 ,p.252,1938اذيشير إلى نفس المفهوم بشكل أساسي الى االقتصاد.)
Fullerحيث تكون المساحات المؤقتة مناسبة بشكل) 

يمكن أن توفر الهياكل المؤقتة بشكل هادف  خاص ألغراض الشركات، حيث
ا من الفوائد للشركة من مكان غير مكلف مصمم وفق ا للمتطلبات الوظيفية  عدد 
والجمالية المحددة ، وعدد الحضور وبرنامج االحتفال وتمثل فرصة للترويج 

 للعالمة التجارية في األحداث بشكل أكبر 
ومتعددة للعروض التقديمية للشركات (.اذ تتضمن انواع مختلفة 6كما في الشكل)

في المعارض التجارية حيث تعرض الشركات أحدث منتجاتها أو خدماتها ، وتؤسس العالمة التجارية وتعقد أحداث ا خاصة وتتفاعل مع 
ب االنضار طوال عمالئها.وتسعى الشركات جاهدة لبناء جناح أكثر إثارة لإلعجاب يعمل كأداة تسويق ثالثية األبعاد أو متجر صغير لجذ

وتختفي بسرعة في غضون اليوم التالي إلى بضعة  مدة المعرض،ان المساحات المنبثقة التي تظهر فجأة ، أحيان ا في مكان غير متوقع تمام ا
  (Petrova,2017,p264 أسابيع.تكون كمساحات تجارية تستخدمها الشركات لزيادة االهتمام بعالمتها التجارية في بيئة فريدة وجذابة.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أنماط معينة حيث يمكن استخدامها للتكيف االقتصادي،اذ كما توفر عمارة التمعدن الزائل فهم ا متعمق ا لكيفية استخدام الفضاءات ضمن 
مثل وسائل  يكون الزوال هو األساس الجديد للتجربة المكانية للمستخدمين في احتياجات ورغبات المستهلك في عوالم خارج الفضاء المبني

االتجاهات وقدمت مجاالت جديدة لالستكشاف التواصل االجتماعي والعالقات الشخصية والهوية الذاتية واستخدام النتاج.حيث ساعدت هذه 
 ,Stephen,Hitaf,2016 ).ضمن مساحات مؤقتة وقابلة للتكيف ومستدامة من أجل تحويل العالم المبني من عالم دائم إلى عالم سريع الزوال

p.3)  
الصور والتواصل مهيمن ا على المحاكاة تقدر عمارة التمعدن المؤقت االبتكار بدال  من المتانة فيصبح الفضاء الثقافي في مجتمع مشبع ب

والمشاهد.اذ ان الظروف االقتصادية تفضل حلول معمارية منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ.في وقت قائم على وجود شبه بدوي على الرغم 
استراتيجية للتحليل والتفكير حول  من تجربة اللحظة باعتبارها غريزة أساسية للعمارة سريعة الزوال فإن كل تجربة لدنه وشكلية واجتماعية تلهم

ل،نحو المواد والفضاءات والشكل وهي مهمة لتطور العمارة والبناء.العمارة سريعة الزوال توصف بانها مزيج من التقنيات لفعل المزيد بموارد أق
سانية على احترام الموارد المتاحة في الطريق االستخدام المربح للمادة والطاقة والوقت.اذ يقوم التوازن بين االعتبارات التقنية والحساسة واإلن

 J .)( Ferrier, 2008, p.4إلى التنمية المستدامة.)

(:يوضح جسر قابل للنفخ سريع 4الشكل)
/https://www.arabiaweather.com/arالزوال.المصدر:

-content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1
EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%E%

 .المصدر:Parada transform2009( يوضح ترويج العالمة التجارية 6الشكل)
-oma-on-back-look-a-later-years-aily.com/500362/5https://www.archd
-a-later-years-5-transformer/53572633c07a804da900017c-prada-s

 ( يوضح التشويق .المصدر:5الشكل)

