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مالمح تصميم المعارض العالمية بالقرن الحادي والعشرين
Abstract
بدراسة الوضع الحالي للمعارض العالمية بالقرن الحادي والعشرين لوحظ وجود مالمح تصميمية تميزها  ،على المستوى
المعماري و العمراني وارتباطها بسمات مميزة نتيجة تأثرها بالتطورات الحديثة  ،مما أدي لظهور مالمح تصميمية تميز
تلك المعارض  .وقد ركز البحث علي دراسة أحدث المستجدات في تصميم المعارض  ،لذلك فقد تم تحديد مجال الدراسة
بالمعارض المقامة أو التي تم تطويرها في القرن الحادي والعشرين  ،واقتصرت عمليات رصد وتحليل المعارض علي تلك
الفترة .ويحدد البحث أركان المنظومة المؤثرة علي تصميم المعارض بالقرن الحادي والعشرين ،والتي قسمها البحث إلي
مالمح عمرانية ومعمارية مع التوجهات التكنولوجية والرقمية والبيئية  ،وقام البحث بعمل استعراض مفصل لتلك األقسام
مع عمل دراسة تحليلية لها وبيان مدي تأثير تلك التوجهات علي تصميم المعارض بالقرن الحادي والعشرين  ،وذلك علي
المستويين المعماري والعمراني  .وقد توصل البحث إلي تحديد أهم المالمح التصميمية المميزة للمعارض بالقرن الحادي
والعشرين عمرانيا ومعماريا شامال تحديد تأثير األبعاد التكنولوجية والرقمية والبيئية في تصميم تلك المعارض والتي يجب
 .أن يراعيها المصمم المعماري عند البدء في عمل تصميم لمعارض جديدة
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مالمح تصميم المعارض العالمية بالقرن الحادي والعشرين
خشبة ،شريف محمد ربيع 1

ملخص
بدراسة الوضع الحالي للمعارض العالمية بالقرن الحادي والعشرين لوحظ وجود مالمح تصميمية تميزها  ،على المسىتو المعمىاري
و العمراني وارتباطها بسمات مميزة نتيجة تأثرها بالتطورات الحديثة  ،مما أدي لظهور مالمح تصميمية تميز تلك المعارض .
وقد ركز البحث علي دراسة أحدث المستجدات في تصميم المعارض  ،لذلك فقد تم تحديد مجىا الدراسىة بالمعىارض المقامىة أو التىي
تىىم تطويرهىىا فىىي القىىرن الحىىادي والعشىىرين  ،واقتصىىرت عمليىىات رصىىد وتحليى المعىىارض علىىي تلىىك الرتىىرة .ويحىىدد البحىىث أركىىان
المنظومىىة الم ى ثرة علىىي تصىىميم المعىىارض بىىالقرن الحىىادي والعشىىرين ،والتىىي قسىىمها البحىىث ملىىي مالمىىح عمرانيىىة ومعماريىىة مىىع
التوجهات التكنولوجية والرقمية والبيئية  ،وقام البحث بعم استعراض مرص لتلك األقسىام مىع عمى دراسىة تحليليىة لهىا وبيىان مىدي
تأثير تلك التوجهات علي تصميم المعارض بالقرن الحادي والعشرين  ،وذلك علي المستويين المعماري والعمراني .
وقد توص البحث ملي تحديد أهم المالمح التصميمية المميىزة للمعىارض بىالقرن الحىادي والعشىرين عمرانيىا ومعماريىا شىامال تحديىد
تأثير األبعاد التكنولوجية والرقمية والبيئية في تصميم تلك المعارض والتي يجب أن يراعيها المصمم المعمىاري عنىد البىدي فىي عمى
تصميم لمعارض جديدة .

مقدمة
تعد المعارض العالمية من األنشطة ذات التأثير الثقافي واالقتصادي الملحوظ عالميا  .وتهتم المعارض بعرض أحدث االنجازات للدو المشاركة بها
في كافة المجاالت  ،كما تشك المعارض العالمية مجاال واسعا ً لتباد الخبرات في كافة التخصصات  ،و تتيح المعارض الررصة لتمثي جميع األفكار
التصميمية المعمارية الحديثة من مختلف الدو .
ومع بداية القرن الحادي والعشرين حدثت تغيرات أساسية في تصميم المعارض حيث تعددت وظائرها وتغيرت طبيعتها وتطورت األنشطة الملحقة بها
 ،وظهرت بها مالمح جديدة في التصميم وطرق اإلنشاي أوجبت النظر مل هذا النوع الهام من المنشآت ودراسته وتحليله الستخالص أهم المالمح
التصميمية للمعارض العالمية في القرن الحادي والعشرين.

المشكلة البحثية
حدوث تطور سريع وملموس في تصميم المعارض الحديثة عل المستو العالمي في القرن الحادي والعشرين  ،ووجود مالمح تصميمية تميز تلك
المعارض سواي علي المستوي العمراني أو المعماري  ،نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي الحادث في كافة المجاالت  ،وتعاظم االعتماد عل التقنيات
الرقمية  ،والعم علي تحقيق مبادئ االستدامة  ،مما اوجب األمر دراسة هذا التطور وتحديد هذه المالمح التصميمية.

هدف البحث الرئيسي
تحديد واستخالص أهم مالمح تصميم المعارض العالمية في القرن الحادي والعشرين  ،لالسترادة بها عند أنشاي معارض جديدة.

أهداف ثانوية
▪
▪

دراسة أحدث المستجدات في تصميم المعارض علي المستوي العالمي.
استعراض تأثير التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة علي تصميم المعارض .

المعارض بالقرن الحادي والعشرين
بدراسة التطور الحادث في المعارض في القرن الحادي والعشرين يتضح أن المنظومة الم ثرة علي تصميم المعارض في تلك الرترة تتألف من مالمح
وتوجهات عمرانية ومعمارية باإلضافة ملي التوجهات التكنولوجية والرقمية والبيئية  ،وتتكام هذه التوجهات مع بعضها مكونة لمنظومة مالمح
تصميم المعارض بالقرن الحادي والعشرين.

 1أستاذ مشارك -كلية الهندسة المعمارية ـ جامعة بيروت العربية
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توجهات معمارية وعمرانية

شكل( )1يوضح عناصر
المنظومة المؤثرة علي تصميم
المعارض بالقرن الحادي
والعشرين

والعشرين
المالمح والتوجهات العمرانية:
بدراسة وتحلي للتوجهات والمالمح العمرانية المميزة ألراضي المعارض العالمية الحديثة بالقرن الحادي والعشرين تم استخالص
األتي :

 -1مساحة الموقع العام للمعارض العالمية :
بدراسة مساحات المعارض العالمية بالقرن الحادي والعشرين لوحظ أن مسطحات الموقع العام ألراض المعارض تتراوح مابين
 1.75217فدان مل  77251فدان ،والجدو التالي يوضح نماذج امثلة مساحات اراض الموقع العام للمعارض العالمية بالقرن
الحاد والعشرين :
المعرض
المساحة م0
المساحة
بالردان

أكسبو 0202
بشنغهاي الصين

أكسبو 0202
بميالنو ايطاليا

أكسبو 0202
بيوسو -كوريا

 2022222م0

 0222222م0

 0002222م0

معرض ميسي
ميونيخ 0222
ألمانيا
 022222م0

معرض ميسي
شتوتجارت
 -0222ألمانيا
 222222م0

 022.222م0

 0020.02فدان

 00..04فدان

 000.02فدان

 0.....فدان

 004فدان

 42.0فدان

معرض شنغهاي
الدولي 0202

معرض ملبورن
استراليا
 022222م0
 12.00فدان

جدول ( )1يوضح مساحات ارض المعارض الدولية فى القرن الحادى والعشرين ()2

 -2تحليل لمسارات الحركة الرئيسية للزوار بالموقع العام للمعارض العالمية:
بتحلي مسارات الحركة الرئيسية للزوار بأراضي المعارض العالمية كانت النتائج كالتالي :
المعرض

معرض اكسبو
شنغهاي .212
Expo
Shanghai

شكل مسار الحركة

مسار دائري مغلق
متص بواسطة
جسرين يعبران
المجر المائي

معرض اكسبو
ميالن.217
Expo Milano

معرض اكسبو
.222سرقسطة-
Expo 2008
Zaragoza

مسار خط مستقيم
بطو ارض
المعارض.

