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مجمة جامعة حضرموت لمعموـ الطبيعية والتطبيقية المجمد ,15العدد  ,1يونيو 2018ـ

اللىن يف الىاجهات املعمارية

" واجهات املباوي السكىية يف وادي حضرمىت – اليمه كحالة دراسية"
ناديا عبد الساتر قندقجي*
الممخص
استخدـ اإل نساف الموف في حياتو وعمرانو وكاف عمى معرفة بما يحققو مف تحسيف لمبيئة ,وقد اكتسب في القرف العشريف أىمية كبرى
فأصبح عمماً قائماً بذاتو لو نظرياتو العممية والتطبيقية ولو دالالتو وتأثيراتو الجمالية والوظيفية .وانعكس ذلؾ عمى العمارة حيث شيدت

عمارة ما بعد الحداثة نتاجاً ممي اًز بالغنى الموني عمى مستوى العالـ .لضماف التأثير اإليجابي لأللواف ال بد مف وجود الخبرة بخصائص

الموف والقدرة عمى اختياره بشكؿ مناسب ,ألف افتقاد المعرفة يمكف أف يؤدي إلى صورة عمرانية عشوائية تنعكس بشكؿ سيء عمى المتمقيف.
يعرض ىذا البحث كيفية ورمزية استخداـ الموف في العمارة ,وممخصاً سريعاً لبعض الدراسات المتعمقة بو ,ويقدـ تقويماً لمتجربة المونية في

العمارة السكنية في مناطؽ وادي حضرموت حيث يسمط الضوء عمى الجوانب المختمفة الستخداـ الموف ويقترح وضع خيارات لونية لكؿ
منطقة عمرانية باالعتماد عمى صيغ التناغـ الموني وذلؾ مف قبؿ المعمارييف والمختصيف ,لضبط عممية التمويف بيدؼ الحصوؿ عمى
صورة عمرانية جميمة ومنع التموث البصري الذي يمكف أف ينشأ نتيجة افتقاد المعرفة والخبرة بالموف وخصائصو.

كممات مفتاحية :الواجيات المعمارية -المباني السكتية  -وادي حضرموت.
يتعرض ىذا البحث لمفيوـ األلواف وكيفية استخداميا

المقدمة:

تعد األلواف جزءاً ميماً مكمالً لمصورة العمرانية

فبوساطة الموف يمكف رؤية وادراؾ الفراغ والتكويف
واضفاء القيـ الجمالية لممشيد المرئي ,إضافةً إلى
ذلؾ فإف الموف وسيمة قوية لمتعبير عف الثقافة والذوؽ

في العمارة ,ويسمط الضوء عمى ظاىرة استخداـ الموف
في العمارة السكنية في وادي حضرموت وىي ظاىرة

موجودة قديماً بشكؿ محدود ,وبدأت بالتوسع واالنتشار

في اآلونة األخيرة ,ومف األىمية بمكاف تحميؿ ىذه

الشخصي واليوية وىو بأثره يولد مجموعة مف

التجربة والتعرؼ عمى كافة الجوانب المتعمقة بكيفية

االنفعاالت لدى المتمقي يمكف أف تنعكس سمباً أو

ودواعي استخداـ الموف ,وكذلؾ الجية التي تقوـ

إيجاباً عمى تصرفاتو ومزاجو وسموكو.
إشكالية البحث وأىميتو:

تأتي أىمية البحث مف اإلشكاليات المتعمقة باستخداـ
التمويف في العمارة ,حيث تؤثر األلواف تأثي اًر ميماً في

إخراج الصورة النيائية لمبيئة العمرانية والمعمارية

إضافةً إلى تأثيرىا النفسي الميـ لدى المتمقي .إال أف

إيجابية ىذا التأثير تكمف بوجود المعرفة والخبرة
بخصائص الموف والقدرة عمى اختياره بشكؿ مناسب,

* قسـ العمارة والتخطيط البيئي – كمية اليندسة والبتروؿ  -جامعة حضرموت

.

 .تاريخ استالـ البحث  2017/10/9وتاريخ قبولو 2018/3/20

**

باختياره وصوالً لتقويـ ىذه الظاىرة بشكؿ كامؿ.
ىدف البحث:

يستيدؼ ىذا البحث تسميط الضوء عمى عالقة الموف
بالعمارة بشكؿ عاـ ,واستخداـ الموف في العمارة
السكنية المحمية في وادي حضرموت بشكؿ خاص,
بتحميؿ وتقويـ ىذه الظاىرة

واقتراح ضوابط تنظـ

عممية التمويف منعاً لظيور العشوائية في البيئة السكنية

ولتحسيف الصورة العمرانية األمر الذي ينعكس بشكؿ
إيجابي عمى سموؾ المتمقيف ويعزز شعورىـ باالنتماء
تجاه بيئتيـ.
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منيجية البحث:

في قصر الحمراء والجامع األموي وجامع السمطاف

تـ التوصؿ إلى ىدؼ البحث باستخداـ:

أحمد في إسطنبوؿ وغيرىا.

