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 :ملخص

للوحدة السكنية    ةمكمل  اتفراغ  فهي  الوحدة السكنية؛لسكنية جزء ال يتجزأ من  تعد الشرفات في المباني ا

التفاعل  نسبيةخصوصية  يتسم ب  وفره للمسكن من فراغ خارجيتلما    مع المحيط الخارجي؛   منه  ويتم 

البيئة    لىإإضافة   إطاللة على  السكنية  المحيطةخارجية  التوفير  في   الشرفاتبدأت  .  بالوحدة  السكنية 

 مصر في  المباني السكنية    نسبة كبيرة منتدريجيا في    وظيفتها األساسيةتفقد    العمارة المصرية المعاصرة

المناطقخاصة  و وتتحول  النية  اسكالكثافات  الذات    في  نسبياً  المطلة على شوارع ضيقة  أو  لى  إعالية 

لزيادة مساحة    للفراغ الداخلي للوحدة السكنية  ضمها يتم  أو    مخزن للوحدة السكنية أو منشر للمالبس،

لشرفات الخاصة بهم  لمعالجة أصحاب الوحدات السكنية    ذلك العشوائية في  إلىإضافة   ؛الفراغ الداخلي

وأشكال مختلفة   بألوان  تشطيبات  على حدةبإضافات ومواد  التميز  .  كال  تبحث عن  فكل وحدة سكنية 

  واجهة المبنى التي هي جزء منها اعاة التناسق فيما بينها وبين  دون مر  بها  الفردي في الشرفات الخاصة

المحيطة   البيئة  دعا،  عام  بشكلأو  ما  إلى  ا  وهو  الحضاري  للتنسيق  المصري  القومي   اعتبار لجهاز 

 المدن المصرية. أحد أشكال التلوث البصري في  المباني السكنية شرفات

في   السكنية  الشرفات  للتغيرات المستجدة علىلى محاولة الوقوف على األسباب الحقيقية  إالبحث    يهدف

 دراسة الوضع الراهن من خالل  وذلك    ؛العاموالمظهر  من حيث الوظيفة  العمارة المصرية المعاصرة  

مجموعة من   قتراحا والمشاكل الناتجة عنه وبالتالي    هذا التحولللوقوف على أسباب    ه وتحليل  للشرفات

وذلك  ومراعاة ذلك في التصاميم المستقبلية؛ تحسين الوضع القائم تساهم فيالتي والضوابط المعالجات 

mailto:essam_sss@yahoo.com


980 
JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 48, No. 5, September 2020, pp. 979-997 

 

تحليل الدراسات التي تمت في هذا االتجاه ودراسة وتقييم الوضع الراهن    في إطار منهجي يعتمد على

 مصادر المعلومات المتاحة والمراجع ذات الصلة. و ةالدراسات الميداني من خالل

 

 التلوث البصري –معالجات ال – الخصوصية – المباني السكنية – الشرفات :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة  1

عنصر السكنية  الشرفات  ً رئيسي  اً تعد  ً وهام  ا السكنية  مكونات  من    ا يتسم   لكونهاالوحدة  خارجي  فراغ 

ً لى أخرى  إمن وحدة  تتفاوت    نسبية  بخصوصية الوضع الراهن    ويعتبر  .الشرفة وموقعهاتصميم  ل  تبعا

من حيث توظيفها في استخدامات ال عالقة لها بالهدف الرئيسي من وجودها   للتعامل مع الشرفات السكنية

والتحليل   تستوجب الدراسة   التيمور  حيطة من األمأو محاولة تمييزها بشكل متفرد ال يراعي البيئة ال

 سباب هذه الظاهرة.أللوقوف على  

 

 الفرضية البحثية 1-1

والمظهر   الوظيفةفي    اعن اإلطار المعروف له  تالشرفات السكنية في مصر خرج  نإيفترض البحث  

في  ؛العام المستوي    المناطق  خاصة  والمنخفض    االقتصاديذات  ذات  والمتوسط  الكثافات المناطق 

وأصبحت الشرفات السكنية تمثل عبئاً على واجهات المباني السكنية بسبب عشوائية   ،السكانية العالية

 التعامل معها. 

 

 الهدف من الدراسة 1-2

الشرفات للغرض التي أعدت   استخدام  تواجه  والمعوقات التي األسبابتهدف الدراسة إلى الوقوف على  

 ويمكن التفاعل منه مع البيئة المحيطة  تسم بخصوصية نسبيةيللمسكن    فراغ خارجيوهو توفير    ؛من أجله

تحفيز أصحاب الوحدات السكنية من شأنها    قتراحاتا؛ مع تقديم  هاكون بمظهر حضاري يتناسب معيو

 .  التعامل مع الشرفات السكنية بشكل إيجابي على

 
 

 منهجية الدراسة 1-3

 االتجاهيتبع البحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي وذلك من خالل تحليل الدراسات التي تمت في هذا  

مصادر و  الدراسات الميدانيةمن خالل    في مصر  شرفات المباني السكنيةوتقييم الوضع الراهن الستخدام  

 المعلومات المختلفة والدراسات ذات الصلة.  