معرض اكسبو
يوسو–كوريا
Expo.21.
Yeosu

معرض ميونيخ
 – .222المانيا
Messe Munich
fair

المسار به جزي مغط
وجزي أخر غير مغط

المسار به جزي مغط
وجزي أخر غير مغط

المسار مغط في
بعض أجزائه

قطاع بمسار
الحركة

مسار متشعب لحركة
الجمهور داخ
المعرض

مسار خط متررع مل
مسارين ووضعت
القاعات عل جوانب
المسار

مسار متعامد عبارة
عن مسارين متوازين
يتعامد عليهما مسارا
فرعيا

تغطية
مسار الحركة

2

المسار مغط في
بعض أجزائه

المسار مغط بكاملة
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المفردات المستخدمة في عملية التغلب على
طول المسار بالنسبة للجمهور
النظام
االنشائى
بالجزء
المغطي
بالمسار

مواد
تغطية
المسار
عدد
األدوار
طول
المسار
أبعاد
المسار
موقع
المسار
الخدمات
بالمسار

تم استخدام مرردات
معمارية بالمسار بها
تأثيرات ضوئية
متغيرة في ألوانها كما
تواجدت تأثيرات
صوتية مما يعم
علي جذب انتباه
الزوار بصريا
وسمعيا.

اسىىىىىىىىىىىىىىتخدم نظىىىىىىىىىىىىىىام
الجمالونىىىىىات المعدنيىىىىىة
والجمالونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات
المعدنية الرراغية

تم استخدام سقف
زجاجي متموج يعط
أشكاال منحنية مع
تواجد تشكيالت
زجاجية في مناطق
مختلرة من المسار

الجمالونات المعدنية

تم عم تغير بالنسبة
لالضاية واالظال
بواسطة الكاسرات
المتداخلة مع بعضها
بطريقة تسمح بدخو
ضوي النهار حسب
أحجام الرتحات
المختلرة.

استخدام نظام
الجمالونات المعدنية
والجمالونات المعدنية
الرراغية

تم استخدام المسار في
العرض المرئي عن
طريق وضع شاشات
عرض الكترونية عل
جوانبه.

استخدام نظام
الجمالونات المعدنية
والجمالونات المعدنية
الرراغية

تم استخدام مسارات
كهربية متحركة داخ
المسار الرئيسي .

اسىىىىىىىىىىىىىتخدام نظىىىىىىىىىىىىىام
الجمالونىىىىىات المعدنيىىىىىة
والجمالونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات
المعدنية الرراغية

الزجاج ومادة التيلرون

الزجاج

الزجاج واألسقف
الخرسانية

تكسية بشرائح
األلومينيوم

تكسية بشرائح
األلومينيوم

دورين

 7ادوار(في بعض
أجزاي المسار)

دور واحد

دور واحد

دور واحد

طو المسار المغط
 722م
أجمالي طو المسار
 7177م
عرض المسار  72م
ارتراع المسار  .2م

طو المسار المغط
 1222م

طو المسار المغط
 422م

عرض المسار  .7م
ارتراع المسار  1.م

عرض المسار  72م
ارتراع المسار  14م

طو المسار المغط
 022م
أجمالي طو المسار
 .577م
عرض المسار  72م
ارتراع المسار  10م

طو المسار المغط
 722م
أجمالي طو المسار
 1522م
عرض المسار  .2م
ارتراع المسار 5م

يتوسط ارض
المعارض
مطاعم – محالت
تجارية –مراكز
خدمية(اتصاالت –
انترنت-بنوك )

يتوسط ارض
المعارض
مطاعم – محالت
تجارية –مراكز
خدمية (اتصاالت –
انترنت-بنوك )

يتوسط ارض المعارض

يتوسط ارض المعارض

يتوسط ارض
المعارض

فنادق – مطاعم –
مركز للخي – مراكز
شرطة – مالعب أطرا

مراكز خدمية
(اتصاالت – انترنت-
بنوك )

مراكز خدمية
(اتصاالت –انترنت)

جدول ( )2يوضح تحليل مسارات الحركة الرئيسية للزوار بأراضي المعارض العالمية

 -3وسائل النقل الداخلية داخل الموقع العام بالمعارض العالمية بالقرن الحادي
والعشرين :
تميزت المعارض بوجود وسائ نق داخلية حديثة غير ملوثة للبيئة تعم عل نق
الزوار مل جميع قاعات وأجنحة المعرض مث القطارات واألتوبيسات الكهربائية
والتليرريك كالتالي :
 أعتمد معرض أكسبو  .21.المزمع اقامتة بيوسو بكوريا ،علي استخدم
شكل( )2يوضح القطار السريع
أتوبيسات كهربائية و قطار سريع لنق الزوار بين الجزر القائم عليها
بمعرض اكسبو 2112بكوريا
المعرض (شك . ).
 تم استخدام سيارات غير ملوثة للبيئة لنق الزوار بين جميع القاعات في معرض أكسبو  .212بشنغهاي .
 تم استخدام التلرريك لنق الزوار  ،مع استخدام سيارات للنق غير ملوثة للبيئة داخ ارض معارض اكسبو .222
بسرقسطة باسبانيا وأيضا في معرض اكسبو  .222بهانوفر.
 -4األفكار الرئيسية لمسارات حركة الزوار بين القاعات وأجنحة العرض في المعارض الحديثة-:
بدراسة وتحلي األفكار الرئيسية لمسارات حركة الزوار بين قاعات العرض للمعارض العالمية بالقرن الحادي والعشرين تم
استخالص اآلتي :
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حركة الزوار بين قاعات المعرض وعالقتها باتصا القاعات ببعضها

المعرض
معرض اكسبو
 .217ميالنو –
ايطاليا
(Expo 2015)Milan

معرض اكسبو.21.
 يوسو-كورياExpo 2010
Yeosu

معرض
اكسبو–.222
سرقسطة -اسبانيا
)Expo 2008
)Zaragoza
معرض شنغها
الدول – الصين
Shanghai
International
Centre
معرض اكسبو
 .212شنغهاي-
الصين
Expo 2010
Shanghai
معرض ميونيخ
 – .222المانيا
Messe-Munich
fair 2008
معرض ميسي
شتوتجارت -.227
المانيا –
Messe-Stuttgart
2005 Germany

حركة الزوار بين القاعات
تتم من خال مسار الحركة
الرئيس للمعرض فقط ،
وال يوجد اتصا مباشر بين
القاعات (. ).5

وجود اتصا مباشر بممر مغط
) (Expo Digital Galleryبين
مجموعة من القاعات ،يعم عل
انتقا الزوار بين تلك القاعات،
والمجموعة األخر للقاعات ال
يوجد بينها اتصا مباشر حيث
يتم الدخو مليها من خال مسار
الحركة الرئيسي(. ).5
حركة الزوار بين القاعات
يمكن أن تتم دون اللجوي
لمسار الحركة الرئيسي
لوجود اتصا مباشر بين
القاعات في ك
األدوار(.)15
حركة الزوار بين القاعات تتم من خال
مسار الحركة الرئيس للمعرض مع
وجود اتصا مباشر بين القاعات
المتجاورة فقط(.)1.

حركة الزوار بين القاعات تتم
من خال مسار الحركة
الرئيس للمعرض فقط حيث
ال يوجد اتصا مباشر بين
قاعات وأجنحة العرض()17
.
حركة الزوار بين القاعات تتم
من خال مسارات الحركة
الرئيسية فقط حيث ال يوجد
اتصا مباشر بين القاعات
(.).0
حركة الزوار بين القاعات تتم من خال
مسار الحركة الرئيس للمعرض
فقط،حيث ال يوجد اتصا مباشر بين
القاعات سو عن طريق مسار الحركة
الرئيسي(.)14

جدول ( )3يوضح عالقة االتصال بين القاعات في القرن الحادي والعشرين
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 -5الفراغات العمرانية الخارجية :
بدراسة الرراغات العمرانية الخارجية يتضح اآلتي:
المعرض
معرض
اكسبو
2115
ميالنو -
ايطاليا

شك
الررغ
مستطي

معرض
اكسبو2112
يوسو كوريا
(تحت
االنشاء)

فراغ
مربع -
فراغ
مستطي

معرض
شنغهاي
الدولي
2111
الصين

فراغ
مثلت
الشك

عالقة الرراغات العمرانية الخارجية بالقاعات
الرراغات الرئيسية هي
فراغات خطية (مسار
الحركة الرئيسي)مع تواجد
ساحة خدمية (خلرية)
شريطية تتواجد بها أرصرة
الشحن (.)00

المعرض
معرض
ميسي
شتوتجارت
-0222
المانيا

شك
الررغ
فراغ
شريطي
مستطي

يتواجد فراغ تجميعي
لبعض القاعات
(International
) Pavilionsتتص
بالمسار الرئيسي
للحركة كما يوجد فراغ
أخر مستطي تتجمع حوله بعض القاعات االخري .