المنيج التوثيقي :بالرجوع إلى المصادر والدراسات

في فترة الحداثة اكتفى المعماريوف بالمونيف األبيض

ذات العالقة لتحديد اإلطار النظري لمبحث والذي
اشتمؿ عدة نقاط:

 األلواف والعمراف تاريخياً.

 الدراسات المتعمقة بالموف.
 استخداـ األلواف في الواجيات المعمارية حديثاً.
المنيج التحميمي والوصفي:

بدراسة وتحميؿ بعض الحاالت السكنية في مناطؽ

واألسود مع الدرجات المونية بينيما فتقمص ظيور

الموف في األعماؿ والواجيات المعمارية .وسادت
الخرسانة بمونيا الرمادي كمادة بناء وجاءت عمارة ما
بعد الحداثة وبدأت مدف العالـ بالتألؽ بأبنية جذابة

وغنية بالموف .لقد أسيـ تطور العموـ وتكنولوجيا مواد
البناء واإلكساء في خمؽ بدائؿ متعددة مف حيث المادة
والمممس وكذلؾ الموف األمر الذي أتاح لممعمار

وادي حضرموت واالعتماد عمى المشاىدة واالستقصاء

المعاصر فرصاً أوسع لمتنويع الموني [.]9

المتعمقة بكيفية استخداـ الموف بالنسبة لممستخدـ

بالمباني البد مف التعرض باختصار لمفيوـ الموف

لمتوصؿ إلى دراسة ىذه الظاىرة ومعرفة كافة الجوانب

الدراسات المتعمقة بالمون :لدراسة عالقة الموف

والمتمقي ,وصوالً لتحقيؽ ىدؼ البحث.

وتعريفو والتطرؽ لخواصو ,وصوالً لفيـ النظريات

األلواف والعمراف تاريخياً :ارتبطت األلواف بالعمارة

تعريؼ الموف]13[ The Color Definition :

اإلطار النظري:

ارتباطاً وثيقاً عبر العصور ,فقد استخدمت األلواف منذ

آالؼ السنيف في جنوب فرنسا وشماؿ أفريقيا .ومف

المتعمقة بآلية وكيفية تأثيره في المحيط وعمى المتمقيف.

يعرؼ الموف بأنو الشعاع المموف المنعكس مف األشياء
إلى العيف .ويمكف إعطاء تعريؼ إجمالي بأنو التأثير

المؤكد أف صناعة األلواف لدى المصرييف القدماء

الفيزيولوجي في شبكية العيف سواء كاف ناتج ًا عف

والقصور والمقابر .كما ظيرت المعالجات المونية في

إحساس ليس لو وجود خارج الجياز العصبي لمكائنات

كانت متطورة حسبما تظير آثارىـ في المعابد
العمارة اإلغريقية والرومانية نتيجةً الستخداـ الجرانيت
والرخاـ .واستمر ىذا التقميد في كاتدرائيات العصور
الوسطى في أوربا .حيث استخدـ الزجاج المموف في

العمارة القوطية فكاف عنص اًر ميماً في الواجيات ولو

تأثير جوىري في الفراغات الداخمية [.]6

وفي عصر النيضة اقتصر تمويف المباني عمى لوف

مادة البناء والتي كانت غالباً الرخاـ المموف ,كذلؾ

ظير التمويف في العمارة اإلسالمية بشكؿ واضح كما
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المادة الصباغية الممونة أو عف الضوء المموف وىو
الحية وخاصة بالنسبة لإلنساف .فيو إحساس وليس لو
وجود خارج الجممة العصبية لممتمقي ومف الناحية

الفيزيائية يعد كؿ سطح عديـ الموف مالـ يتـ تسميط
شعاع أبيض كشعاع الشمس مثالً حيث يقوـ السطح

بامتصاص موجات شعاعية معيف بحسب تركيبو
الذري ويعكس موجات أخرى .ىذه الموجات تبدو

كأنيا تنبع مف ذات الشكؿ وتمثؿ لوف سطحو.
الشكؿ()1
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الشكل( )1المون ىو الشعاع المنعكس من الجسم .المصدر.]13[ :

طبيعة وخواص المونNature and Properties :

 القيمة المونية  :Lightness ,Valueوىي

ثمة ثالث خصائص رئيسية يمكف مف خالليا
َّ

األبيض .أي توضح كمية الموف األبيض أو األسود

:of Color

توصيؼ الموف ىي]12[ :

الصبغة األساسية  :Hueىي الصبغة الخاصة بالموف

وتعبر عف ىويتو ,تحدد موقعو في الطيؼ المرئي الذي

ينتمي إلى أربعة ألواف أساسية :األصفر واألحمر
واألزرؽ واألخضر حيث يمكف الحصوؿ عمى صبغات
أخرى عند مزج ىذه األلواف بدرجات متباينة.