 
 

 الشرفات السكنية 2

تعدّ إحدى عناصر العمارة التقليدية التي    الشرفة في المباني السكنية بمثابة تطور لفكرة المشربية  تعتبر

يمتد فوق الشارع أو داخل   في غرف الطوابق العلويةبروز    عبارة عن   فالمشربيةالعربية،    الدولفي  

من  وكانت تصنع  ن يراه أحد،أ ن يري ما يحدث بالخارج دون  أ بحيث يستطيع من يجلس فيه    فناء المبنى

العباسي في  بدأ ظهورها فيوقد  ،  باخشاأل الميالدي(  العصر  الهجري )الثالث عشر  السادس   القرن 

في فقط    وتحاكي الشرفات فكرة المشربية    ؛1الميالديستمر استخدامها حتى أوائل القرن العشرين  أو
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  أكبر يتم التفاعل منه مع البيئة المحيطة ولكن مع بروز أكبر وانفتاح    فراغ بارز خارج المبنيكونها  

البيئة المحيطة الداخلي،   بعكس المشربية التي توفر خصوصية كاملة   ؛على  للفراغ  فهي بمثابة امتداد 

بنفس    هايتم تشطيبعادة ما  و  ،الحديثةالسكنية  المباني    اتواجهمن    أساسي  جزء  ات السكنيةالشرف  تعدو

 .السكنية الشرفة فكرة ( تطور1شكل رقم )ويوضح   ألوانها.مواد التشطيبات لواجهة المبنى وبنفس 

 

    

الشرفة السكنية واالنفتاح شبه الكامل على  (2) المشربية الحديثة (1) المشربية التقليدية

   )الباحث(الخارج

 .لشرفة السكنيةا فكرةتطور  ( 1شكل رقم )
 

 

 في مصر  السكنية لشرفاتلالوضع الراهن  3

المدينة المصرية المعاصرة    ات الوضع الراهن للشرف  دراسةب والمظهر   الوظيفة  من حيثالسكنية في 

ً ن هناك تفاوتأ نجد    العام المنطقة السكنية   ومظهرها  استخدام الشرفةفي    اً كبير  ا العام يختلف باختالف 

  تشريعية   ك ضوابطاتتسم بالفخامة في مبانيها نجد هن  والتي  المميزةفالمناطق    ؛لها  االقتصاديوالمستوى  

. السكنية  في التعامل مع الشرفات  درجة القيود  لى إحيان  تصل في بعض األ  سلوكيةوجتماعية  اضوابط  و

المناطق  أ في  السكنية ما  الكثافات  ذات  المناطق  أو  والمنخفض  المتوسط  االقتصادي  المستوي  ذات 

التعامل   في  الضوابط والقيود  هذه  نعداماتمثل القطاع األكبر من المجتمع المصري نجد    والتيتفعة  المر

وهو ما ينعكس  مع شرفات المباني السكنية سواء من حيث االستخدام أو من حيث المظهر العام للشرفة

 . سلباً على المظهر العام للمبني ككل

 

 استخدامات الشرفة السكنية 3-1

ات الشرفنسبة كبيرة من    نأنجد    المدينة المصريةالشرفة السكنية في    الستخداماتدراسة الوضع الراهن  ب

األساسية   فقدت وظيفتها  بالسكنية  يتسم  المحيط   نسبية  خصوصية كفراغ خارجي  مع  التفاعل  منه  يتم 

 : ةاآلتيالنقاط في تم رصدها عديدة  استخداماتوحل محلها الخارجي؛ 

   .المختلفة مكان لتخزين األغراض إلىتحويل الشرفة  •

 . رسال التليفزيونياإل استقبالالشرفة في تركيب أجهزة التكييف وأطباق  استغالل •

 . لمسكن لالستفادة من مساحتهال الفراغات الداخلية لىإ ضم الشرفة  •

 . للمالبس لتجفيف استخدام الشرفة كمنشر •
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المتوسط والمنخفض   االقتصاديلمناطق ذات المستوي  في االسابقة للشرفات السكنية  تزداد االستخدامات  

 . ( جانب من هذه االستخدامات2ويوضح شكل رقم )، والمناطق ذات الكثافات السكانية العالية

 
 

 

 

  

كفراغ معيشي بضمها  ااستخدامه

 للفراغات الداخلية 

الشرفات في وضع أجهزة   استغالل

التكييف وأطباق استقبال االرسال  

 التليفزيوني 

  مخزن إلىتحويل الشرفة 

لألغراض غير المرغوب فيها 

 لمسكن ا داخل

 ( الباحث) في مصر في الوقت الراهن  لشرفة السكنيةاستخدامات ا( جانب من 2شكل رقم )

 