معرض
ميسي ميونيخ
– 0222
المانيا

فراغ
مستطي

يتواجد فراغ تجميعي(ساحة
رئيسية) محصورة بين
قاعات العرض وتستخدم في
العرض الخارجي وتتص
بالمسارات الرئيسية لحركة
الزوار(. )2

معرض
أكسبو 0202
شنغهاي-
الصين

فراغات
عديدة
متصلة

عالقة الرراغات العمرانية الخارجية بالقاعات
يتواجد فراغ
تجميعي
رئيسي(ساحة
رئيسية)
محصورة بين
قاعات العرض تتص بمسارات الحركة
الرئيسية.
الرراغات
السائدة هي
فراغات خطية
مكونة
لمسارات
الحركة الرئيسية ،والقاعات تتجمع علي المسار
الرئيسي  ،كما يتواجد فراغ خدمي (خلري )
تتواجد بة أرصرة الشحن وال يتراع مع
مسارات الحركة الرئيسية للزوار (.)0.
الرراغات
بين الكت
غير متماثلة
في الشك
واألبعاد (.)01

جدول( )4يوضح تحليل للفراغات العمرانية الخارجية

 -6تشكيل الموقع العام :
بتحلي تشكي الموقع العام والشبكات المستخدمة لبعض نماذج المعارض بالقرن الحادي والعشرين يتضح اآلتي :
معرض أكسبو  0202شنغهاي
تشكيل
الموقع
العام

تشكي عضوي
انسيابي يتماشي مع
األرض
الطبيعية(االتجاة نحو
تأكيد طبيعة الموقع)

معرض أكسبو  0200يوسو

تم عم شبكة متعامدة عل محور
الحركة الرئيسي .

معرض أكسبو 0202
ميالنو

تم عم تشكي شبكي
موديولي متعامد .

معرض اكسبو 0222
سرقسطة

االتجاه نحو تأكيد طبيعة
الموقع .

جدول ( )5يوضح تشكيل الموقع العام لبعض المعارض العالمية

 -7مسارات الحركة الرئيسية للسيارات داخل الموقع العام :
بدراسة مسارات حركة السيارات داخ الموقع العام للمعارض بالقرن الحادي والعشرين أمكن استخالص األتي:
معرض أكسبو 2111شنغهاي
مسارات حركة السيارات

مسار
حركة
السيارا
ت
مجاور
لمسار الحركة الرئيسي للمشاة

معرض أكسبو 2112يوسو كوريا
مسار حركة
السيارات
خارجي وال
يتقاطع مع
مسارات
حركة المشاة

مسارات حركة
السيارات

معرض ميسي ميونيخ  – 2112المانيا
مسار حركة السيارات خارجي ال
يتقاطع وال يجاور مسارات حركة المشاة
(.)0.

معرض أكسبو 2115ميالنو  -ايطاليا معرض اكسبو 2112سرقسطة -اسبانيا
مسار
مسارات
حركة
حركة
السيارات
السيارات
خارجي
خارجية،
وال يتقاطع
وال تتقاطع
مع مسار حركة المشاة داخ ارض
مع مسارات
المعارض.
حركة المشاة
معرض ميسي شتوتجارت  -2115المانيا
مسار حركة السيارات خارجي يحيط
بالمشروع ال يتقاطع وال يجاور مسارات
حركة المشاة(.)00

جدول ( )6يوضح تحليل لمسارات حركة السيارات بالموقع العام لبعض المعارض بالقرن الحادي والعشرين
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المالمح والتوجهات المعمارية :
بدراسة المالمح والتوجهات المعمارية للمعارض في القرن الحادي والعشرين يتضح االتي:
األفكار الرئيسية للمعارض :
-1
بدراسة المعارض العالمية الحديثة يتضح أن لك معرض هدف رئيسي من منشايه ويعتمد التصميم المعماري للمعرض عل
دعم ذلك الهدف  ،والجدو التالي يوضح األهداف الرئيسية لتلك المعارض وتأثيرها عل التصميم المعماري للمعرض.
المعرض
معرض اكسبو
 – 0202ميالنو -
ايطاليا
Expo 2015 The
New Fiera
Milan
(تحت اإلنشاي)

الهدف الرئيس
للمعرض
فكرة المشروع تدور
حو تغذية الكوكب
وطاقة مد الحياة .
Feeding the
planet, energy for
life

معرض اكسبو
 -0200كوريا
– Expo 2012
Yeosu- Korea
(تحت اإلنشاي)

فكرة المشروع تدور
حو الحياة البحرية في
المحيطات والسواح .
The Living Ocean
and Coast

معرض اكسبو
0202شنغهاي-
الصين
Expo 2010
Shanghai

فكرة المشروع تدور
حو حياة أفض –
مدن أفض .
Better City, Better
Life

معرض اكسبو
 –0222اسبانيا
Expo 2008
Zaragoza

فكرة المشروع تدور
حو االستدامة وسب
الحراظ عل البيئة
الطبيعة.
(Water and
Sustainable
)development
فكرة المشروع تدور
حو الجنس البشر و
الطبيعة و التكنولوجيا.
Humankind,
Nature,
Technology

معرض اكسبو
 0222هانوفر –
ألمانيا
– Expo 2000
 HanoverGermany

تأثير الهدف الرئيسي للمعرض علي التصميم المعماري
 االعتماد بالقدر الكبير عل االضاية الطبيعية فاضاية القاعات عن طريق استخدام المسطحات
الزجاجية واالقال من استهالك الكهرباي.
 استخدام مصادر طاقة متجددة ونظيرة لتوليد الطاقةالكهربائية للمعرض.

 تم اختيار موقع المشروع عل ساح مدينة يوسو. عم التصميم علي تواجد قاعة ) (aqua valleyبها أحواضذات مسطحات تص مل  0.222م 0تحتو عل كائنات بحرية
مختلرة.
 التصميم اهتم بإقامة ميناي للمركبات البحرية للزوار لعم رحالتداخ أعماق المحيط.
 التصميم اهتم بإقامة قاعات أسر مياه المحيط ليتعايش الزوار معالحياة البحرية .
 اهتم التصميم ببناي جسور متحركة ذات أرضيات زجاجية تكشفشواطئ المحيط .
 تم استخدام تكنولوجيا وتقنيات متقدمة ف اسلوب عرضالمعروضات.
تم استخدام مواد بناي حديثة باسلوب غير تقليد ف قاعاتالعرض .
 االهتمام بالجوانب البيئية مع استخدام الطاقات النظيرة والت تعمعل الحراظ عل البيئة و استخدام وحدات لتوليد الكهرباي من
الطاقة الشمسية.
 استخدام وسائ نق داخلية غير ملوثة للبيئة. تم وضع القاعات بتشكي حر ( ) FREE FORMلدعم الركرةالرئيسية للمشروع.
 تم زراعة اسطح بعض القاعات بنباتات طبيعية خضراي. تم استخدام وحدات توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسيةأعلي قاعات العرض .
 استخدام وسائ نق داخلية غير ملوثة للبيئة. تم استخدام مواد طبيعية بيئية مث االخشاب ف انشاي بعض القاعات. استخدام تقنيات تكنولجية حديثة تعم بالكهرباي وغير ملوثةللبيئة .
 ظهر االهتمام باستخدام التكنولوجيا الرقمية بصورة كبيرة فالمعرض.
 استخدام نظم لجمع مياه االمطار واعادة تدويرها واستخدامها بعدتنقيتها.

جدول( )7يوضح األهداف الرئيسية للمعارض العالمية وتأثيرها علي تصميم تلك المعارض

-2

الشكل والتكوين :
بدراسة أشكا وتكوين كت المباني بالمعارض الحديثة بالقرن الحادي والعشرين ،نجد ظهور كت مبتكرة وعناصر مميزة في
تشكي وتكوين هذة المعارض كاألتي :
 استخدام تكوينات رمزية صريحة :
تميزت المعارض الحديثة بوجود تكوينات رمزية كالتالي :
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???????? ?????? ?????? ???????? ??????? ????? ????? ????:

جناح إسرائيل  -معرض اكسبو 2212شنغهاي
ترمز كتلة المبن مل
تعانق األرض مع
السماي باستخدام كتلتين،
احدهما من الزجاج
ترمز مل السماي
واألخر ترمز الي
األرض .