أ .المصدر]12[ :

درجة اإلضاءة والتعتيـ في الموف مف خالؿ الموف
المضاؼ عمى الموف األصمي الذي يحدد مدى عكس

الموف لمضوء في المساحة الممونة.
 اإلشباع  :Saturationوىي كثافة الموف وقوتو

ويقصد بيا الدرجة التي يتصؼ بيا الموف مف ناحية

عدد الذرات المونية في المساحة ويوصؼ بمدى نقاء

الموف .الشكؿ (.)2

ب .المصدر]17[ :
الشكل ( )2الخصائص الرئيسية لأللوان

نظرية المون ]13[ :The color theory

اإلدراؾ البصري لدى المتمقي ,وىذه المفاىيـ ىي:

تعتمد نظرية األلواف عمى مجموعة مف المفاىيـ

 )aاأللواف األولية :Primary Color :ىي األلواف

المرتبطة بالموف وخصائصو وكيفية تطبيقيا في

األساسية الثالثة تحدد كؿ منيا صفة لوف مختمفة,

استخداماتو التصميمية والتطبيقية ,والتي ترتبط بمفيوـ

 ,Hueوتعطي عند مزجيا جميع الصفات األخرى
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لأللواف ,تتألؼ مف مجموعتيف:

مف األلواف الدافئة ,ويمثؿ الموناف األبيض واألسود

 ألواف طباعية  Printers Primariesوتتألؼ مف

الحالة الحيادية بيف البارد والدافئ.

األحمر  Redواألصفر Yellowواألزرؽ .Blue

تؤثر طبيعة األلواف في ابراز التصميـ فاأللواف الدافئة

 ألواف ضوئية  Light Primariesوتتألؼ مف
األحمر  Redواألصفر Yellowواألخضر. Green

تعطي تأثي اًر بالقرب وتعرؼ باسـ األلواف المتقدمة أو
القريبة ,واأللواف الباردة تعطي التأثير بالتباعد والتأخير

Warm and

وتعرؼ باأللواف الخمفية .توضح دائرة األلواف Color

 Cold Colorتصنؼ األلواف بحسب االنطباع الذي

 Wheelذات االثني عشر لوناً األلواف األساسية

 )bاأللواف الدافئة واأللواف الباردة:

يحصؿ لدى المتمقي إلى دافئة وباردة ,حيث يعد

والثانوية ,األلواف الدافئة والباردة .الشكؿ (.)3

األزرؽ ومشتقاتو مف األلواف الباردة واألحمر ومشتقاتو

المصدر]17[ :

المصدر]12[ :

الشكل ( )3دائرة األلوان ذات االثنا عشر لوناً

 )cالتناغـ الموني ]2[ Color Harmony :يعرؼ

 التناغـ

التناغـ أو االنسجاـ  Harmonyبأنو الترتيب الجيد

) Harmony (Complementaryالموناف المتكامالف

والمنظـ والمسر لألشياء ,في التجربة البصرية يؤدي

ىما الموناف المذاف ينتج عف مزجيما سويةً لوف رمادي

االنسجاـ الموني لخمؽ مشيد جميؿ تتمقاه العيف وتسر

بو ,وتستعمؿ دائرة األلواف كأداة لتمييز األلواف
المتناغمة مف خالؿ عدة نظريات:
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الثنائي(المكممة):

Twin Colors

حيادي .األلواف المتكاممة تقابؿ بعضيا البعض عمى

دائرة األلواف .الشكؿ (.)4
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بعض األمثمة عف األلواف المتكاممة
تتضمف اآلتي:

األحمر  /األخضر
البرتقالي  /األزرؽ
البنفسجي /األصفر
الشكل ( )4التناغم الثنائي .المصدر]13[ :
Analogous

وكذلؾ يكوف التأثير أقوى عندما يكوف الموف الرئيسي

 التناغـ

الثالثي:

Colors

 Harmonyويتكوف مف األلواف الثالثة المتجاورة

مع ما يجاوره مف ألواف حسب عجمة األلواف كالموف

جنباً إلى جنب في عجمة األلواف .يظير ذلؾ بوضوح

األحمر مع بنفسجي محمر وبرتقالي محمر]3[ .

أفضؿ عند االختيار مف األلواف الحارة أو الباردة

الشكؿ (.)5

تناغم درجات المون
تناغم األصفر والبرتقالي ،مسرح في ىولندا المصدر]19[ :

األصفر .والبرتقالي

الشكل ( )5التناغم الثالثي

 االنسجاـ الطبيعي Nature Colors Harmony :ومرجع ىذا االنسجاـ ىو الطبيعة حيث تزخر بمجموعات
لونية تشكؿ منسجمة فيما بينيا بشكؿ مبير .الشكؿ (.)6
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ألوان متناغمة في الطبيعة .المصدر]13[ :

مركز تجاري ،برشمونة ،اسبانيا المصدر]99[ :

الشكل ( )6االنسجام الطبيعي
 )dتبايف األلواف Colors Contrast :يقصد

 التبايف بيف األلواف بحسب قيمة الموف أو حسب

بالتبايف شدة وضوح األلواف فيما بينيا ,ولمتبايف أشكاؿ

تدرج قيـ اإلشباع الموني.
التبايف بيف األلواف الدافئة والباردة...

عديدة]4[ :



 التبايف بيف األبيض واألسود.