 للشرفة السكنيةالمظهر العام  3-2

ً أساسي  اً الشرفة عنصر  عتبرت تتم للشرفة تؤثر على   أو إضافة  من مكونات واجهة المبني وأي معالجة  ا

مكن ي  التيوتم رصد عدد من هذه المظاهر من خالل الجوالت الميدانية    وقدالمبني  المظهر العام لواجهة  

 في اآلتي:  إيجازها

 .ألوان دخيلة على المبنىطالء الشرفة ب  •

 . كالسيراميك والرخام بشكل منفصل تكسيهبمواد  الشرفة حوائط تكسيه •

 . بشكل منفرد  إضافة عناصر تشكيلية كالحديد المشغول واألخشاب •

 .معالجة ساتر الشرفة بشكل فردي  •

 . للشرفات بشكل فردي وسائل تظليلإضافة  •

 . الفراغ الداخلي بشكل غير مدروس لىإإضافة الشرفة  •

 . بغرض التجفيف أو أمامها في الشرفة نشر المالبس •

 .هاأمامفي الشرفة أو  تركيب أجهزة التكييف •

السلبية في المظاهر  انتشار هذه  السكنية في  ويزداد  الشرفات  الكثافات   التعامل مع  المناطق ذات 

ً ( جانب3، ويوضح شكل رقم )السكنية المرتفعة  من هذه الممارسات العشوائية.  ا
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 ( الباحث )( جانب من المظاهر السلبية في التعامل مع الشرفات السكنية 3شكل رقم )

 

 في مصر تحليل الوضع الراهن للشرفات السكنية 4

نجد   عام؛  بشكل  المعاصرة  المصرية  المدينة  في  السكنية  للشرفات  الراهن  الوضع  التغير  أبتحليل  ن 

األول يركز على استخدام الشرفة،    تجاهاالأساسيين؛    تجاهيناالحادث في التعامل مع الشرفات يتمثل في  

 المظهر العام للشرفة. ب يتعلقواالتجاه الثاني 

 

 الشرفة السكنية الستخداماتتحليل الوضع الراهن 4-1

الراهن   الوضع  السكنيةالستخدامات  بتحليل  المباني  األسباب   ؛في مصر  شرفات  العديد من  تم رصد 

 :ويمكن إيجاز هذه األسباب في النقاط اآلتية لخروج استخدام الشرفات عن اإلطار الخاص به؛

 البصرية الخصوصية  •

الخصوصية البصرية للشرفات يقف عائقاً أمام استخدامها كمكان للجلوس أو مزاولة أي  عدم توفير  

عندما تكون شرفة المسكن مكشوفة من المباني المجاورة أو من الطريق يلزم الستخدام الشرفة ف   ،أنشط 

 . (3)كارتداء زي معين؛ وهو ما قد يتسبب في النهاية في عدم استخدامها   االحتياطات أخذ مجموعة من  
 

 

   الظروف المناخية •

الشديدة أو    في درجة الحرارة أو الظواهر الجوية كالرياح   االنخفاض أو    كاالرتفاع تقف الظروف المناخية  

لما تسببه من ضرر مباشر    بشكل طبيعي   ات السكنية أمام استخدام الشرف   حائاًل   األمطار و   تربة األ المحملة ب 

 . (4) ( بعض الظواهر المناخية التي تتعرض لها الشرفات السكنية 4ويوضح شكل رقم )   ، للمستخدم 
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 .(الباحث) ( بعض الظواهر المناخية التي تتعرض لها الشرفات السكنية4شكل رقم )
 

 الضوضاء  •

استخدام السكان    على واألنشطة المحيطة بالمبني من العوامل المؤثرة    الشوارع تعد الضوضاء التي تأتي من  

مما يضطر المستخدم إلى غلق الشرفة أو تجنب الجلوس بها وبالتالي  ،  (5)للشرفة لما تسببه من إزعاج للمستخدم 

 معدل استخدام الشرفة.   تؤثر الضوضاء بشكل نسبي في 
 

 

 األمان  •

عنصر األمان من العناصر الواجب مراعاتها خاصة مع وجود أطفال صغيرة في المكان مما يضطر السكان  

وعدم تعرضهم لخطر السقوط من    لشرفات بشكل شبه دائم لضمان سالمة األطفال في المسكن لى غلق ا إ أحيانا  

 ومن جانب أخر خوفا من تعرض المسكن للسطو عن طريق الشرفة.   . (6)  الشرفة 
 

 

 مساحة الشرفة السكنية   •

  نخفض ا أبعاد الشرفة وخاصة العمق    قلت تعد مساحة الشرفة من العناصر األساسية التي تحدد استخدامها فكلما  

؛ فالشرفات في المدن المصرية محددة ومقيدة بقوانين البناء المصرية  (7) حجم النشاط الذي يتم مزاولته فيها 

  1.25من عرض الشارع المطلة عليه الشرفة وبحد أقصي    10/ 1والتي تنص اال يزيد بروز الشرفة عن  