https://architizer.com/blog/inspiration/

-sustainable-collections/aawards

 architecture/ 

https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BA%92%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BB%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%D9%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.archdaily.com/500362/5-years-later-a-look-back-on-oma-s-prada-transformer/53572633c07a804da900017c-5-years-later-a-look-back-on-oma-s-prada-transformer-section-of-the-transformer-in-its-cinema-form?next_project=n
https://www.archdaily.com/500362/5-years-later-a-look-back-on-oma-s-prada-transformer/53572633c07a804da900017c-5-years-later-a-look-back-on-oma-s-prada-transformer-section-of-the-transformer-in-its-cinema-form?next_project=n
https://www.archdaily.com/500362/5-years-later-a-look-back-on-oma-s-prada-transformer/53572633c07a804da900017c-5-years-later-a-look-back-on-oma-s-prada-transformer-section-of-the-transformer-in-its-cinema-form?next_project=n
https://www.archdaily.com/500362/5-years-later-a-look-back-on-oma-s-prada-transformer/53572633c07a804da900017c-5-years-later-a-look-back-on-oma-s-prada-transformer-section-of-the-transformer-in-its-cinema-form?next_project=n
https://architizer.com/blog/inspiration/collections/aawards-sustainable-architecture
https://architizer.com/blog/inspiration/collections/aawards-sustainable-architecture
https://architizer.com/blog/inspiration/collections/aawards-sustainable-architecture
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ة أشار أومبرتو إيكو أن الغرض من مثل هذه الهياكل ليس منفعي ا فقط بل تكون الهياكل المؤقته ذات كلفه اقتصادية قليلة مقارنه بالدائمي
ويمكن إعادة بناءها و تفكيكها في مواقع مختلفة وتكون الفضاءات مرنه في االستخدام ويتم تصميم من قبل المستخدمين ، حيث أن أجهزتها 

ويعد الفهم الكامل للقضايا الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية (.Eco,1973, pp. 204)لية تخلق أنواع ا أخرى من االتصاالت. الدال
ة مستداموالدينية والمناخية والعديد من القضايا المحلية األخرى،هو المفتاح لتصميم مباني المؤقتة التي تناسب الظروف المحلية والتي قد تكون 

  .(Gulahane, K. & Gokhale, 2012,p.9) تفي نفس الوق
جديدة مما يوسع خيال المعماريين والمتلقين باإلضافة الى ان عمارة التمعدن المؤقت تنطبع  زممكن ان تشكل عمارة التمعدن المؤقت طر -

 في الذاكرة مما يحسن االدراك للمجتمع وبالتالي تأثير إيجابي.

 المكان )اقتصاديًا(:التمعدن وهوية  3-5
سريعة الزوال مهمة لقيام المجتمع على الحيوية والجاذبية واحتضان الطبيعة المؤقته للمكان.حيث تتضمن ممارسة البناء العمارة ان طبيعة 

ا للمصممين في األشكال المعتمدة والمبنية و في األساليب المستخدمة،واألسئلة غير الم قصودة المستوحاة المجتمعية والظهور المخصص دروس 
 والرؤية التي تم الكشف عنها. كمثال ُبنيت منازل الجليدي وهي عبارة عن هياكل مؤقتة سريعة الزوال اقتصادية. )

(  Kronenburg,2003,p64 كما اشار ميس فان دير روه مبدأ الحقيقة المادية على الرغم من كونها أصيلة في تمثيل الوقت مع تصميم
منتظم ووضوح هيكلي إال أنها تعارض نفسها مع المبادئ سريعة الزوال.في الوقت الحاضر تصل المواد إلى إمكانات ال حصر لها و قلق 

إجراء مستدام ، والتقليل من الكلف اقتصادية وإعادة استخدام المواد. أعيد بناء جناح برشلونة ، الذي تم متطور بشأن الفعالية المعمارية و 
اذ حفز  (van der Rohe, 2012,p.6)تفكيكه ألهميته كمرجع معماري للقرن العشرين ، بنفس الخصائص والمواد المستخدمة في األصل 

يؤدي إلى تكامل معارض الفن والعمارة في السوق االقتصادية والترفيهية. مثاال  على ذلك الذي  البعد االستهالكي بسبب الطلب المتزايد
 Paris( و "1979) Paris-Berlin" (1978)  ،"Paris-Moscowفي باريس" CentresGeorges Pompidouالمعرض الثالثي في 

 ،Paris( "1991يعكس التحول الثقافي في المعارض اجواء حرية متزايده ع .) ن المتحف كمؤسسة على المستوى الرمزي و التنظيم الذاتي
 (.Barker, 1999, p106) وتقليل الكلف االقتصادي.

يتضح مما سبق ان دور العمارة سريعة الزوال في االقتصاد يتعدى دور التمعدن المؤقت في تقليل الكلف والعروض التسويقية والتاسيس -
قتصادي مع الظروف االقتصادية كونها تفضل حلول معمارية منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ التجاري الى كونها تدعو الى التكيف اال

 والمساهمة من خالل التخطيط المسبق في تحسين المشكالت االقتصادية واالستدامة.
لشامل كما ينظر لمفهوم لالقتصاد من مفهوم االستدامة في عدة جوانب تتمثل ب)البيئية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية(.اذ يمثل المفهوم ا

ا للسياسة االقتصادية والتنمية اإلقليمية إلعادة بناء العمارة والنسيج    ,Garrido)افياالجتماعي والثقلالستدامة القائم على الركائز األربع تعريف 

(et al.,2017,p.3)أن الثقافة تلعب دور ا أساسي ا في التخطيط العام ، مشير ا إلى أن االستدامة لها أربعة أهداف: وبهذا المعنى اشار هوكس( 
Hawkes, 2001,p.11). 