 مف الضروري وجود ثالثة ألواف مختمفة بشكؿ

 تبايف األلواف األولية فيما بينيا ,وتضعؼ صفات

واضح عمى األقؿ.

التبايف باالنتقاؿ إلى األلواف الفرعية مف الدرجة الثانية

 بعض المجموعات الواضحة تتضمف الخيارات

(برتقالي ,بنفسجي ,أخضر) ويزداد الضعؼ باالنتقاؿ

اآلتية :الشكؿ ( )7و(.)8

إلى األلواف الفرعية مف الدرجة الثالثة.
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الشكل ( )7بعض احتماالت تباين األلوان

المصدر]17[ :

أ .تباين األلوان األحمر ،األصفر واألزرق .مباني سكنية ،الدانمارك

المصدر]20[ :

ب .التباين باستخدام األبيض واألسود برج سكني ج .التباين باستخدام ألوان أساسية (أحمر أصفر أزرق) مع

خدمي

المصدر]19[ :

مكمالتيا (أخضر بنفسجي برتقالي) لواجية فندق إلعطائو

تمي ازً في الموقع.

المصدر]19[ :

الشكل( )8تباين األلوان
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الموف وتأثيره : Color Agent and Color

)e

ناديا عبد الساتر قندقجي

عف عامؿ الموف وتأثيره .الشكؿ(. )9

 Effectيبدو الموف كعنصر مادي فيزيائي نتيجة

عامؿ الموف وتأثيره :عامؿ الموف ىو المادة الممونة

المادة الممونة ويتجمى تأثيره بما يعبر عنو مف حقيقة

المادية أو المعرفة بحد ذاتيا تأثير الموف يعبر عف

الموف الوظيفية النفسية ,يوضح الجدوؿ اآلتي مثاالً

حقيقة الموف الوظيفية النفسية.

يكتسب المربع األصفر عمى

يبدو المربع األصفر عمى

خمفية سوداء لمعاناً فائقاً ,كما

خمفية بيضاء أغمؽ وأدفأ

يشع (يتألؽ) األحمر عمى خمفية

يبدو المربع األحمر عمى

سوداء بشعور مف الدؼء

خمفية بيضاء داكناً أكثر

يبدو بارداً

يكتسب المربع األزرؽ عمى
خمفية

سوداء

لمعاناً

يبدو المربع األزرؽ عمى

فائقاً,

خمفية بيضاء داكناً أكثر

باإلضافة إلى تمؤلؤ الموف بشكؿ

كما يوحي بالعمؽ

عميؽ

المصدر]97[ :
تبدو المساحة السوداء عمى أرضية بيضاء أصغر مف

مساحتيا الحقيقية ,وتبدو مساحة البقعة البيضاء عمى
مساحة مربعة سوداء أكبر مف حجميا
تبدو المساحة الرمادية عمى خمفية بيضاء أفتح مف
المساحة الرمادية عمى خمفية سوداء

تميؿ المساحة الرمادية بشكؿ واضح إلى لوف األرضية

الشكل ( )9عامل المون وتأثيره المصدر]7[ :
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فمسفة الموف Philosophy of Color :ىناؾ العديد مف

استخداـ األلواف في الواجيات المعمارية في عمارة

النظريات والدراسات التي تمت عمى تأثير األلواف في

مابعد الحداثة :يظير استخداـ التمويف في الواجيات

النفس البشرية وعمى مستوى نشاط المتمقي وغالبية ىذه

وفؽ األشكاؿ اآلتية:

األزرؽ  :Blueلوف بارد ,لوف اليدوء والصبر ,يطور

حيث يستخدـ الموف في الحيز العمراني كموحات

المعرفة والثقة بالنفس يساعد عمى اليدوء واالسترخاء.

جدارية لممباني يمكف أف يكوف ليا بعد تاريخي أو

النظريات مستقاه مف الطبيعة ودالالتيا.]13[ :

التمويف بشكؿ زخرفي عمى مقياس كبير Canvas

النيمي :Indigoيساعد في الحدس ,يميـ الفرد ,كما َّ
أف

ثقافي كما في واجية الجامعة الوطنية ,والمكتبة

البنفسجي  :Violetيتصؼ بالبرودة كمما اتجينا نحو

 Lazioتاريخ المكسيؾ في لوحة جدارية عمى واجية

لو تأثي اًر ميدئاً.

األزرؽ ,ويتصؼ بالدؼء كمما اتجينا نحو األحمر

يستخدـ لتيدئة الجياز العصبي وتعزيز اإلبداع
والصحوة الروحية.

األبيض  :Whiteيحوي عمى شيء مف كؿ صفات
ألواف الطيؼ كما يستخدـ لالسترخاء والتيدئة.
األحمر  :Redلوف حار ,لوف الحركة يقوي الطاقة
ويستثير إنتاج الخاليا الحمراء في الدـ.

البرتقالي  :Orangeلوف دافئ ,يزيد البيجة ,يمثؿ
الشباب والفضوؿ.

األرجواني  :Purpleلوف مميـ وروحاني ,تعطي
درجاتو الفاتحة باستعماليا مع البنفسجي إحساساً رقيقاً

ودافئاً.