أسعار األراضي ال يتم عمل شرفات    رتفاع ا متر وإذا زادت على ذلك يكون من مساحة المبني األصلية، ومع  

 . (8)  ال في حاالت خاصة إ احة األرض األصلية  على حساب مس 

 مساحة الوحدة السكنية  •

السكنية؛  مباشر على استخدام الشرفات فكلما انخفضت مساحة الوحدة    اً تؤثر مساحة الوحدة السكنية تأثير

الداخلي لالستفادة من مساحتها للفراغ  الشرفة  إلى ضم  السكان  لجأ  ً   كلما  إلى    داخليا مكان أو تحويلها 

 .لتخزين األغراض المهملة أو نادرة االستخدام

 

 تحليل الوضع الراهن لمظهر الشرفة السكنية  4-2

عشوائية في   ن هناكأنجد    في مصر  شرفات المباني السكنيةل  الوضع الراهن للمظهر الخارجيبتحليل  

فردي  النتيجة للتعامل  وتأتي هذه العشوائية ك  ؛لمبني الواحدحتى على مستوى ا  معالجة الشرفات السكنية

  :لعدة أهداف منها ؛الشرفة بشكل أساسي مع

 . سواء في المواد أو األلوانالتميز في تشطيب الشرفة  ةمحاول •

 . مواد تشطيب معينة  ستخداماتحقيق الذات في محاولة  •

 محاولة حماية الشرفة من العوامل المناخية  •

 محاولة تحقيق الخصوصية البصرية •
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 . للفراغ الداخلي ضم الشرفة عن طريقإكساب الفراغ الداخلي مساحة إضافية محاولة  •

•  
 

  شرفات المسكنمع  الغير سليمالتعامل  الناتجة عن ألضرارا 5

فقدان الوحدة السكنية لفراغ خارجي له    في   السكنية  نياالمب  اتشرفلالغير سليم    ستخداماالسبب  تي

كما    ،ة يتحول إلى فراغ للترفيه والترويح عن ساكني الوحد  أن  يمكن بمعالجات بسيطة  ؛خصوصية نسبية

الحريق للطوابق المحيطة في حالة    نتشاراغراض المختلفة يساهم في  استخدام الشرفات في تخزين األان  

الفردية  ،  (9)حدوث حريق المعالجات  تتسبب  المبني واإلضرار  الغير  كما  مدروسة في تشويه واجهة 

عام بشكل  للمنطقة  البصرية  )  .بالصورة  رقم  شكل  من  (5ويوضح  عن    األضرار  جانب  الناتجة 

 ية.سكنباني الشرفات المل مدروسةالغير لمعالجات الستخدامات واا

 
 

 

 

 

 

 

 
اإلضرار بالصورة البصرية  

 عام  للمنطقة بشكل

في انتشار الحريق للطوابق المحيطة في حالة حدوث   ةساهمالم

 حريق 

  غير المدروسةالفردية االستخدامات  و المعالجاتاألضرار الناتجة عن جانب من (  5شكل رقم )

 .(الباحث)ية سكن باني الشرفات المل

 

 والمظهر العام  من حيث الوظيفةمالئمة سكنية ات نحو شرف 6

  الراهن   ذلك الوضع  التعامل معلى  إ  ن هناك حاجة ملحةأ  السكنية نجدالوضع الراهن للشرفات    من تحليل

؛ وفي سبيل ذلك يعمل البحث والمظهر العام  ى شرفات سكنية ناجحة من حيث الوظيفةإلبهدف الوصول  

  ، تأهيل الشرفة ألداء وظيفتها  المحور األول يهدف إلى  ؛هذا الهدفلتحقيق    ثالث محاور أساسيةعلى  

العام للشرفة الثاني يهدف إلى تحسين المظهر  الثالث يركز على توعية المجتمع  والمحور  ، والمحور 

  بأهمية التعامل اإليجابي مع الشرفات السكنية.
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    تأهيل الشرفة وظيفيا   المحور األول: 6-1

من خالل عدد من المعالجات التي تحقق للشرفة    تأهيل الشرفة ألداء وظيفتهايعمل هذا المحور على  

إكساب الشرفة بعض لى  إإضافة    بالفراغ الداخليربطها  والخصوصية والحماية من الظروف المناخية  

 األمثل. االستغاللفراغها  واستغالل صفات الطبيعة

 

   السكنيةات تحقيق الخصوصية للشرف 6-1-1

خري أ لى  إ من حالة  يتم تحقيق الخصوصية للشرفات بأشكال عديدة ومتنوعة وبدرجات متفاوتة تختلف  

شرائح من طبيعية كالنباتات أو صناعية باستخدام  ويمكن تحقيق الخصوصية بوسائل    ،ستخداماالحسب  

 مفرغة.مصمتة أو ألواح الخشب أو المعدن أو 

مختلفة سواء نباتات منفصلة بشكل كثيف أو نباتات متسلقة أو عناصر نباتية استخدام النباتات بأشكال   - أ 