جناح بريطانيا  -معرض اكسبو  2212شنغهاي
ترمز كتلة المبن مل
مشعاع الحضارة البريطانية
في ك االتجاهات وتم تمثي
ذلك باستخدام 02020
قضيب مصنوع من
االكليريك
()17

استخدام كتل معمارية مستوحاة من الطبيعة والبيئة التي تعبر عنها قاعة العرض (في المعارض المتضمنة أجنحة
لعدة دو مختلرة ):

جناح اإلمارات بمعرض اكسبو
2212شنغهاي

التصميم مستوح من شك الكثبان الرملية
والتي تعد من مشاهد البيئة الطبيعية
المنتشرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة .

جناح هولندا في معرض اكسبو  2222بهانوفر
تصميم جناح هولندا مستوحي من البيئة
المحلية فالمبني مكون من خمسة ادوار
ك دور يمث جزيا من الطبيعة
الهولندية  ،فدور السطح به مراوح تولد
الطاقة الكهربائية للتعبير عن طواحين
الهواي في هولندا مع تواجد بحيرة
صناعية به  ،والدور الخامس مزروع
بالنباتات ،والدور الرابع به منطقة
مزروعة باألشجار والشجيرات البرية
،والدور األرضي به نماذج لبعض
المساكن والمحا الهولندية (.)7
جناح الصين  -معرض اكسبو  2212شنغهاي

جناح السعودية في معرض اكسبو  2212شنغهاي
تم تصميم المبن علي شك سرينة
تحيط بها الصحاري والبحار
جنبا مل جنب من جميع الجهات
للتعبير عن طبيعة البيئة في
المملكة العربية السعودية(. )17

صمم المبني عل هيئة أناي للزهور مستمد فكرته من التراث
الصيني(. )17



استخدام أشكاال غير مألوفة بهدف جذب انظار الزوار:

تميزت أجنحة المعارض بظهور أشكا غير مألوفة لجذب أنظار الجمهور كالتالي:
جناح كندا في معرض اكسبو
2212بشنغهاي

الجناح الكندي تميز بتشكيله وتكوينه
المتررد المصنوع من األخشاب(.)17

-3

جناح كوريا بمعرض اكسبو 2212
بيوسو  -كوريا
التكوين عل شك
حلقة دائرية تعبر عن
شريحة من الكرة
األرضية مرتكزة في
وضع راسي وتتكون من
 0قاعات تعبر ك قاعة
عن أهم المناطق البحرية
في العالم وكيرية الحراظ
عل البيئة البحرية (.)..

جناح ألمانيا في معرض اكسبو 2212بشنغهاي

تميز الجناح األلماني بتشكي كتلي متميز مكون من
أربعة أقسام تمثّ بنية الجناح (.)17

الواجهات :

بدراسة وتحلي واجهات القاعات واألجنحة للمعارض العالمية ،أمكن استخالص العناصر اآلتية بالواجهات:
 استخدام المفردات المحلية في الواجهات (في المعارض المتضمنة أجنحة لعدة دو مختلرة ) :
شهدت أجنحة المعارض أستخدام مرردات محلية في الواجهات للتعبير عن البيئة المحلية  ،كالتالي:
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جناح كوريا -معرض اكسبو 2212بشنغهاي
الواجهات الخارجية للجناح
الكوري تتميز بوجود كتابات
وزخارف باألحرف الكورية ،
تصف جوانب الحياة في كوريا،
شاملة التكنولوجيا المتطورة و
المظاهر الثقافية والرنية (.)17



جناح إقليم أراجون  -معرض اكسبو  2222بسرقسطة
تميزت واجهات جناح مقليم
أراجون بتصميمه الذي
يعرض فنون المقاطعات
المختلرة لإلقليم والمستمد
فكرتة من شك السال
التقليدية في االقليم.

استخدام الحوائط المتغيرة االتجاه والميل :

ظهر استخدام الحوائط المتغيرة في االتجاة والمي في بعض االجنحة  ،كما في أجنحة روسيا وألمانيا كالتالي:
جناح روسيا بمعرض اكسبو 2212بشنغهاي

جناح ألمانيا في معرض اكسبو2212بشنغهاي

استخدام الحوائط الخارجية المائلة بجناح روسيا

استخدام الحوائط الخارجية المائلة بجناح المانيا

 استخدام المواد علي طبيعتها في واجهات بعض األجنحة:
ظهر استخدام المواد المحلية علي طبيعتها في واجهات بعض أجنحة العرض للتعبير عن البيئة المحلية للدولة التي ينتمي مليها
الجناح كاألتي:
جناح كندا في معرض اكسبو2212
بشنغهاي

جناح اسبانيا في معرض اكسبو  - 2222بسرقسطة

جناح اسبانيا في معرض اكسبو 2212بشنغهاي

تم استخدام حوالي  4222م .من خشب
األرز الكندي األحمر في واجهات
تم تكسيه الواجهات بالجناح من قطع صغيرة تم تصميم واجهات الجناح علي شك أعمدة من
الجناح الكندي للتعبير عن البيئة
من الصرصاف كأحد المنتجات الحرفية اليدوية الخيزران( 572عمود) مصنوعة من الرخار
الطبيعية المحلية (.)17
(الطم ) لمحاكاة البيئة الطبيعة (.).7
االسبانية (.).1



استخدام الواجهات ذات الغالف المتعدد (:)Two layers facades
جناح فرنسا في معرض اكسبو 2212بشنغهاي

الغالف األمامي للواجهة يبتعد عن الواجهة الرئيسة بمسافة  ،وهذا الغالف
الخارجي يحيط بجميع واجهات المبني ،مما يعطي تأثيرا في التشكي الخارجي
للمبني  ،كما أن لة تأثيرا بيئيا (. )17

8

جناح تركيا في معرض اكسبو 2212بشنغهاي

تم تشكي
الغالف
الخارجي
للواجهة بحيث
يعبر عن البيئة
المحلية لمنطقة
تركية قديمة
تدعي
.)17( Catalhoyuk

https://digitalcommons.bau.edu.lb/apj/vol22/iss1/11

???????? ?????? ?????? ???????? ??????? ????? ????? ????:

 -4توظيف استخدام األلوان للتعبير عن البيئة المحلية (في المعارض المتضمنة أجنحة لعدة دو مختلرة):
بدراسة األلوان المستخدمة يتضح استخدام األلوان للتعبير عن البيئة المحلية للدولة التي ينتمي لها الجناح كالتالي:
جناح اإلمارات بمعرض اكسبو 2212

جناح الدنمارك بمعرض اكسبو 2212

اللون المستخدم بالجناح مستوح من لون
الكثبان الرملية والذي يعد من مشاهد
البيئة الطبيعية بدولة اإلمارات.

تصميم جناح الدنمارك يتميز باللون االبيض
معبرا عن البيئة المحلية الطبيعة

-5

جناح فنلندا بمعرض اكسبو 2212

اللون المستخدم بجناح هولندا يعبر عن لون
الجليد األبيض المستوحي من البيئة المحلية .

أحجام أجنحة وقاعات العرض (:)Size

بتحلي مسطحات األدوار ألجنحة العرض وارتراع الواجهات أمكن استخالص األتي:
معرض قبة األلفية -
المملكة المتحدة
2111

جناح السعودية في
معرض اكسبو 2111
بشنغهاي

جناح الصين في
معرض اكسبو 2111
شنغهاي

جناح كندا في معرض
اكسبو 2111
شنغهاي

جناح اليابان في
معرض اكسبو 2111
هانوفر

جناح بريطانيا في
معرض اكسبو 2111
شنغهاي

جناح اسرائيل في
معرض اكسبو 2111
شنغهاي

شك
المعرض
(الجناح)
مسطح
الدور
ارتراع
الواجهة

 22222م0

0222م0

22م للقبة و42م
لألعمدة

12م

02222م0
للدور االخير

.222م0

0222م0

1222م0

0022م0

02م

02م

02م

02م

00م

جدو ( )2يوضح نماذج ل مساحات وارتراع الواجهات ألجنحة وقاعات العرض لمعارض القرن الحادي والعشرين

أشكال المساقط األفقية ألجنحة وقاعات العرض:
-6
تنوعت أشكا المساقط األفقية لألجنحة والقاعات لتنقسم ال األتي :
 مساقط أفقية ذات أشكال هندسية أولية بسيطة (:)Primary shapes
بمراجعة أشكا المساقط االفقية للمعارض نالحظ اتخاذ المسقط االفقي لبعض االجنحة والقاعات أشكاال هندسية أولية بسيطة كما
في جناح استراليا بمعرض اكسبو  .212وجناح ايطاليا بمعرض اكسبو  .212كالتالي:
جناح أستراليا بمعرض اكسبو  2212يوسو  -كوريا
المسقط األفقي علي شك
مربع  ،وأصبح فراغ
العرض خاليا من أي معاقة
داخلية من العناصر
اإلنشائية .