من قدرة األجيال القادمة على تلبية  :تشير إلى نوع من التنمية التي تلبي احتياجات اليوم دون الحد اما التنمية االقتصادية المستدامة
ُتفهم االستدامة على أنها عنصر أساسي في البحث عن أشكال جديدة (Hakimi, Firoozabadi,2018, p.p.265–278)احتياجاتهم

الموارد  نظرا  الن العمارة باعتبارها أحد الالعبين الرئيسيين في استغالل.(Llorenç, F., 2014,p.3)ومسؤولة لإلنتاج واالستهالك 
الطبيعية،فأن بناء هياكل التمعدن المؤقتة يكون طريقة أكثر استدامة للتعامل مع االحتياجات قصيرة المدى.و إن وجود حلول مستدامة  في 

حيث تتعامل حلول مماثلة مع االتجاهات  الوقت المناسب وصالحة للعيش وآمنة  للتكيف المجتمعي يكون بمثابة تحسن كبير في العمارة
   (kempf,2012,p.12) ياحية واألنماط الموسمية.الس

ا من خالل االحتياجات التلقائية والمؤقتة للبشر والتي ال تقل أهمية عن تلبية احتياجاتهم طويلة األجل،حيث ا ن العالقة اذ تكتسبت فهم ا متزايد 
االجتماعي في زيادة االستدامة االجتماعية اذ يتعلق  لتفاعلبين االعتيادي والمؤقت لها أهمية كبيرة للتفاعل االجتماعي والذي بدوره فيساهم ا

 ((Tyrväinen,2011,p.10األمر بإنشاء بيئات مثيرة وتوسيع الصور العقلية. 

https://www.routledge.com/search?author=Robert%20Kronenburg
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بصمة يل الكما يكون للعملية المستدامة األولوية في استخدام المواد المحليه مع إيالء اهتمام خاص للمواد المعاد تدويرها والمحلية وبالتالي تقل
البيئية.و يتم تقليل الهيكل بالكامل إلى مجموعة من العناصر 
يتم إنتاج األجزاء الضرورية مما يقلل من النفايات المتولدة 
في عملية التصنيع كون البناء سريع الزوال ال يولد أي نفايات 
واقتصادي.كما يتم التجميع  أو التفكيك بواسطة المستخدمين 

يوفر التكاليف في العملية سواء في النهائيين )المجتمع(.مما 
إزاحة األفراد المتخصصين أو اآلالت كماموضح في الشكل 

(7)( Martín,2013,p.304)  
،مع  وتنتقل التجربة بين التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجاهزة 

التركيز على االستدامة االقتصادية مثال صارخ للعمارة 
كما  Ice Hotelهو  سريعة الزوال و لالستدامةاالقتصادية

كيف أن العمارة سريعة الزوال وإمكانياتها  ُيظهر.Laplandوهو منتجع يتم بناؤه كل شتاء باستخدام الجليد في منطقة ( 9)موضح في الشكل
 Baldrich, Yanguas, 2006,p.5)في استخدام اقتصاديات الوسائط هي مجال للتجريب

على دمج جميع المتطلبات الهيكلية والتقنية والتركيبية والتواصليةوتظل المفاهيم الكالسيكية للحقيقة البنيوية وتكامل الشكل يكون التمعدن قادر 
 دية والوظيفة صالحة ويتم فصل العناصر المختلفة)الهيكل والشكل والواجهة ( تقديم حلول مرنة ودقة االحتياجات الوظيفية والجمالية واالقتصا

 
 
 
 
 
 
 
 

في الحاالت التي يتم فيها تعريف  -ضرورة إقامة عالقة واضحة بين الحيز)الفضاء( الداخلي والشكل الخارجي  عوالرغبات المعاصرة م
 (Larena,2010,P.530)  (8)تكوين الواجهة بشكل مستقل عن سلوكها الهيكلي كما موضح في الشكل

رئيسيين في استغالل الموارد الطبيعية واالقتصاد، ويمثل ابتكار هياكل التمعدن تعتبر العمارة سريعة الزوال واحدة من اهم الالعبين ال-
كما إن وجود حلول مستدامة صالحة لالستخدام  ،المؤقتة أسلوبا جديدا تقدميا مبتكرا في االستدامة لتخفف من االثار السلبية للتنمية 

ون اهمية العمارة سريعة الزوال في التفاعل االجتماعي والدعوة فتك ،وآمنة للتكيف المجتمعي يكون بمثابة تحسن كبير في العمارة
اجات للمشاركة المجتمعية عامال أساسيا في زيادة االستدامة المجتمعية, وبالتالي فان سرعة الزوال تمثل نوعا مبتكرا لالستدامة وتلبية احتي

 الحاضر دون المساس بالقدرة على تلبية احتياجات المستقبل.
 ي والتطبيق واالستنتاجاتالنظر  اإلطار -4