وهو عمل حاجز بصري   يساعد على  سواء في سقف الشرفة أو على الساتر الخاص بالشرفة؛   معلقة 

ويوضح   ، (10)  المستخدمة نسبية لمستخدم الشرفة تتوقف على درجة كثافة النباتات  خصوصية  يوفر  ما  

 .في تحقيق الخصوصية للشرفة   وكيفية استخدامها  المعالجات ( أمثلة مختلفة لهذه  6شكل رقم ) 

  -ب 

  

 اتات متسلقةنب      نباتات معلقة

  
 سواتر نباتية في صورة أعواد رأسية استخدام عناصر نباتية 

 (لباحثا)، (11) النباتاتللشرفات باستخدام  البصرية ( الوسائل المختلفة لتحقيق الخصوصية6شكل رقم )

 

معدنية   - ت أو  أو رأسياستخدام شرائح خشبية  أفقي  في تحقيق    حسب كل حالة  سواء بشكل  يساهم 

  ميل الوزوايا    بينية بين الشرائحال مسافات  الخصوصية لمستخدم الشرفة، حيث يمكن التحكم في ال
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 ً عية من الشرائح  ( أمثلة مختلفة لهذه النو7)ويوضح شكل رقم  وبدرجات متفاوتة،    كل حالةل  لها تبعا

 . (12)  للشرفةفي تحقيق الخصوصية وكيفية استخدامها 

 

 

 

 

 . (13) ، (الباحث) ( أمثلة مختلفة للشرائح األفقية والرأسية وكيفية استخدامها في الشرفة7شكل رقم )

 

 ،بشكل أفقي أو حول محور  سواءللحركة  قابلة    من مواد مختلفةمفرغة  مصمتة أو  ألواح    استخدام - ج

 . المعالجات( أمثلة مختلفة لهذه النوعية من 8ويوضح شكل رقم )

 

-

  

 سواتر تتحرك حول محور 

  

 

 لسواترألشكال انماذج مختلفة  
 

  سواتر تتحرك أفقيا

 .(13) )الباحث(، مصمتة ومفرغة من ألواح  المتحركة  ( أمثلة مختلفة للسواتر8شكل رقم )
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 الحماية من العوامل المناخية 6-1-2

الشرفات  ستخدامامام  أ حاجزاً  واألمطار والرياح الشديدةدرجة الحرارة  كارتفاع تقف العوامل المناخية

هناك العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها  للتغلب على هذه العوامل  و  .واالسترخاءكمكان للجلوس  

 . يةالزجاجالضلف والنباتات و كأدوات التظليل المختلفة

 

  التظليل المختلفة أدواتاستخدام -أ

المظالت   ستخداماعن طريق تظليل الشرفة ويعتبر    من أشعة الشمس المباشرة  المنزل  شرفةحماية  يمكن  

 ،تجاهاال  اوألوان تتناسب مع البيئة المحيطة من األمور الجيدة في هذبشكل مدروس وبخامات  البسيطة  

قي أو رأسي حسب أفألواح أو مواسير بشكل  استخدامكما يمكن  ،إضافة إلى توفير الحماية من األمطار

)  ،(4)   الشرفةتوجيه   أمثلة مختلفة الستخدام  9ويوضح شكل رقم  في حماية (  المختلفة  التظليل  أدوات 

 الشرفات من أشعة الشمس المباشرة أو األمطار. 

 

 

 

 

 التقليدية استخدام المظالت

 بشكل مدروس مع الواجهة  

في   لحجب أشعة الشمس استخدام مواسير بشكل أفقي

 الواجهات الجنوبية 

 (الباحث) ستخدام وسائل التظليل المختلفةال ( أمثلة9شكل رقم )

 

   بأشكال مختلفةاستخدام العنصر النباتي -ب

النب الهواء  على  تات  ا تعمل  الجو   وتنقيته وترشيحه من األتربة؛تبريد  إلى زيادة األكسجين في  إضافة 

مما  ؛ المالصقة لها  الرأسية إنها توفر ظالل نوعية لألسطح  كماوخفض مستويات ثاني أكسيد الكربون، 

ويوضح    .(10)الحرارة داخل المبنياألسطح وبالتالي خفض درجة  تلك  خفض درجة حرارة  يساهم في  

 وتوفير الظالل.ترطيب الهواء وتنقيته في  العنصر النباتي دور( 10شكل رقم )
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 استخدام النباتات بتوزيعها داخل فراغ الشرفة 

 
صورة باستخدام كاميرا حرارية توضح دور النباتات  

 المثبتةرجة حرارة األسطح الرأسية د في خفض 

 ( 11) الشرفةاستخدام النباتات بتثبيتها على ساتر  ( 10) عليها

 . وتوفير الظالل في تنقية الهواء وزيادة األكسجين اتيب العنصر الن  دور (10) شكل رقم

 

 الصناعية استخدام أجهزة التهوية-ج

  لتلطيف الجو في مثل المراوح ومبردات الهواء من األمور الجيدة    الصناعيةيعد استخدام أجهزة التهوية  

الخارجية الحارة،  الفراغات  في   الستخداممثال  (  11ويوضح شكل رقم )  في األماكن  السقف  مراوح 

 الشرفة.  