جناح إيطاليا في معرض اكسبو 2212بشنغهاي

المسقط االفقي للجناح عبارة عن شك هندسي بسيط

 مساقط أفقية ذات أشكال هندسية أولية متداخلة (:)Composition shapes
المساقط االفقية لبعض االجنحة والقاعات اتخذت أشكاال هندسية متداخلة  ،والمثالين التاليين يوضحان ذلك
جناح الدنمارك في معرض اكسبو 2212بشنغهاي

المسقط االفقي
عبارة عن أجزاي
دائرية بسيطة
متداخلة

9

جناح إسرائيل  -معرض اكسبو 2212بشنغهاي

الجناح عبارة عن
كتلتين دائريتين
متداخلتين تعبر عن
تعانق األرض
والسماي
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 مساقط أفقية ذات أشكال مركبة وعضوية (:)Irregular shapes
المثاليين التاليين يوضحان وجود بعض المساقط االفقية الجنحة المعارض ذات التشكي المركب والعضوي
جناح النمسا في معرض اكسبو 2212بشنغهاي

المسقط االفقي يجمع ما بين االشكا العضوية والخطوط المسقيمة .

جناح الحياة البحرية بالمحيطات ( )Oceanic Pavilionفي
معرض يوسو -اكسبو 2212

اتخذ المسقط األفقي شكال عضويا
 ،مستخدما خطوطا منحنية
ومموجة .

 -7تصميم وتنفيذ القاعات يسمح بتفكيكها وأعادة استخدامها في مشروعات اخري بمكان اخر:
استخدم المصمم في جناح المكسيك مواد خريرة لها أمكانية الرك و اعادة التركيب  ،حيث سيعاد استخدم الحديد
والزجاج المستخدم في انشاي الجناح فيما بعد في انشاي مكتبة بعد اجراي التعديالت االزمة)7( .
تم تنريذ جناح النرويج وجناح ايطاليا بمعرض اكسبو  .212بشنغهاي  ،بحيث يمكن فك واعادة استخدام المواد التي
استخدمت في التنريذ بعد انتهاي فترة المعرض (.)17




التوجهات التكنولوجية :
اعتمدت المعارض العالمية الحديثة ف القرن الحاد والعشرين عل مسايرة التطور التكنولوجي في اإلنشاي وفي مواد البناي ،
لتحقيق االفكار التصميمية للمصممين ،وجذب أنظار الزوار ،و علي احداث اإلبهار التكنولوجي بالنظم والمواد اإلنشائية الحديثة
وظهر تاثير ذلك من خال االتي :
 -1االستفادة من التكنولوجيا الحديثة في نظم اإلنشاء-:
عم المصممون علي االسترادة من التطور في النظم اإلنشائية وتمث ذلك في التالي:
 استخدام نظام إنشائي من هيكل من جمالونات معدنية محمل علي ركائز خرسانية مجوفة (: )core
النظام االنشائ في قاعة
الصين بمعرض أكسبو
 .212بشنغهاي يتكون من
أربعة ركائز خرسانية
مجوفة ( )coreمن الخرسانة
المسلحة و أبعاد الركيزة
شك ( )7يوضح النظام االنشائي في جناح الصين بمعرض اكسبو .212
الواحدة ( )17*17متر
وتحم الركائز منشأ معدنيا ( )steel structureمكونا من جمالونات خطية معدنية في وضع تحمي متعاكس بعدد 0أدوار
لتشك هرم ناقص مقلوب و يص مجمالي ارتراع المبني مل  52مترا ،وتص أبعاد الدور األخير ملي ( )52*52مترا
،ويص بروز الدور األخير( )cantileverعن أعمدة المدخ نحو  70مترا ،ويبلغ أجمالي مسطح القاعات 102222متر
مربع (. )17


استخدام الجمالونات المعدنية الفراغية لعمل تكوين غير متماثل وغير منتظم :

النظام اإلنشائي في قاعة مسرائي بمعرض أكسبو
 .212بشنغهاي  ،عبارة عن جمالونات فراغية
معدنية بارتراع  .4متر (.)17
شك ( )0يوضح النظام االنشائي بجناح اسرائي بمعرض اكسبو.212

 استخدام الجمالونات الفراغية المعدنية لعمل
تشكيل منتظم ومتماثل:
النظام اإلنشائي في قاعة بريطانيا بمعرض أكسبو
 .212بشنغهاي ،عبارة عن جمالونات فراغية معدنية
(.)17
شك ( )5يوضح جناح بريطانيا بمعرض اكسبو .212
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 استخدام نظام الكابالت المعدنية (:)12
النظام اإلنشائي في معرض قبة األلرية بالمملكة
المتحدة عام  ، .222يعتمد علي الكابالت المعدنية
التي تحم القبة والمحملة علي اثنا عشر عمودا معدنيا
 ،التي ترترع مل  52مترا ،وترتكز األعمدة علي
قواعد خرسانية بارتراع  12أمتار  ،وقد أبعدت
الركائز عن المركز لكي تهيئ فراغا بقطر مائتي متر
خاليا من األعمدة ،وبارتراع  72مترا في منتصف شك ( )2يوضح النظام االنشائي في معرض قبة االلرية بالمملكة المتحدة عام .222
()10
القبة(. )4
 استخدام أفكارا مستحدثة في عمل الهيكل اإلنشائي  ،مثل استخدام اسطوانات الكارتون المقوي وألواح خشب
االبلكاش والخشب الحبيبي :
تم منشاي جناح اليابان في معرض هانوفر .222
من اسطوانات من الورق المقوي (الكارتون) مع
الخشب الحبيبي واالبلكاش وذلك لخلق فراغ
بطو  5.م وعرض  .7متر  ،ويتميز الهيك
االنشائي بخرة وزنة ،مع عم التغطية من غشاي
شراف استخدمت فية مادة (2 ).2( )PVC
شكل( )9يوضح النظام االنشائي في
جناح اليابان بمعرض اكسبو 2111
بهانوفر

 -2االستفادة من التطور في مواد البناء :
بدراسة المواد المستخدمة بالمعارض الحديثة بالقرن الحادي والعشرين  ،يتضح وجود تطور في مواد البناي المستخدمة
كاألتي:
 استخدام المواد الذكية (: ) Smart Materials
تعرف المواد الذكية بأنها المواد التي تحم خصائص معينة تعم وفقها عند وجود المحرز لذلك ( ، )5وهذه المواد تتيح
ممكانيات جديدة متنوعة تم االسترادة بها في المعارض الحديثة كالتالي:
أ) استخدمت المواد الذكية في منتاج خرسانة شرافة()transparent concrete
في جناح كرواتيا بمعرض أكسبو  .227باليابان ،مما أتاح بناي حائط خرساني
سمك  .2سم ذو شرافية مناسبة يسمح بر ية
األشخاص والعناصر من الجهة األخر (.)11
ب) استخدمت مادة النانوج ( )Nanogelفي واجهات جناح كرواتيا في معرض
أكسبو  .227باليابان ،وهي مادة شرافة ،تم استخدامها لراعليتها الكبر في
تقلي عملية االنتقا الحراري من خارج الجناح  ،مع الحراظ علي درجة
شكل( )11يوضح جناح كرواتيا بمعرض اكسبو
الشرافية المطلوبة (.)11
 2115اليابان (. )11
ج) استخدمت الخرسانة الخريرة ( )light concreteفي بالطات األدوار  ،مع
استخدام الحوائط المصنوعة من االكليريك سمك من  .7- .2مم والتي تعطي قدر كبير من الشرافية في الحوائط  ،وذلك
بمعرض سربنتاين ( )Serpentine pavilionببريطانيا عام .).2( .225


استخدام المواد الحديثة في التكسيات :

تميزت المعارض بالقرن الحادي والعشرين باستخدام المواد الحديثة في التكسيات الخارجية كالتالي :
أ) استخدمت تغطية من مادة التيرلون في معرض قبة األلرية بالمملكة المتحدة عام  ، .222والتي تتميز بمقاومتها للتآك
وعوام التعرية  ،وتسمح بنراذ اإلضاية الطبيعية للرراغات الداخلية (.)1
ب) استخدمت ألواح من خشب االبلكاش والخشب الحبيبي المكونين من قش األرز مع الريبرجالس و الكارتون في جناح اليابان
بمعرض أكسبو  .222بهانوفر (.)4
ج) استخدمت تكسيات من الواح من االستنلس استي ( )stainless steelالعاكس علي الواجهات الخارجية ،كما في قاعة
بيرتلسمان ( )Bertelsmannبمعرض أكسبو  .222بهانوفر (.)15