بناءا  على ماسبق يمكن بلورة مفردات االطار النظري الرئيسية والثانوية والقيم الممكنه حيث تم استخالصها من االطار المعرفي  4-1
 (التالي:2واالدبيات السابقة ،وكما موضح في الجدول رقم )

 يوضح المفردات الرئيسية والثانوية لالطار النظري.)المصدر :الباحثان( (2)جدول
 المفردات الرئيسية المفردات الثانوية المفردات الفرعية والقيم الممكنه

 الموارد استخدام اقل الموارد باعلى كفاءة
 التمعدن وتقليل االستهالك

التمعدن واالستدامة 
 الجهد استخدام تقنيات متطوره االقتصادية

 االقتصادية.المصدر:(يوضح الفنادق الجليدية 9الشكل)

https://www.google.com/search?q=ice+hotel&sxsrf=A

-OaemvLqdT3s0Wgp0ffP2cYZA

 ن القشرية االقتصادية.المصدر:(يوضح هياكل التمعد8الشكل)

-https://www.archdaily.com/388448/temporal

-g-pm-proposal-finalist-theatre-sustainable

https://www.google.com/search?q=ice+hotel&sxsrf=AOaemvLqdT3s0Wgp0ffP2cYZA-SkCAIGvg:1641924721870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCla2epqr1AhVJgv0HHRmiB5cQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=avVwEz0IiJWueM
https://www.google.com/search?q=ice+hotel&sxsrf=AOaemvLqdT3s0Wgp0ffP2cYZA-SkCAIGvg:1641924721870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCla2epqr1AhVJgv0HHRmiB5cQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=avVwEz0IiJWueM
https://www.google.com/search?q=ice+hotel&sxsrf=AOaemvLqdT3s0Wgp0ffP2cYZA-SkCAIGvg:1641924721870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCla2epqr1AhVJgv0HHRmiB5cQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=avVwEz0IiJWueM
https://www.google.com/search?q=ice+hotel&sxsrf=AOaemvLqdT3s0Wgp0ffP2cYZA-SkCAIGvg:1641924721870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCla2epqr1AhVJgv0HHRmiB5cQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=avVwEz0IiJWueM
https://www.google.com/search?q=ice+hotel&sxsrf=AOaemvLqdT3s0Wgp0ffP2cYZA-SkCAIGvg:1641924721870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCla2epqr1AhVJgv0HHRmiB5cQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=avVwEz0IiJWueM
https://www.google.com/search?q=ice+hotel&sxsrf=AOaemvLqdT3s0Wgp0ffP2cYZA-SkCAIGvg:1641924721870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCla2epqr1AhVJgv0HHRmiB5cQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=avVwEz0IiJWueM
https://www.archdaily.com/388448/temporal-sustainable-theatre-finalist-proposal-pm-g-architects
https://www.archdaily.com/388448/temporal-sustainable-theatre-finalist-proposal-pm-g-architects
https://www.archdaily.com/388448/temporal-sustainable-theatre-finalist-proposal-pm-g-architects
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 تهوية طبيعية
 الطاقة

 انارة طبيعية
 الوقت تقليل مدة االنشاء

 صديقة للبيئة

 المواد المستخدمة

خصائص التمعدن 
 المستدامه

 مواد محلية
 مواد معاد تدويرها

 تغير الوظيفه
 مواد مرنه

 إضافة وإزالة عنصر
 لوظيفتين إمكانية االستخدام

 تنوع وظيفي
 استخدام لوظيفة واحدة

 خشب
 فوالذ أنواع المواد

 المنيوم
 تحفيز دور المشاركة المجتمعية

 التمعدن و التنمية الثقافية

التمعدن والتنمية 
 االقتصادية

 تحفيز الفضاءات الثقافية
 المحلي من خالل المصادر الثانويةتحفيز االقتصاد 

 الثقافة
 تسويق حدث معين

 التمعدن والتسويق

 الفنون 
 اعالن لعالمة تجارية معينة

 
 أداة تسويقية ثالثية االبعاد

 توفير فضاءات اجتماعية  إقامة المعارض
 الحصول على الجوائز المسابقات المعمارية

 واناقة المكان جماليات
 تحفيز السياحة

 دور التمعدن في السياحة

 تنظيم الفضاءات الداخلية والخارجية
 المفاجاة

 خلق بيئة مكانية شعورية تتعلق بالمجتمع

 االدراك لدى المتلقي
 االستجمام

 االنتباه
 جماليات المكان

 الترفيهيه
 تنظيم فضاءات فضاءات خارجية

إعادة تدوير المواد  جزء
 المستخدمه 

التمعدن والكفاءة 
 االقتصادية

 الكل
 موقع 

 قابلية التكيف
 مناخ
 واحد

 االستخدام
 متعدد

 الكُلف
العينات،حيث تتطلب الدراسة العملية الخضوع للقياس الوصفي التحليلي المقارن المستند الى تحليل مجموعة  الدراسة العملية)التطبيق(2 -4