 

 
 . لتلطيف الجو  الصناعية( استخدام أجهزة التهوية 11شكل رقم )
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 مختلفة  بأشكالالزجاج  ستخداما-ج

الشرفة كفراغ معيشي الحفاظ على  في  يساهم  السكنية  الشرفات  في  الزجاج  يوفر   الزجاجف  ؛استخدام 

المحملة باألتربة و  الشديدة  الغير مرغوب فيها كاألمطار والرياح  العوامل المناخيةالحماية من    للشرفة

 ً األنظمة الزجاجية   ساهمكما ت  مع المحافظة على درجة الشفافية المطلوبة مع المحيط الخارجي،  أحيانا

الحشرات والروائح الغير منع    إلىإضافة    ؛في خفض مستوى الضوضاء الصادرة من األنشطة المحيطة

أنظمة  ستخداماب. ويمكن التحكم في غلق وفتح الزجاج عند الحاجة (14) من الدخول للفراغمرغوب فيها 

كما يتوفر الزجاج بدرجات مختلفة من   ،مختلفة ومرنة تمكننا من التعامل مع الزجاج بسهولة ومرونة

ستخدام  أمثلة ال( 12شكل رقم )ويوضح  غ الشرفة.لفرا اً جيد اً حراري السماكة التي تكفل عزالً والشفافية 

 . المناخ الداخلي للشرفة في الحفاظ علىالزجاج 

 
 

   

    .(11) للشرفة استخدام الزجاج للتحكم في المناخ الداخلي ( 12شكل رقم )

 

 ربط الداخل بالخارج   6-1-3

ويمكن ؛  (15) بالشرفة  الداخليةات  الفراغ  ييزيد من إحساس مستخدم  ربط الفراغ الداخلي بفراغ الشرفة

المطل عليها يعطي   استخدام مساحات أكبر من الزجاج بين الفراغ الداخلي والشرفةذلك بعدة طرق منها  

إضافة إلى توفير إضاءة جيدة للفراغ الداخلي ويمكن التحكم في درجة الشفافية باستخدام    ،شفافية للشرفة 

استخدام عناصر تشطيب ممتدة  اخلي بفراغ الشرفة عن طريق  كما يمكن ربط الفراغ الدالستائر المعتمة.  

من الفراغ الداخلي إلى فراغ الشرفة يعطي إحساس باستمرارية الفراغ؛ ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

أو   األلوان  أو  التشطيب  بنفس  الحوائط  أو  األرضيات  متشابهة  ستخدامااستمرار  فرش   . (15)عناصر 

 . بالخارجالفراغ الداخلي لربط  المستخدمةالطرق بعض ( 13شكل رقم )ويوضح 
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استخدام نفس تشطيب األرضية في الداخل   زجاجية للشرفات ال والفتحات   استخدام األبواب

 والخارج 

 .( 13)   الطرق المختلفة لربط الداخل بالخارج (  13شكل رقم ) 

 

 إكساب الشرفة بعض صفات الطبيعة 6-1-4

حوائط وأرضيات الشرفات بشكل مدروس مع   تكسيه يعد استخدام المواد الطبيعية كاألحجار واألخشاب في 

لما تضفيه على المكان من طبيعة    ؛ (15)  الشرفة   استخدام واجهة المبنى من األمور الجيدة التي تزيد الرغبة في  

ور الجيدة في هذا المجال. ويوضح  ن استخدام النجيل الصناعي من األم إ تتماشي مع الفراغات الخارجية كما  

 مختلفة تتناسب مع طبيعة الشرفة كفراغ خارجي.   طبيعية   ( استخدام تشطيبات 14) شكل رقم  

 

   

يتناسب مع طبيعة  أو النجيل الصناعي ( استخدام تشطيبات طبيعية كاألخشاب واألحجار14شكل رقم )

 . ( 13)   خارجي كفراغ الشرفة

 

   األمثل لفراغ الشرفةاالستغالل  6-1-5

 ستخداماتوزيع عناصر الفرش في الشرفة بشكل وظيفي يشجع على  االستغالل األمثل للشرفة يأتي من  

(  15ويوضح شكل رقم ) ،الصغير منها ىوهناك أفكار مختلفة للتعامل مع جميع المساحات حت ، الشرفة

 أفكار لفرش الشرفات السكنية بمساحات مختلفة.   
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 .( 13)   مختلفة بمساحات  ( أفكار لفرش الشرفات السكنية15رقم )شكل 

 

 المحور الثاني: المظهر العام للشرفة 6-2

خالل    من  السكنية  للشرفات  العام  المظهر  تحسين  على  المحور  هذا  للشرفة  يعمل  المدروس  التشطيب 