األصفر :Yellowلوف يميؿ إلى الدؼء ,يرتبط
بالحكمة والوضوح .بجذب بشدة لدخوؿ الفراغ

طيع باإلضافة
األخضر  :Greenلوف الطبيعة ,لوف ّ
إلى أنو يعد ميدئاً وبسبب توضعو في منتصؼ ألواف
الطيؼ ,فيو يوحي بالتوازف لمفرد.

األىمية في المكسيؾ حيث لخص المعمار Carlos
المكتبة مف قطع السيراميؾ الممونة [ ]1الشكؿ (.)10
التمويف لتحديد ممكية المسكف حيث يتـ فصؿ ك ّؿ

مسكف عف الذي يميو بالموف ,يمنح ىذا التحديد

الشعور بالتميز واالمتالؾ لممستعمميف ,كما يعكس

االختالؼ بيف ك ّؿ واجية وغيرىا احتراـ ك ّؿ شخص
لجواره [ ]3الشكؿ (.)11
استخداـ الموف كزخرؼ إلبراز التفاصيؿ والمفردات
المعمارية :ويظير بتمويف عناصر ومفردات المبنى

والتي تعمؿ عمى إب ارزه وتجسيمو كالنوافذ واإلطارات
واألبواب ,والتراسات وجميع المفردات المعمارية
الخاصة بالمبنى كحوافو ,واألسقؼ المعمقة والمائمة
[ ]9الشكؿ ()12

التمويف باستخداـ المواد المصنعة مف خامات طبيعية

أو مواد راتنجية مثؿ الحجر والطوب والزجاج والخشب
والمواد المعدنية ,لقد أسيـ تطور العموـ وظيور طرائؽ
متقدمة في تكنولوجيا مواد البناء في وجود آليات

حديثة لمكساء الخارجي لمواجيات وانعكست عمى
النتاج المعماري لعمارة ما بعد الحداثة والعمارة الحالية
[ .]14الشكؿ (.)13
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مبنى المكتبة األىمية ،المكسيك،

الجامعة الوطنية المستقمة ،المكسيك،

المعمار Carlos Lazioالمصدر []22

دافيد ألفارو سيكويرس.المصدر]21[ :

الشكل ( )10تموين الواجيات بشكل زخرفي عمى مقياس كبير

الشكل

الشكل ( )11استخدام المون لتحديد الممكية-
مساكن في أسبانيا 2006 ،المصدر]19[ :

()12

استخدام

المون

إلظيار

المفردات المعمارية (كاسرات الشمس) بناء
سكني منخفض الكمفة في سموفينيا2005 ,

المصدر]19[ :

استخدام الخشب ،المكتب الرئيسي

إرديتو ،ىولندا2010 ،

استخدام

الزجاج،

مركز

اإلبداع ،ىولندا2010 ،

استخدام الصفائح المعدنية،
بناء سكني ،ألمانيا2009 ،

الشكل( )13تموين الواجيات باستخدام المواد المصنعة من خامات طبيعية المصدر]14[ :
وفي جميع حاالت االستخداـ فإف الموف في الواجيات
يحقؽ النواحي اآلتية :الشكؿ ()14

التشكيؿ والمتمقي إضافةً إلى أثره في تأكيد عناصر

التشكيؿ المختمفة مف خالؿ الشكؿ واإلحساس بالمبنى,

 -1النواحي الفنية :تحقؽ األلواف اتصاالً بصرياً بيف

وابراز العناصر المختمفة بالواجيات [.]11
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 -2النواحي الوظيفية :يتـ استخداـ األلواف أحياناً

لدواع بيئية ,حيث تممؾ بعض األلواف القدرة عمى

سبيؿ المثاؿ أسيمت األلواف في تحويؿ مدينة الس
باميتاس في باتشوكا في المكسيؾ مف مدينة العنؼ

امتصاص الح اررة أو عكسيا فيتـ استخداميا وفقاً لما

(كانت تعد مدينة خطيرة بسبب نشاط العصابات فييا)

النواحي المعنوية :يمكف لأللواف أف تؤثر تأثي اًر ميماً

لتمويف  200مسكف فييا ,وكانت النتيجة انخفاض

يتطمب الوضع البيئي.

في تيذيب سموكيات األشخاص وتحسيف أدائيـ .فعمى

مجمع نستمو مكسيكو  9009المون
يحقق االتصال البصري ويظير

مفردات المبنى .المصدر]14[ :

إلى مدينة الرسـ والبيجة .حيث أطمؽ فييا مشروع

مستوى الجريمة فييا [.]25

مدينة أصيمة ،المغرب تعتمد المون األبيض

لدواع بيئية .المصدر]24[ :

جتأثير معنوي لأللوان في مدينة الس
باميتاس ،المكسيك.المصدر]25[ :

الشكل( )91التأثيرات المختمفة لأللوان في الواجيات

إلطار التطبيقي:

االجتماعية متوسطة ومحدودة الدخؿ وىي أصغر

العمارة السكنية في وادي حضرموت :تشكؿ العمارة

مساحةً ويندر وجود الزخارؼ فييا .يكسى البناء

حضرموت ,مادة الطيف ىي المادة الرئيسة في البناء,

أ -المونة الطينية :ىي المادة الرابطة التي تربط

المدف واألحياء التي بنيت منذ أكثر مف ثالثمائة عاـ

تبمغ سماكة المونة ما بيف  4 – 1.5سـ .وتحضر

السكنية النسبة الغالبة في النسيج العمراني لوادي

وتعد ىذه العمارة فريدة ومتميزة لسببف :أوليما أف

الطيني بثالث طرائؽ مألوفة لدى السكاف وىي.]8[ :

طوب المبف أفقياً ورأسياً لينشأ الجدار المكوف لممباني,

ما زالت قائمة ومأىولة إلى اآلف ,وثانييما :الغنى

يمزج الطيف بالماء لمحصوؿ عمى القواـ المناسب ,ثـ

اإلبداعي الذي أتاح التعامؿ مع مادة الطيف كمادة

يضاؼ إلييا التبف أو المادة المثبتة ,ويالحظ بأف

عصرية تستجيب لمتطمبات العصر .وىي عمارة
متعددة الطوابؽ لعوائؿ ممتدة عمى الغالب ,وتشكؿ

نسيجاً عمرانياً متراصاً.

مونة الطيف مع الرمؿ أو مع الرمؿ والتبف ليا خاصية

مميزة ال توجد في البدائؿ األخرى وىي خاصية
االسترجاع حيث يمكف إعادة المونة إلى حالة المدونة

يمكف مف المشاىدة تمييز نوعيف مف المساكف:

بعد جفافيا بإضافة الماء إلييا .وىي تحقؽ النتائج

مساكف تخص شرائح المجتمع مرتفعة الدخؿ وىي

اآلتية :الناحية الجمالية الموف ,النسيج.

أقرب لمقصور تمتاز بأنيا كبيرة المساحة وغنية

ب -الطبقة الجصية :يستخدـ الجص لتجصيص

بالزخارؼ والمفردات ,ومساكف تخص الشرائح

الجدراف لحمايتيا مف العوامؿ الطبيعية كاألمطار
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والرياح والشمس ,وتتـ ىذه العممية عمى مرحمتيف:

اآلونة األخيرة حيث شكؿ جزءاً ميماً في التشكيؿ

 المرحمة األولى :التجصيص بالطيف ,وتتـ بوجييف:

البصري والحجمي لمصورة العمرانية.

 -الوجو األوؿ :وىي خمطة الطيف مع التبف المنخوؿ,

لدراسة ظاىرة التمويف تـ اختيار بعض المباني السكنية

وتسويتيا حتى تكوف عمى مستوى واحد ,وتترؾ

التفاصيؿ المتعمقة باستخداـ الموف ,تمت الدراسة

الخمطة حتى تجؼ.

بالتوثيؽ عف طريؽ المالحظة والمشاىدة إضافةً إلى

حيث يتـ فرش الخمطة عمى الجدراف بسماكة مناسبة

مف مناطؽ وادي حضرموت وذلؾ لمعرفة كافة

 -الوجو الثاني :وتبدأ بعد جفاؼ الوجو األوؿ (حوالي

استخداـ االستبياف كأداة لتحميؿ الوضع .وقد ىدؼ

الرمؿ.

ما األجزاء التي يتـ تموينيا؟ ماىي نوعية األلواف

 المرحمة الثانية :بعد االنتياء مف الوجييف األوؿ

المستخدمة؟ مف يقوـ بالتمويف ومف يختار األلواف؟ لماذا

والثاني :تبدأ عممية التجصيص بالنورة والرماد وتسمى

يقيـ المتمقوف ىذه التجربة؟
تتـ عممية التمويف؟ وكيؼ ّ

ج -الطالء بالنورة :تستخدـ النورة في طالء الجدراف

مف مناطؽ وادي حضرموت يظير فييا استخداـ

عشرة أياـ) ,ويخمط فييا الطيف مع كمية قميمة مف

بالطرقة ,وتكوف بعد الوجو الثاني بفترة قصيرة.
الطينية الخارجية كما تستخدـ لطالء األسطح أيضاً,

وليا أىمية بيئية كبيرة ,حيث تعكس الح اررة وتساعد
عمى العزؿ الحراري تحضر مف حجر الجير األبيض,
ويتميز بمونو األبيض الناصع البياض.
الموف في الواجيات السكنية :تظير الطرائؽ المألوفة

االستبياف إلى معرفة :ماىي حالة المسكف قبؿ التمويف؟

العينة البحثية :مجموعة مف المساكف (150مسكناً)

األلواف في الواجيات ,ومجموعة (  50مسكناً) بدوف

تمويف ,تـ اختيار المجموعتيف بشكؿ عشوائي.
يوضح الشكؿ ( )15المناطؽ المدروسة وىي الحيز
المكاني الذي تـ فيو البحث.

العينة المستبينة :شمؿ االستبياف حوالي 200عائمة

غالبية المساكف بالمونيف الترابي واألبيض إال أف

في مناطؽ البحث.