شكل()11يوضح قاعة Bertelsmann
بمعرض أكسبو 2222بهانوفر

11

شكل()12يوضح جناح اليابان بمعرض أكسبو 2222شكل()13يوضح معرض قبة األلفية بالمملكة المتحدة
بهانوفر
عام2222
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د) استخدمت تكسية من قضبان من مادة اآلكليريك علي الكتلة الخارجية في جناح بريطانيا بمعرض اكسبو  .212بشنغهاي ،
إلضافة بريق عل جسم القاعة من الخارج يعبر عن أشعاع الحضارة البريطانية عل العالم .
هـ) استخدمت ألواح البولي كاربونيت في تكسية العناصر المعمارية (المخروطية الشك ) الموجودة بالمسار الرئيسي في معرض
أكسبو .212بشنغهاي ،وهي مزودة بوحدات مضاية تعطي مضاية ذات ألوان متغيرة.

شكل()14يوضح العناصر المعمارية بالمسار الرئيسي بمعرض أكسبو
شنغهاي 2111

شكل()15يوضح جناح بريطانيا بمعرض أكسبو شنغهاي 2111

و) استخدمت أنابيب من االكليرك الشراف علي الواجهات الخارجية بكام مسطح المبن من الجهات األربعة  ،في جناح شنغهاي
بمعرض أكسبو  ، .212وتحوي هذة األنابيب علي وحدات ضوئية مما يتيح تواجد م ثرات علي الواجهات الخارجية (. )17
ز) تم استخدام المسطحات الزجاجية لتغطية مسار الحركة الرئيسي بمعرض أكسبو .217بميالنو (.)12

شكل()16يوضح المسطحات الزجاجية بالمسار
الرئيسي بمعرض أكسبو  2115بميالنو

شكل()17يوضح جناح شنغهاي بمعرض أكسبو 2111بشنغهاي

 -3استخدام معدات ميكانيكية متحركة يستقلها الزوار في العرض:
تم استخدام وسائ ميكانيكية متحركة للعرض كالتالي:
 استخدام عربة متحركة للزوار :
العنصر الرئيسي المسخدم في العرض للزوار بجناح
ألمانيا بمعرض اكسبو  .227باليابان هو الكابينة
المتحركة(شك  )12التي يمكن أن تحم ستة أشخاص،
ويبلغ وزنها  172طنا وتتحرك عل مسار طوله نحو
 722مترا وحوائطها شرافة تمكن الزوار من مشاهدة
المعروضات علي الشاشات الموضوعة علي جانبي
الممر الذي تسير بة العربة(.)72

شكل ()12يوضح العربة المتحركة للزوار بجناح المانيا بمعرض اكسبو 2115
باليابان

 استخدام قطار متحرك داخل الجناح للزوار :
تم استخدام القطار الهوائي المتحرك بالجناح السويسري في معرض أكسبو شنغهاي
(، .212شك  ، )15بحيث يستقله الزوار ويقوم بالمرور بهم علي كافة
أنحاي الجناح (. )17
شكل ()19يوضح القطار الهوائي بالجناح السويسري
بمعرض اكسبو 2111بشنغهاي

التوجهات الرقمية (االعتماد على التقنيات الرقمية في العرض):
استخدام التقنيات الرقمية الحديثة أدي الي حدوث تغيير في أساليب العرض وطريقة تعام المشاهد مع المعروضات داخ
القاعات  ،وتمثلت تلك التقنيات في األتي:
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تقنيات العرض الرقمية المستخدمة في
معارض القرن الحادي والعشرين
بيئة الواقع االفتراضي
()Virtual reality

العرض المجسم ثالثي االبعاد
3D Holography

المحاكاة
3D Simulation

العرض بالوسائط المتعددة
Multimedia

شكل( )21يوضح التقنيات الرقمية المستخدمة في معارض القرن الحادي والعشرين

 -1العرض باستخدام بيئة الواقع االفتراضي ): )VIRTUAL REALITY
تتيح بيئة الواقع االفتراضي للمشاهد ر ية المعروضات من جميع الجهات بصورة تخيلية
والتراع والتعام معها وتم استخدامها كاألتي:
 تم استخدام تقنيات ) )Virtual Realityبمعرض اكسبو  .212بشنغهاي بجناح
الصين  ،حيث يمكن للمشاهد التعام مع صور رقمية ثالثية اإلبعاد
ومجسمة()3Dللمعروضات ور ية كام تراصيلها من جميع
شكل( )21يوضح بيئة الواقع االفتراضي بجناح الصين
الجهات(702درجة) والتراع معها دون أن يكون للعنصر األصلي
بمعرض اكسبو 2111بشنغهاي
المعروض وجود بالمعرض(.)17
 تم خلق بيئة افتراضية ( )Virtual Realityداخ جناح سويسرا
بمعرض أكسبو  .227باليابان عن طريق تصميم غرفة سميت
باسم ( )XIMمجهزة بأجهزة استشعار وحساسات خاصة
وميكروفونات وسماعات و 7شاشات عرض ذات أبعاد
(4x7.7م) للشاشة الواحدة تتيح بيئة افتراضية  ،وتمكن األفراد
شكل( )22يوضح غرفة ( )XIMالتي تتيح استخدام بيئة الواقع
التخيلي بجناح سويسرا بمعرض اكسبو 2115باليابان
من التراع مع تلك البيئة االفتراضية ،و صممت األرضية من
 5.وحدة تتأثر بحركة المشاهدين عليها  ،معطية تأثيرات ضوئية
نتيجة تلك الحركة (. )12
 تم خلق بيئة افتراضية ( )Virtual Realityداخ جناح الواليات
المتحدة األمريكية في معرض أكسبو  .227باليابان ،وذلك لعرض
المنتجات  ،و تتيح تلك التقنية للمشاهد التراع ()Interaction
واالنغماس( )Immersingفي بيئة الواقع التخيلي باستخدام
شكل ()22يوضح استخدام البيئة االفتراضية بجناح
النظارات والقرازات الخاصة ببيئة الواقع التخيلي(. )72
أمريكا بمعرض اكسبو  2115باليابان

 -2استخدام العرض المجسم ثالثي
(:
تعتمد هذة الطريقة علي تسليط
ما والحصو عل عدة صور
الصور المتحركة إلمكانية عرضها
استخدم هذا األسلوب في قاعة أمريكا
بسرقسطة حيث زودت القاعة
)لعرض ثالثي اإلبعاد أمام
توجد بمكان أخر(.)15

األبعاد ( 3D Holography

شكل( )24يوضح استخدام  3D Holographyفي
قاعة أمريكا الالتينية معرض اكسبو  2112سرقسطة

أشعة ضوئية عل جسم معين في مكان
متحركة من جهات مختلرة ويتم نق تلك
في مكان أخر بصورة ثالثية األبعاد وقد
الالتينية بمعرض اكسبو .222
بأجهزة عرض( 3D Holography
المشاهدين داخ القاعة لمعروضات

العرض باستخدام تقنيات المحاكاة (: )3D Simulation
-3
تقنيات المحاكاة ( )3D Simulationتعم علي محاكاة الوضع األصلي  ،و تستخدم
شاشات عرض ذات أنظمة حديثة يتم وضعها علي حوائط وأسقف القاعات  ،كما زودت
القاعات بنظارات تجسيم الر ية (ر ية ثالثية األبعاد ).
وقد تم استخدام نظام) (Dassault Systemsللمحاكاة بقاعة في جناح فرنسا بمعرض
أكسبو  .227باليابان  ،بقاعة ذات أبعاد (17مترعرض  ،وارتراعها  7أمتار) وهذا النظام شكل ()25يوضح استخدام تقنيات المحاكاة في
قاعة فرنسا بمعرض أكسبو  2115باليابان
ثالثي األبعاد يدعم عملية المحاكاة في العرض علي حوائط وسقف القاعة (.)72

 -4استخدام أنظمة العرض بالوسائط المتعددة ( : )Multimedia
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استخدمت أنظمة العرض المرئي ()multimediaبجناح مسرائي بمعرض أكسبو  .212بشنغهاي بوضع شاشات
للعرض بارتراع  17متر لعرض تاريخ الدولة  ،وزودت قاعة (رقم ).بالجناح والتي سميت بقاعة الصوت والضوي ،
بشاشات عرض صغيرة أمام ك مقعد لزوار القاعة (. )17
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بكام
،و بلغ
 ،وذلك
.222



تم استخدام شاشات عرض رقمية
الحوائط الجانبية للقاعة (شك ).5
ارتراعها  7م ومجمالي طولها  772م
في جناح ألمانيا بمعرض أكسبو
بهانوفر(.).4



التصميم عم علي خلق فراغ داخلي تخيلي
عن طريق العرض المرئي عل الشاشات
الجانبية واألسقف داخ قاعة العرض الرقمي
( (EXPO Digital Galleryوذلك في
معرض أكسبو  .21.المزمع اقامتة في مدينة
يوسو بكوريا (.).5



تم استخدام جميع حوائط جناح بلجيكا
بمعرض اكسبو  .227باليابان في العرض
المرئي للزوار .