 العام لواجهة المبنى. والمعالجات التي من شأنها إضفاء مظهر جمالي للشرفة دون اإلخالل بالشكل  

 

 مراعاة الشكل العام للمبنى  6-2-1

يساهم في تحسين الصورة البصرية لواجهة   مع واجهة المبنىيعد تشطيب واجهة الشرفة بشكل مدروس  

العناصر المكملة من الحديد مشغول والعناصر خشبية بشكل   ،(16)  عامالمبنى بشكل   كما أن استخدام 

التناسق في تشطيب شرفات (  16)ويوضح شكل رقم    يضاً من األمور الجيدة في هذا المجالأ متناسق  

 .المبني وتكامله مع باقي الواجهة

 
 

 

 

 

 

 
 . (13) المبنيلواجهة  الشكل العام( نماذج مختلفة للتعامل مع الشرفات تراعي 16شكل رقم )
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 البيئة المحيطة التوافق مع 6-2-2

أسلوب  كالتعامل مع الشرفات    في أسلوبن تكون الشرفة مالئمة للبيئة المحيطة من حيث الطابع العام  أ

النباتات    وطريقةالتشطيب   المكملة  توزيع  الهامة  والعناصر  التفاصيل تعتبر من األمور   لكيكل هذه 

( نموذج لمالئمة شرفات مجموعة سكنية  17يوضح شكل رقم )، و( 16)   المحيطةتتوافق الشرفة مع البيئة  

 . أسلوب توزيع النباتاتو واأللوان المعالجاتتوحيد للبيئة المحيطة من حيث 

 
 

 
 .(13) واأللوان من حيث المعالجات   ( نموذج لمالئمة شرفات مجموعة سكنية للبيئة المحيطة17شكل رقم )

 

 

 التوعية المجتمعية المحور الثالث:  6-3

من األمور الهامة المجتمعية بأهمية الشرفة السكنية وتأثيرها على المستخدم أو المتلقي  تعتبر التوعية  

الواجب نشرها والعمل عليها؛ فالتعامل اإليجابي مع الشرفة من الداخل يكون له أثر نفسي جيد على 

السكنية   الوحدة  للوحدةمستخدمي  الخارجيلكونها متنفس  الشرفة  لمظهر  بالنسبة  األمر  وما    ، وكذلك 

المكانفييض عن  جيدة  بصرية  من صورة  المتلقييوما    ه  نفس  في  جيد  أثر  من  التوعية تم  تو .  تركه 

مع التركيز على    ،عالنات التوعويةالبرامج التليفزيونية واإلمن خالل  المجتمعية بأهمية الشرفة السكنية  

حتى تكون بشكل سليم    هااستخدامناجحة ومتميزة في  رض نماذج  الشرفات بشكل سليم وعمزايا استخدام  

 .لتعامل معها بشكل إيجابيل دافع وحافز 

 
 

 سكنية الشرفة ال المصمم في التعامل مع  دليل  7

ليكون   (1)جدول رقم  مع الشرفة السكنية في  إيجاز أساليب التعامل  في ضوء العرض السابق يمكن   

تحقيق الوظيفة التي تم تصميم الشرفة من   بما يضمن  مصمم في التعامل مع الشرفة السكنيةللدليل  بمثابة  

 .م مع البيئة المحيطةءمظهر عام جيد يتالب مع ظهور الشرفة أجلها
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 سكنية الشرفة  ال التعامل مع  المصمم في  دليل   1جدول رقم  
 

المطلوب   الهدف العنصر 

 تحقيقه 

 شكال المختلفةاأل  الوسائل المستخدمة

 لالستخدام 

الوسيلة  العامل المؤثر في 

 المستخدمة

     

فة 
ظي
و
ال

 

 كثافة النباتات متسلقة / معلقة النباتات الخصوصية

/  زاوية الميل /المسافة بين الشرائح ة رأسي / ةأفقي شرائح من مواد مختلفة 

 المادة المستخدمة

من مواد  ثابتة أو متحركة ألواح

 مختلفة 

 نسب الفراغات الى المصمت  مفرغة  /مصمتة 

 

الحماية من 

 العوامل الجوية

كواسر  –مظالت  وسائل التظليل  

 للشمس 

 / المادة المستخدمة  زاوية الميل

أرضية / متسلقة /  النباتات

 معلقة

 / توزيعها  كثافة النباتات

ضلف  ضلف ثابتة /  الزجاج

 متحركة 

 السماكة  /نوع ال

مراوح / أجهزة تنقية   التهوية الصناعيةوسائل 

 الهواء

 السرعة / القدرة 

 

ربط الداخل 

 بالخارج

فراغ بين الفراغ الداخلي و)الزجاج  

 (الشرفة

 درجة الشفافية  ضلف ثابتة / متحركة 

الممتدة من الفراغ  )التشطيبات 

   (الداخلي إلى فراغ الشرفة

 مساحة التشطيب الممتد مواد تشطيب / ألوان  

    