سيتم تقييس جميع مفردات االطار النظري الخاص )باالقتصاد( لقياس مدى تطبيقه في عمارة التمعدن من خالل معرفة مدى تحقق مفرداته 
 (لإلشارة الى عدم تحققه.0( لإلشارة الى تحقق قيمة المتغير والرمز)1في المشاريع المنتخبه،وذلك باالعتماد على الرمز)

 المواد المستخدمة

 أنواع المواد

 التمعدن والتسويق

 تغطية إعالنية
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تقليل استهالك الموارد ُيحقق التمعدن المؤقت من لغرض التحقق من فرضية البحث التي جاءت بالصيغة التالية" لى عينات:التطبيق ع 4-3
"سيصار البحث الى انتخاب بالتالي ذو تأثير إيجابي على االقتصاد والجهد والكلف والطاقه والوقت والحصول على الحد األعلى من الكفاءة

مختلف بهدف تقليل االستهالك وبنفس جودة العمارة العادية وقد تم انتخاب عينات بوظائف بوصفها كدعاية عينات معمارية ذات طابع 
 توضح مدى تحقيق مفهوم التمعدن في التنمية االقتصادية،

 وفيما يلي وصف العينات النتخبة للقياس:
 Serpentine Gallery Pavilion 2001, Eighteen Turnsمشروع  معرض  4-3-1

  جدول

 معلومات عن المشروع
 Serpentine Gallery Pavilion 2001, Eighteenاسم المشروع:  المملكة المتحدة الموقع: عينةرمز ال

Turns 
A : مترمربع 800المساحة 

 التصنيف:معرض ثقافي،ترفيهي
 Libeskind المصمم:

 وصف المشروع
اذ تم  ،يمثل مشروع اقتصادي،اذ Serpentineيتكون الجناح المؤقت المصنوع من االلمنيوم كواحد من األجنحة الصيفية السنوية لمعارض 

من اكتساب الخبرة في انشاؤه يمكن يوم اذ تم تقليل الوقت والعمل بأقل وقت واقل كلف اقتصادية و  20تقليل وقت البناء من ثالثة اشهر الى 
وجهد اذ من حيث المواد واألساليب والتقنيات الجديدة في أداء المبنى ألن فترة االستخدام والبناء محدودة. فيتم تحقيق اعلى كفاءة وبأقل كلفه 

الهيكل  يكون .و تهالكبأقل استخدام للموارد فتم تقليل االس ان الميزانية المحدودة تجبر المهندس المعماري على إنشاء عمل واضح المعالم
 صادالمؤقت أن يقترح دليال  على ما سيأتي في العمارة المستقبلية. يكون لعملية التصميم تأثير قوي على الممارسة المعمارية والخطاب واالق

اح لتجربة بناء مواد وهياكل ، وبالتالي فإن التجربة ال تتعلق فقط بالمنتج النهائي الذي يمثل تحدي ا كبير ا من حيث الميزانية وقدم تصميم الجن
ا أنظمة المعلومات والبيانات كتبادل مستمر للمساحة والمواد في مجال معماري معاصر يعمل الهيكل كمسرح  جديدة ليس فقط للمباني ، وأيض 

 Balmond (Koolhaas and Balmond.. 2006,p.16) محاضرات ومقهى ومعرض للحفالت.اذ يحقق التواصلية بين المبنى والمجتمع والمكان.

 
 2015األجنحة الوطنية، الجناح الفرنسي لمعرض إكسبو ميالنو 4-3-2

  جدول
 معلومات عن المشروع

 2015الفرنسي لمعرض إكسبو ميالنو اسم المشروع: األجنحة الوطنية، الجناح  ايطاليا الموقع: رمز اليعينة
B :3286.0 المساحة 

sqm 
 ALN و Anouk Legendre + Nicolas Desmazière و X-TU المصمم :
Atelien 

 وصف المشروع

 المصدر:  Eighteen Turns،(يوضح10شكل)

-https://www.serpentinegalleries.org/whats

arup-libeskind-daniel-2001-pavilion-gallery-on/serpentine 

/ 

https://www.architectmagazine.com/firms/studio-libeskind
https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/serpentine-gallery-pavilion-2001-daniel-libeskind-arup
https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/serpentine-gallery-pavilion-2001-daniel-libeskind-arup
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المخطط بأنه "منظر طبيعي معكوس ، حيث ُيزرع الطعام على السقف والجدران المقببة بدال  من األرض.  X-TU Architects يصف
حيث يحفز االقتصاد  الجناح الفرنسي نموذج السوق التقليدي ، ويضيف إنتاج واستهالك الغذاء في الموقع إلى التبادل النموذجي للطعاميبتكر 