إدخاؿ الموف في الواجيات الخارجية يبدو واضحاً في

أداة البحث :استمارة االستبياف (الممحؽ .)1
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المناطق التي تم في البحث ( قيدون ،رحاب،

خريطة وادي حضرموت المصدر []5

عورة القرين ،مدينة القطن)

الشكل()15

ما ىي حالة المبنى قبؿ التمويف :ىدؼ ىذا السؤاؿ

معرفة سبب التمويف وعالقة الحالة الفيزيائية لمبناء

بتمويف المبنى ,ومعرفة ىؿ يتـ التمويف إلخفاء حالة
سيئة لممبنى .تبيف مف الدراسة بأف  %42,6مف
المساكف الممونة ذات حالة جيدة مقابؿ  %12سيئة

ما ىي العناصر الممونة في المسكف :لمعرفة العناصر
التي يجري التركيز عمييا بعممية التمويف تبيف مف
االستقصاء بأف بعض المباني تموف فييا الجدراف بشكؿ

كامؿ فيما يتـ تمويف أماكف محددة في غالبية المساكف
أىـ ىذه العناصر :عتبات النوافذ ,التصوينة النيائية,

و %28وسط و %17,4ممتازة وىذا يوضح بأف

عناصر محددة أخرى كإطارات النوافذ وغيرىا ,إضافةً

البناء السكني.

مجتمعة كما يوضح المخطط المرفؽ.

الوضع الفيزيائي السيء ليس السبب الداعي لتمويف

6128
2926
ممتاز
ممتازة

جيد
جٌدة

إلى وجود حاالت لحظ فييا تمويف ىذه العناصر

1:
1:
وسط
وسط

قبؿ التمويف
التلوٌن
المبنىقبل
حالةالمبنى
ماىيحالة
--11ماهً

21
سيئة
سٌئة

1128
2226

الجدراف
الجدران

2:

12

عناصر أخرى
النهائٌة عناصر
التصوٌنةالنيائية
النوافذ التصوينة
عتبات النوافذ
عتبات
أخرى كؿكلما ماسبؽسبق
ماىي العناصر الممونة في السكف
-1
-2ما هً العناصر الملونة فً المسكن
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ماىي نوعية األلواف المستخدمة :ىؿ ىي مواد

ما اليدؼ مف التمويف :لماذا تتـ عممية التمويف وما

خامات طبيعية (كالخشب والمعدف وغيرىا) ؟ أـ مواد

ىو تحقيؽ جماؿ لممبنى وحمايتو مف العوامؿ الجوية

صناعية (الدىانات) أـ ألواف المواد المصنعة مف

ممونة طبيعية؟ لقد تبيف بأف النسبة األكبر تستخدـ
المواد الطبيعية باإلضافة الى استعماؿ األلواف

الصناعية بإضافتيا إلى مادة النورة لمحصوؿ عمى

األلواف المضافة (الفرعية) ويندر استخداـ مواد

اإلكساء المصنعة مف خامات طبيعية كالخشب والمواد
المعدنية وغيرىا.

اليدؼ منيا؟ تبيف مف التقصي بأف اليدؼ الرئيسي

المختمفة ,إعطاء تميز لممسكف ,تقميد الجوار وأسباب
أخرى حسب المخطط المرفؽ .وفي ىذا السياؽ

يالحظ استخداـ التمويف في القصور والمساكف

الخاصة بذوي الدخؿ المرتفع مقارنةً بالمساكف صغيرة
المساحة والخاصة بشرائح السكاف األقؿ دخالً .لقد

تبيف أف األثرياء يقوموف بتمويف مساكنيـ بغية تمييزىا
عف الجوار واعطاءىا تفرداً وتماي اًز عف غيرىا.

8.21

.;26
[قيمة]

1:

26

128
طبٌعٌة
طبيعة

اخرى
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مف يقوـ بعممية التمويف :كما يوضح المخطط فإف

لعامؿ البناء األثر األىـ بعممية التمويف يميو صاحب
المسكف أو المعارؼ واألقارب .ويالحظ ضعؼ أثر

الخبرة بالتمويف في ىذه العممية.
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التلوٌن

مف يختار األلواف :تظير الدراسة بأف اختيار الموف

يتـ مف قبؿ صاحب المسكف وعامؿ البناء ,ويالحظ
ضعؼ دور الخبير بالتمويف و الميندس المعماري.

922.
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المسكف
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أحد
آخرون
أطراف

 -5مف يقوـ بعممية التمويف

صاحب
صاحب
المسكن
المسكف

-5من ٌقوم بعملٌة التلوٌن

كيؼ يقيـ المتمقوف تجربة التمويف لممباني السكنية:
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خبٌر
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المهندس
الميندس

المعماري

المعماري

الممونة ,فيما رأى آخروف االكتفاء بالعناصر الممونة

اليدؼ مف السؤاؿ معرفة مدى رضى المتمقيف عف

كما ىي وعدـ الزيادة ووجد آخروف أنيا مقبولة ونسبة

يروف التمويف مرضياً جداً ويمكف زيادة المساحات

الطبيعي.