إكساب الشرفة 

  بعض صفات

 الطبيعة   

 الطبيعية  تشطيب المواد 

 نباتات(  -أحجار  -أخشاب )

 االستخدام طبيعة  تكسيات  

 

األمثل   االستغالل

 للفراغ

التوزيع الجيد لعناصر  عناصر زينة / أثاث / نباتات 

 الفرش 

 الشكل الجمالي  / الوظيفية

 
 

فة
شر
لل
م 
عا
ال
ر 
ه
ظ
لم
ا

 

 التوافق مع

الشكل العام  

 للمبنى

 تصميم واجهة المبني  تشطيبات مواد تشطيب

  – العناصر المكملة )الحديد المشغول 

 خشبية( عناصر

 إضافات 

 

التوافق مع 

 البيئة المحيطة 

/ النباتات /   األلوان /مواد التشطيب 

 العناصر المكملة

 الطابع السائد  تصميم الشرفة

 

 

 النتائج والتوصيات  8

ً عبأصبحت    الشرفات السكنية في مصر  نأ  إلىأمكن من خالل الدراسة التوصل   على واجهة المبني    ئا

التشطيب  الفعلي للشرفة    ستخداماالخارج نطاق    ستخداماتاسواء بما تحمله من   الفردي أو من حيث 

البيئة   يراعي  الظاهرة    المحيطة، وتزدادالذي ال  المستوي  فهذه  ذات  السكنية  المناطق   قتصادي االي 

تقديم أمكن من خالل الدراسة  وقد    ؛المرتفعةالمناطق ذات الكثافات السكنية  نسبياً و  المتوسط والمنخفض

 التي من شأنها حل المشاكل  تتالءم مع الفئات المجتمعية المختلفة   التي    بسيطةوالمبتكرة  الفكار  األمن    عدد

تساهم في و  في فراغ خارجي له خصوصيته  سترخاءاوكمنطقة جلوس    الشرفات  ستخدام االتي تواجه  

دليل للمصمم للتعامل مع الشرفات السكنية بما يضمن تحقيق    اقتراحكما تم    لصورة البصرية لهااتحسين  
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ولضمان الحصول على نتائج جيدة في التعامل مع الشرفات السكنية من   ؛هاالوظيفة والمظهر المرجو من

  يوصي البحث باآلتي:  بما يتماشى مع طبيعة المدينة المصريةحيث االستخدام أو المظهر العام 
 

 .مع الشرفات السكنية بشكل فردي المعماري تمنع التعامل  التي تشريعاتالقوانين والوضع  •

التعام • بشكل غير تقليدي وبأفكار إبداعية للحصول    الشرفات السكنيةل مع  حث المعماريين على 

 على نتائج مرضية.

 ستخدام أو المظهر العام للشرفات. من حيث اال  التوعية المجتمعية بأهمية التعامل السليم مع الشرفات •

 للشرفة حتى يتم تشطيبها على هذا األساس.  يالرئيس الستخداماتحديد  •

 .وجودة به الشرفة للتعامل معها على أساس سليممضرورة التعرف على كل ظروف الموقع ال •

 للحصول على نتائج جيدة بمجهود أقل.  في التعامل مع الشرفات الحديثة    التشطيب   مواد من   االستفادة  •

النباتي  هتماماال • جميع   بشكل خاص  بالعنصر  على  الشرفة  أداء  تحسين  في  هام  دور  من  له  لما 

 . المستويات

 مراعاة البعد البيئي عند تصميم الشرفات السكنية أو عمل معالجات لها. •
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ABSTRACT: 

        Balconies in residential buildings are an integral part of the housing unit; they 

are spaces that complement the housing unit because it provides the house with a 

relatively specific external space from which it interacts with the outside environment; 

in addition to providing a view of the external environment surrounding the housing 

unit. Residential balconies in contemporary Egyptian architecture are gradually losing 

their basic function in a large proportion of residential buildings in Egypt, especially 

in distracts with high population densities. In addition to the random treatments of the 

owners of housing units for their balconies with additions and finishing materials in 

different colors and shapes. Every housing unit is looking for individual excellence in 

its own balconies without taking into account the harmony between them and the 

facade of the building which is part of it or the surrounding environment in general, 

For this reason, the Egyptian National Authority for Cultural Coordination was 

considered to consider balconies a form of visual pollution in Egyptian cities. 

       The research aims to find out the reasons for the changes in the residential 

balconies in the contemporary Egyptian architecture in terms of function and general 

appearance, by studying the current situation of the residential balconies, and 

analyzing it to know the reasons for this change and its problems and thus suggest a 

set of treatments and controls that contribute to the improvement of the current 

situation  and take into account in future designs. This is based on a systematic analysis 

based on the analysis of the studies carried out in this field, field studies, available 

information sources and relevant references. 

 

KEY WORDS: Balconies - Residential buildings - Privacy - Treatments - Visual 

pollution 
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