. يكون الطابق األرضي بمثابة مساحة عرض حيث يمكن للزوار التعلم وتبادل األفكار حول التاريخ الزراعي ويسهم في التنمية االقتصادية
هدة األنواع المختلفة من القفزات واألعشاب العطرية المزروعة على األسقف والمدرجات. في الطابق العلوي ُتزرع الخضروات في لفرنسا ومشا

ا المنتجات إلى رواد المطعم ا ومليئ ا .مطعم ، والذي يقدم أيض  تضفي السقوف المقببة العالية والمناور ذات المربعات للجناح مظهر ا متجدد 
ا تتضاعف مع المساحات الخضراء المعلقة تجعل الجناح يبدو وكأنه "نسمة من الهواء البارد في حرارة الصيف". في نهاية بالضوء،وعندم

ا حدث ا احتفالي ا  (www.inhabitat.com .المعرض يستضيف الجناح أيض 

لخشب الرقائقي الذي يمكن تفكيكه وإعادة تجميعه. حيث يمكن "إعادة تدويره".اذ تتطلب تصوره كسوق من جناح اتقليل الكلف من خالل تم 
 البنية التحتية المنبثقة تغيير ا ثقافي ا حقيقي ا مغطى مبني من خشب قابل إلعادة االستخدام من مصادر محلية ، ويتركز جناح فرنسا حول

ان  بناء خفيفة الوزن تضمن إمكانية تفكيك الجناح وإعادة استخدامه بعد المعرضموضوع "اإلنتاج والرعاية بطريقة أخرى".يستخدم أساليب 
. في جميع أنحاء المخطط  تم إيالء اهتمام خاص لالستدامه و تقليل استهالك زمن إنشاؤه قليل من خالل التجميع السريع للعناصر وبأقل جهد

لمي ، يقدم الجناح الفرنسي مجموعة كاملة من السمات المميزة الشهيرة والفريدة في المعرض العا.الطاقة وإعادة تدوير النفايات وتنقية المياه
ا من خبرتها في إدارة األراضي إلى الزراعة ، والتي تسمح بالفعل لعالماتها التجارية بالتواجد في جميع أسواق العالم  .من نوعها ، بدء 

www.archello.com 

زالة بالكامل ، ويكون معروض للبيع في نهاية المعرض العالمي.اذ يمثل واجهة دعائية الستثمار الشركات الفرنسية يقام كل يكون قابل لإل
 خمس سنوات ويستمر لمدة ستة اشهر.

 

 2020جناح استراليا اكسبو دبي  4-3-3
 معلومات عن المشروع

 2020استراليا اكسبو دبي اسم المشروع: جناح  االمارات-دبي الموقع: رمز اليعينة
C  : المصمم: مكتب المهندسين المعماريين في بريزبن متر مربع 5400المساحة 

 وصف المشروع
تم انشاء قطعة من أستراليا يمكن استخدامها كمنصة للعرض ، يقدم الجناح للزوار مساحة مهمة لالطالع على فرص حيوية في مجاالت 

دبي ويوفر تجربة عرض غامرة  2020مترا   من بين أكبر األجنحة في إكسبو  21والتعليم،يبلغ ارتفاعه التجارة واالقتصاد واالستثمار 
سبب اختيار منطقة التنقل موقعا  للجناح ،يعتبر مكان قادر على التعبير عن مفهوم حلم السماء الزرقاء، وفي نفس الوقت تجسيد .ومثيرة

تم إنشاؤه باقل جهد  المجتمع األسترالي متعدد الثقافات يعتبر بمثابة دعاية لالستثمار في استرالياالحفاوة وحسن الضيافة التي يتمتع بها 
حيث يسلط جناحها الضوء على أهم نقاط قوة االقتصاد واإلمكانيات  وااللتزام بالوقت الالزم لالنشاء اذ تم إنشاؤه في وقت قليل مقارنه بحجمه

 .https://arabsaustralia.com، وذلك من خالل عقد مجموعة من الفعاليات الواقعية واالفتراضيةاالستثنائية التي تتمتع بها الدولة
يستمر ستة أشهر ، يتم عرض أفضل ما في أستراليا للعالم.تعرض قوة االقتصاد والقدرات ذات المستوى العالمي من خالل مجموعة من 

  www.archdaily.comالمصدر: األجنحة الوطنية ( يوضح11شكل)
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وتضم الساحة األمامية للجناح ، الذي تم االحتفاظ به تحت األغطية ، مقهى ومطعم شواء أسترالي أصيل .لشخصية واالفتراضيةاألحداث ا
      https://gulfnews.com/expo يقدم ثقافة القهوة على طراز ملبورن باإلضافة إلى خشبة المسرح:

ع وسيغادر الشعور مم الهيكل على أساس اقتصادي مستدام. ) ديناميكي وحيوي (. يكون الجناح مكان ا للتجمع حيث يتم الترحيب بالجميص
في  باإللهام .ويتمثل أحد العناصر الرئيسية في تصميم الجناح األسترالي في سقفه ،يجد زوار الجناح  السحابة المركزية لرحلتهم في الجناح.