شكل( )22يوضح شاشات قاعة العرض الرقمي
بقاعة ( (EXPO Digital Galleryبمعرض
أكسبو  2112بيوسو بكوريا

 -5المميزات والمتطلبات التصميمية للتقنيات الرقمية المستخدمة بالمعارض :
التقنية الرقمية
المستخدمة

مميزات استخدام التقنية الرقمية في العرض

المتطلبات التصميمية الستخدام التقنية
الرقمية

بيئة الواقع
االفتراضي
( Virtual
)reality

 تتيح للمشاهد االنتقا الي بيئة تخيلية افتراضية واالنغماس في تلك البيئةوالتعايش الكام بها والتراع والتعام مع المعروضات الموجودة بتلك
البيئة .
 سهولة ر ية كافة تراصي المعروضات بواسطة النظارات. تزيد من عملية التشويق لد المشاهد عدم التقيد بمساحات مخصصة للمعروضات-سهولة تغير أشكا ونوعية المعروضات حسب طبيعة المعرض.

وجود قاعة خاصة مجهزة بأدوات
سمعية وبصرية وشاشات عرض
وقرازات ونظارات ر ية خاصة ،
وأجهزة استشعار وحساسات خاصة ،
باإلضافة الي أجهزة حاسب الي
وبرامج ( )softwareمخصصة لهذه
التقنية.

العرض المجسم
ثالثي االبعاد
3D
Holography
المحاكاة
3D
Simulation

 الحراظ علي المعروضات الثمينة واألثرية والتاريخية عند تعامالمشاهدين معها.
 توفير تصور كام ثالثي األبعاد للمشاهد عن العنصر المعروض.سهولة تغير أشكا ونوعيات المعروضات حسب نوع المعرض. تزيد من عملية التشويق لد المشاهد .تتيح محاكاة الوضع األصلي للعنصر المعروض . -تواكب احدث التقنيات الحديثة في أساليب العرض .

توفير أجهزة عرض مجسم ثالثي
اإلبعاد( )3D Holographyومعدات
خاصة و أجهزة حاسب ألي وبرامج
مخصصة لهذه التقنية
وجود قاعة خاصة مجهزة  ،وأجهزة
حاسب ألي وبرامج مخصصة لهذه
التقنية

الوسائط المتعددة
السمعية والبصرية
Multimedia

 تغير مرهوم استغال الحوائط  ،وذلك باستخدامها في العرض بوضعشاشات العرض عليها  ،مما يعم علي جذب أنظار الزوار سمعيا وبصريا .
 -تتيح مجاال أكبر للعرض للزوار .

تتطلب توفير مسطحات علي الحوائط
بالقاعات والممرات تسمح بوضع
شاشات العرض .

جدول ( )9يوضح التقنيات الرقمية المستخدمة في معارض القرن الحادي والعشرين والمتطلبات التصميمية لها

التوجهات البيئية:
بتحلي المالمح البيئية المتواجدة بمعارض القرن الحادي والعشرين يتضح أن االهتمام بالجوانب البيئية وما يتضمنها من تحقيق
لمبادئ االستدامة والعمارة الخضراي من المالمح المميزة للمعارض بالقرن الحادي والعشرون  ،والتي ظهر تأثيرها بوضوح علي
التصميم المعماري  ،والجدو التالي يوضح تأثير تلك الجوانب البيئية علي التصميم المعماري:
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???????? ?????? ?????? ???????? ??????? ????? ????? ????:

المالمح
البيئية

تقليل استهالك الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة

استخدام وحدات الخاليا الضوئية ( ) Photovoltaicلتوليد الطاقة الكهربائية
لتقليل كمية إمدادات الطاقة الكهربائية التي تحتاجها المعارض
استخدام طاقة الرياح استخدام المواد المعاد استخدام مواد بيئية محلية
صديقة للبيئة
تدويرها
في توليد الطاقة
الكهربائية

بعمل المعالجات البيئية في
التصميم

استخدام عناصر بيئية في
التصميم
الفناء الداخلي – زراعة
األسطح –الواجهات متعددة
األغلفة المناخية
مراعاة الظروف

15

تأثير المالمح البيئية علي التصميم المعماري
ظهر االهتمام بتوليد الطاقة النظيرة المتجددة باستخدام الخاليا
الضوئية ) (Photovoltaicلتوليد الطاقة الكهربائية ،واستخدامها
في قاعات العرض كالتالي:
-1تم وضع وحدات خاليا ضوئية ) (Photovoltaicعل أسطح
العديد من أجنحة العرض لتلبية جزي من احتياجات الطاقة
الكهربائية ،مث جناح الصين وقاعة ( )Theme Pavilionفي
معرض اكسبو  .212شنغهاي بمسطح اجمال للوحدات
(.0222م ، ).وأيضا في جناح فرنسا بمعرض اكسبو .212
شنغهاي بمسطح( 1222م.)17().
-.تم استخدام وحدات الخاليا الضوئية ) (Photovoltaicعل
أسطح بعض القاعات المجمعة بمعرض اكسبو .222
( 4722م).
بسرقسطة باسبانيا وذلك بمسطح اجمال
لتلبية احتياجات القاعات من الطاقة الكهربائية  ،مع زراعة
أسطح القاعات بعناصر نباتية خضراي(.)15
-7تم انشاي مبني أطلق علية مجمع لتوليد الطاقة ()Energy Park
واستخدمت أسطحه في وضع وحدات الخاليا الضوئية
) (Photovoltaicبعدد ( ).222وحدة توليد طاقة  ،لتولد
الطاقة الكهربائية للمشروع وذلك بمعرض أكسبو  .21.بيوسو
باليابان (تحت االنشاي)(. ).5
 -4معرض نيو ميونيخ بالمانيا يعم عل توليد الطاقة الكهربية من
خال الخاليا الضوئية المتواجدة عل أسطح القاعات (.).0

شكل الجناح ( القاعة)

شك ( ).5يوضح وحدات الخاليا الضوئية علي سطح
قاعة  Theme Pavilionبمعرض اكسبو.212

شك ( )72يوضح وحدات الخاليا الضوئية بأسطح
بعض القاعات المجمعة بمعرض أكسبو .222
بسرقسطة أسبانيا (Expo 2008 Zaragoza)17

شك ( )71يوضح مجمع توليد الطاقة ( Energy
 )Parkبمعرض اكسبو  .21.بيوسو ،كوريا ().1
ظهر اهتمام كبير باستخدام طاقة الرياح كأحد موارد الطاقة النظيرة
ومتجددة في توليد الطاقة الكهربائية حيث وضعت
وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح أعلي سطح جناح هولندا
بمعرض أكسبو  .222بهانوفر ()7

شك ( )7.يوضح
جناح هولندا بمعرض
اكسبو  .222بهانوفر

واجهة جناح شنغها بمعرض اكسبو  .212شنغهاي
تكسوها مواسير البولي كاربونيت الشرافة المعاد تدويرها
( )Polycarbonate recycled plasticويمكن أعادة تدويرها
مرة أخري بعد انتهاي المعرض أو عمر المبني االفتراضي (.)17

شك ( )77يوضح
مواسير البولي
كاربونيت المعاد
تدويرها بجناح
شنغهاي بمعرض

-1تم تصميم واجهات جناح كندا في معرض اكسبو شنغهاي.212
من نحو  4222م .من خشب األرز الكندي األحمر
االنشائي لجناح النرويج في معرض اكسبو
-.الهيك
شنغهاي .212مصنوع بالكام من أخشاب الخيرزان (مادة محلية
صديقة للبيئة).