ا فوق الفناء األمامي. في الليل ، تنبض بالحياة من خالل عرض ديناميكي للضوء والصوت مصمم ل تقليد المناظر النهار ، يوفر ظال  بارد 
شكله يشبه السحابة معلق ا فوق الخشب القابل للطي تم دمج ألواح األلمنيوم العمودية إلنشاء سحابة  " .الطبيعية القديمة والوعرة في أستراليا

بسهولة" للحفاظ على  كبيرة مع األخذ في االعتبار جانب االستدامة في الجناح ، تم استخدام "منتجات مألوفة وقابلة إلعادة االستخدام ومتاحة
 at-pavilion-tralianhttps://www.archdaily.com/968900/aus-التأثير البيئي والحد من النفايات والتصنيع غير الضروري 

 landscape-and-culture-distinctive-countrys-the-echoes-dubai-2020-expo-the 
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      المجموع 25 30 32 117 87    

 :النتائج -5
 نتئج التطبيق على العينات.تحليل النتائج ومناقشتها: توضح الفقرة اهم ماشارت اليه 

:بينت النتائج تفوق مفردة تقليل االستهالك اذ تحقق مفردة كل من الموارد والطاقة التمعدن واالستدامة االقتصاديةبالنتائج المرتبطة -
%( وفيما يخص خصائص االستدامه حققت نسبة 33%( اما مفردة الجهد حققت )67%( ومفردة الوقت حققت )100بنسبة)

%( وحققت 0%(والفوالذ)67%( اما أنواع المواد حقق الخشب فيه االلمنيوم والخشب)50ق فيه مفردة التنوع الوظيفي نسبة)%(حق7)
 %(.33%( والمواد المعاد تدويرها )67%( اما نسبة مواد صديقة للبيئة والمواد المحلية )83المواد المرنه نسبة

%( 20%(  ومفردة التسويق حققت )100حققت التنمية الثقافية اعلى نسبة ) %(اذ46:حققت نسبة )لتمعدن والتنمية االقتصاديةا-
 % 83%( وحققت مفردة خلق بيئة مكانية نسبة 100%(حقق تحفيز السياحة نسبة) 13اما مفدرة السياحة حققت )
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%( وفيما وقابلية 17)% فيما يخص إعادة تدوير المواد المستخدمة حققت5:حققت نسبة التمعدن والكفاءة االقتصاديةفيما يخص -
وفيما يخص مفردة الكلف حققت)  0%( اما االستخدام المنفرد حقق 100%( واالستخدام المتعدد حقق نسبة )50التكيف حققت )

هي العينه األكثر تحقيق لمبدأ التمعدن كونها اشتملت على الجمع بأكثر قيم لتحقيق االقتصاد c) %( وبذلك تبين ان العينه )100
 التمعدن.وفق مبادئ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 :االستنتاجات -6
وغيرها من خالل  ،لوجيو التقدم التكن للتمعدن المؤقت مجموع من االهداف البيئية واالنسانية والمجتمعيه واالقتصادية وفي مجال .1

دعوة التمعدن المؤقت للحفاظ على الموارد والقيام بالمزيد بموارد وقدرات أقل, من خالل توفير متطلبات تقنية بشكل متطور لتحقيق 
 يا الخبرة الرقمية .االحتياجات الجديدة باالعتماد على عدة مقومات اهمها استثمار العمارة في تحسين العمليات التجارية وتكنولوج

وتتيح االجنحة حرية في التصميم والتعبير عن االشكال المعقدة  (ثقافية-تكنولوجيه-اجتماعية–التمعدن بعدة عوامل )اقتصادية يؤثر .2
 الوقت(-الجهد-الكلف-والبسيطة بشكل اقتصادي )اقل الموارد

لكبير في المستقبل،اذ يجمع بين الفن والعمارة في مباني على تنفق أموال قليلة على مباني التمعدن نسبة الى المردود االقتصادي ا .3
سبيل المثال هناك ماليين األشخاص يذهبون الى االكسبو ليروا االجنحة مما يساهم في استقطاب السياحة وبالتالي انتعاش االقتصاد 

 للمدينه. 
ل إيجابي على االقتصاد ،مباشر وغير مباشر من تعد المعارض واالجنحه بمثابة تحف فنية تجذب السياح للدول وبدوره يؤثر بشك .4

 خالل توفير فرص عمل وتكون االجنحة رخيصه الثمن مقارنه بحجمها واستقطابها للسياحه.
يرتكز التمعدن المؤقت على عدة مبادئ اقتصادية تتمحور معظمها حول مبدئه الرئيسي والمتمثل في الحفاظ على الموارد وتقليل  .5

ل واالقل لتحقيق الكثير فاالكثر من خالل استخدام التكنولوجيا المتطورة والكشف عن المواد واالليات من خالل الجهود باستخدام االق
التعلم عن طريق التجربة والخطأ وخلق نظام ينسق أنشطة المتلقين المختلفين لتقليل االحتكاك المادي الذي يؤدي إلى تبديد الطاقة 

 والحصول على عمارة مترابطة اكثر تدعم تفاعل السلوك البشري وتكون اكثر فعالية وتنوع. والمعلومات والموارد األخرى الموارد
هناك فوائد اقتصادية لعمارة التمعدن على االقتصاد الكلي،اذ تدعم نمو النشاط االقتصادي من خالل إقامة مباني على االحداث  .6

 .فتمثل قطب سياحي مهم وبالتالي توفر فرص عمل او تكون واجهة لبلد اوتسويق 
او اجتماعية او ثقافية او دينية وبدورها تحقق تعد عمارة التمعدن المؤقت ذات تأثير اقتصادي كبير اذ تنشأ الحداث سياسية  .7

 حاجات على مستويات مختلفه سياسية واقتصادية واجتماعية 
 تحفز عمارة التمعدن فعالية التسويق ضمن الفضاءات وتحول الفضاءات المهملة الى فضاءات فعالة نشطة وسياحية. .8

 الموارد

 

 الطاقة

 الجهد

 الوقت

 الجذب السياحي

 المواد المستخدمة

 أنواع المواد

 التنوع الوظيفي

 الكلف

 التنيمة الثقافية
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المستخدمة محلية ويمكن إعادة استخدامها وبدوره يساعد على التنمية تحفز عمارة التمعدن التنمية االقتصادية اذ تكون مواد المبنى  .9
 االقتصادية المستدامه.

ان لعمارة التمعدن اثر على التنمية االقتصاد من خالل المعارض الكبيرة التي تعد جاذبة للسياحة من داخل وخارج البالد ومؤثره  .10
حة المعارض من اهم الوظائف التي تسعى الدول لبنائها تكون ترفيهية بدورها على الجانب االقتصادي بصورة إيجابية ،اذ تعد اجن

وثقافية وجمالية تمثل كمعلم جاذب يعبر عن العالم بأجمع فضال  عن تضمين تلك المعارض بوظائف ثانوية أخرى كأن تكون 
 مقهى،منتدى،مكان لبيع الطعام،معرض او غيرها .

نتباه له من الناحية االستثمارية من خالل العروض والجذب وماالى ذلك واحد توضع مباني التمعدن ضمن سياق المراد جذب اال .11
 اهم مميزاته هو التقليل الكلف مما يحقق الجذب للمدينه ويحقق النمو االقتصادي للمكان وبالتالي يحقق التنيمة االقتصادية.

انشىء على أساس وقتي وبمرور الزمن القى  ان عمارة التمعدن المؤقت من الممكن ان تصبح دائمة كما حدث في برج ايفل اذ .12
 استحسان المجتمع اصبح دائمي وشكل طراز جديد في العمارة.

 :التوصيات -7
ضرورة االستفادة من أفكار المعارض المؤقته وجمالية نتاجاتها من قبل المستثمرين لألراضي التابعة للدوله والتي يشترط فيها عدم  -1

 الزوراء النه يجلب عائدات اقتصادية كثيره. وجود بناء طويل األمد وتطويرها مثل
إعادة النظر بمفاهيم قائمة على الثبات وخصوصا  في ابنية المتاحف ودور اليتها وسيرك األلعاب لتكون مواكبة لمتطلبات العصر  -2

 المتسم بالسرعة.
 ي يمكن ازالتها في حالة رغبة الدولة.يوصي البحث بضرورة استثمار هياكل التمعدن في تشييد أماكن معارض السيارات المؤقته والت -3
 يوصي البحث باستثمار مايوفره التمعدن من اشكال جمالية في إقامة مهرجانات او احتفاالت في المناطق المفتوحه مثل الزوراء. -4
الدوله التي يوصي البحث جهات القرار االستفادة من إمكانات التمعدن المؤقت في العمارة لما لها من اثار اقتصادية هائلة على  -5

 تقام فيها ،حيث تعد من الموارد االقتصادية الرئيسية اذا ماتم توقيعها ضمن خطة تنموية شاملة للنهوض بواقع البلد السياحي.
ضرورة ان يعي أصحاب القرار أهمية المعارض المؤقته لما لها من قوة جذب سياحي مهم مما يعطي  المستثمرين فرصة لجني  -6

 بعض المكاسب
البحث مخططي المدن والحضريين من توقيع المعارض المؤقته ضمن قطب نمو لتحقيق الحد األقصى من فوائد  كما يوصي -7

 العائدات المالية والمردودات االقتصادية لتلك المعارض.
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