تم زراعة كام
بشنغهاي.

سطح جناح سنغافورة بمعرض اكسبو .212

اكسبو .212بشنغهاي .
شك ()74
يوضح
واجهات
الجناح
الكندي
المصنوعة
من خشب
االرز الكندي بجناح كندا بمعرض اكسبو .212
شك ()77
يوضح جناح
سنغافورة
بمعرض
اكسبو .212
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تم عم فناي داخلي مرتوح بجناح سويسرا بمعرض أكسبو .212
بشنغهاي مع استخدام العناصر النباتية أعلي سطح المبني  ،وقد
استخدمت ستائر من االلمونيوم علي الواجهات الخارجية تعم
علي تخزين الطاقة من اإلشعاع الشمسي واستخدامها في منارة
الواجهة ليال.

-7تم استخدام مالقف موجهة باتجاة الرياح المستحبة مع انشاي
غرف خاصة العم تهوية فراغ قاعة العرض وذلك بجناح
النرويج في معرض اكسبو شنغهاي..212

شك ( )70يوضح جناح سويسرا بمعرض اكسبو.212
شك ( ) 75يوضح
وسائ التهوية بجناح
النرويج بمعرض
اكسبو .212
بشنغهاي

 الواجهات الخارجية من غالفين بجناح فرنسا في معرض اكسبوشنغهاي ، .212مع عم فناي داخلي مرتوح  ،وزراعة معظم
مسطح سطح الجناح مع ترك مساحة استخدمت في وضع خاليا
ضوئية ( )Photovoltiacلتوليد الطاقة الكهربائية .

اإلضاءة الطبيعية

مواد التغطية تسمح
بدخول اإلضاءة
الطبيعية للقاعات

-1تم استخدام مادة التيرلون والتي تمتاز بإدخا اإلضاية الطبيعية
ومقاومتها للحرارة واإلمطار في معرض قبة االلرية بالمملكة
المتحدة عام .)7( .222
-.تغطية جناح النرويج في معرض اكسبو شنغهاي.212
من نسيج يمنع دخو ضوي الشمس المباشر ويسمح بدخو الضوي
الغير مباشر لتوفير اإلضاية الطبيعية المطلوبة.

إعادة تدوير واستخدام
مياه األمطار

عل

شك ( )72يوضح الغالف الخارجي لواجهات جناح
فرنسا بمعرض اكسبو .212بشنغهاي
شك ()75
يوضح
معرض قبة
األلرية
بالمملكة
المتحدة عام
.222

تجميع مياة األمطار

-1معرض نيوميونيخ بالمانيا يعم
ومعادة استخدامها (.).0
-.تضمن تصميم الجناح الكندي بمعرض اكسبو  .212بشنغهاي
نظام خاص لجمع مياه األمطار الستخدامها فيما بعد في
استخدامات داخلية.
 -7جناح النرويج في معرض اكسبو شنغهاي  .212يعم علي
تجميع مياه األمطار و تنقيتها ومعادة استخدمها.

شك ()42
يوضح
معرض
نيوميونيخ
بألمانيا

إعادة تدوير مياه
الصرف الصحي

معرض ملبورن باستراليا به معالجة لمياه الصرف الصحي
واإلمطار ومعادة استخدامها في المبن و في أعما الري ،
والمبن به تسخين المياه بالطاقة الشمسية.

شك ( )41يوضح معرض ملبورن بأستراليا

جدول ()11
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الخالصة
مالمح تصميم المعارض العالمية بالقرن الحادي والعشرين :

التوجهات المعمارية
والعمرانية

أوال  :على مستوى الموقع العام:
 تتراوح مساحة الموقع العام للمعارض العالمية بين  7725فدان ملي  1.7521فدان. وجود مسار حركة رئيسي للزوار بالموقع العام  ،يمكن الزائرين من الوصو لجميع قاعاتوأجنحة العرض  ،و يكون مغطي في معظم الحاالت ،ويكون ذو شك خطي أو متشعب أو دائري
مغلق  ،ويتخلله مناطق خدمية للزوار وعناصر معمارية ،وم ثرات صوتية وضوئية ،تعم علي
التغلب علي شعور الزائر بالمل بسبب طو المسار .
 مسارات حركة السيارات تحيط بأرض المعارض وال تتقاطع مع مسارات حركة الزوار. تواجد وسائ نق داخلية غير ملوثة للبيئة مث القطارات واألتوبيسات الكهربائية والتليرريك لنقالزوار لجميع المناطق المختلرة في الموقع العام.
ثانيا  :على مستوى تصميم القاعات :
 االبتكار في التشكي الكتلي مع استخدام التعبير الرمزي في التكوين . سيطرة التشكي الكتلي المستمد من الطبيعة والبيئة المحلية علي التصميم (في المعارض المتضمنةأجنحة لعدة دو مختلرة).
 ظهور استخدام أشكاال غير مألوفة في التكوين . ظهور استخدام األلوان الصريحة الواضحة في الواجهات و توظيرها للتعبير عن البيئة المحلية (فيالمعارض المتضمنة أجنحة لعدة دو مختلرة).
 توظيف استخدام المواد المحلية بشك حديث .اعتماد التصميم المعماري علي دعم الركرة الرئيسية للمعرض. الدمج ما بين األشكا المنتظمة والتكوينات العضوية في التشكي .ظهور استخدام المرردات المحلية والمواد علي طبيعتها في الواجهات (في المعارض المتضمنةأجنحة لعدة دو مختلرة) .
 تنوع أشكا المساقط األفقية ،ما بين األشكا الهندسية األولية و األشكا األولية المتداخلة أواألشكا المركبة والعضوية .

التوجهات
التكنولوجية

 االتجاه ألي اإلبهار التكنولوجي بالنظم واألساليب اإلنشائية الحديثة .االسترادة من القدرات اإلنشائية الحديثة لخدمة عمليات التشكي الكتلي المعماري . تعاظم االتجاه نحو استخدام المواد الحديثة مث استخدام التغطية بمادة التيرلون في قاعة قبة األلريةبالمملكة المتحدة  ،واستخدام قضبان من االكليرك بواجهات جناح بريطانيا بمعرض اكسبو ، .212
مع االتجاه ألي اإلبهار المشاهدين بالمواد المعبرة عن التطور التكنولوجي مث المواد الذكية( smart
.)material
 االبتكار في أساليب العرض باستخدام القدرات التكنولوجية الحديثة  ،وذلك باستخدام معداتميكانيكية يستقلها الزوار للمرور بهم علي المعروضات  ،مث العربة المتحركة بجناح ألمانيا
بمعرض اكسبو  .227والقطار الهوائي المتحرك بالجناح السويسري بمعرض اكسبو..212

التوجهات الرقمية

االبتكار في أساليب تعام الجمهور مع المعروضات باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة. االتجاه ألي مبهار الزوار وجذب انتباههم باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة . استخدام أساليب العرض الرقمي أدي ملي اختالف أسلوب تعام الزوار مع المعروضات حيثأتاحت تقنيات( )Virtual realityللمشاهد االنتقا ملي بيئة تخيلية واالنغماس في تلك البيئة والتعايش
الكام معها ،والتراع والتعام مع المعروضات بتلك البيئة  ،كما أتاحت تقنيات ( 3D
 ) 3D Simulation ، Holographyتوفير تصور كام ثالثي األبعاد للمشاهد عن العنصر
المعروض ،باإلضافة الي سهولة تغير أشكا ونوعيات المعروضات حسب طبيعة المعرض .
 تم استخدام الحوائط في عمليات العرض المرئي والصوتي ( ، )Multimediaوالتي تطلبت توفيرمسطحات علي الحوائط تسمح بوضع شاشات العرض .

التوجهات البيئية

االهتمام بتحقيق الجوانب البيئية وما يتضمنها من تطبيق لمبادئ االستدامة والعمارة الخضراي  ،وتقلي
استهالك الطاقة وتوليد واستخدام الطاقة الغير ملوثة للبيئة مع استخدام المواد الطبيعية و المواد المعاد
تدويرها ،واالهتمام بتوفير اإلضاية الطبيعية وعم المعالجات البيئية المطلوبة للوصو للراحة
الحرارية للزوار .

التوصيات

 -1العم علي متابعة أحدث المستجدات في تصميم المعارض عالميا .
 -.العم علي تطوير أراضي المعارض المحلية القائمة بما يتماشي مع التطورات العالمية .
 -7االسترادة من التجارب العالمية في تصميم المعارض عند مقامة معارض مشاركة في المحاف الدولية .
17
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