استخداـ التمويف في المباني السكنية ,أغمب السكاف
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 -7كيؼ تقيـ تجربة التمويف لمتجمعات السكنية

-7كٌف تقٌم تجربة التلوٌن للتجمعات السكنٌة؟

تحميل النتائج:

 -يظير التمويف في واجيات المباني السكنية فػي منػاطؽ وادي

حضرموت بشكؿ واضح وىذه التجربة ال تزاؿ في بداياتيا.
 -لوحظ أف أكثر الحاالت انتشا اًر ىي تمويف بعض

المفردات كحواؼ البناء وأطر النوافذ والتصوينة النيائية

تمويف عناصر محددة في المبنى كحواؼ المبنى
والنوافذ وغيرىا .الشكؿ()18

 -يستخدـ السكاف المواد الطبيعية لمتمويف (المونة

الطينية) التي تظير الموف الترابي ,و(مادة النورة)
إلظيار الموف األبيض ويضاؼ إلييا الممونات

لممبنى .ويتـ فييا استخداـ األلواف األساسية (األحمر

الصناعية لمحصوؿ عمى األلواف الفرعية ,وتستخدـ

واألصفر واألزرؽ) واأللواف المضافة الشكؿ(.)16

األلواف المضافة الجاىزة بنسب أقؿ.

 يالحظ تمويف الواجيات بشكؿ كامؿ بنسبة أقؿ,ويالحظ استخداـ مجموعتيف لونيتيف عمى الغالب,
األولى :األلواف المتضادة مع البيئة الطبيعية (الموف

األبيض) الذي يؤكد تميز وىوية المبنى بانفصالو عف
المحيط ,والثانية :األلواف المنسجمة مع البيئة (الموف

 ال تعد الحالة الفيزيائية لممسكف السبب الرئيسلعممية التمويف فقد وجد أف غالبية المساكف بحالة جيدة

قبؿ البدء بتموينيا.
 أسباب القياـ بعممية التمويف مختمفة أىميا :إعطاءجماؿ وتفرد وتميز لممسكف ,والحفاظ عمى المسكف

الترابي) ومشتقاتو .وفي كمتا الحالتيف يتـ التركيز عمى

وحمايتو مف العوامؿ البيئية الشكؿ ( )19و(.)20
يتحكـ َّكؿ مف المالؾ وعامؿ البناء في عممية انتقاء

والتصوينة األخيرة بألواف مضافة .الشكؿ (.)17

األلواف المستخدمة في واجيات المسكف ,وىذا

المفردات والعناصر المعمارية كالنوافذ وحواؼ البناء

 يندر استخداـ األلواف األساسية (األحمر واألصفرواألزرؽ) عمى كامؿ المساحة ,ويتـ استخداميا في

االختيار عفوي ال يستند إلى المعرفة والخبرة الكافية,
يمكف أف يكوف موفقاً أحياناً ويمكف أف يكوف سبباً
لمتموث البصري في أحياف أخرى.

85

الموف في الواجيات المعمارية واجيات المباني السكنية

ناديا عبد الساتر قندقجي

.................

استخدام المون لتحديد حواف البناء وكزخرفة لمنوافذ

استخدام المون لتحديد نياية البناء

الشكل ( )16الرحاب – دوعن المصدر :الباحث

استخدام المون باألبيض (النورة) واأللوان الترابية (المونة الطينية)
المنسجمة مع األرض .وادي دوعن المصدر]10[ :

تموين المبنى باألبيض مع بعض المفردات بألوان مضافة ،منطقة عورة مديرية دوعن .المصدر :الباحث.

األلوان الترابية لكامل المبنى مع تحديد لممفردات

استخدام المون لكامل الجدران ولتحديد عناصر

منطقة رحاب مديرية دوعن .المصدر :الباحث

محددة – مدينة القطن .المصدر :الباحث

الشكل( )17تموين الواجيات
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استخدام لون األصفر لكامل البناء ،واألحمر
لتحديد عناصر محددة .المصدر :الباحث

استخدام األلوان األساسية لتحديد
عناصر محددة .المصدر]10[ :

الشكل ( )18استخدام األلوان األساسية (األحمر واألزرق واألصفر)

تموين مدخل البناء وزخرفتو
لتمييزه مدينة القطن

استخدام التموين لتحديد الف ارغ

واظياره منطقة الخريبة-دوعن

حالة خاصة في الحصول عمى التميز والتفرد بألوان
متعددة ومتناغمة-قصر بقشان -مديرية دوعن

التموين بمون مضاف لتحقيق
التميز مدينة القطن

تموين كافة الجدران مع تفاصيل لمنوافذ وبعض

المفردات قصر آل العمودي –صيف -دوعن

الشكل ( )19تحقيق التفرد والتميز في عممية التموين-المصدر :الباحث

قيدون مديرية دوعن .المصدر]10[ :

مدينة القطن .المصدر :الباحث

الشكل ( )20تموين الطوابق األخيرة ونيايات المباني لضرورات بيئية
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النتائج :خمص البحث إلى النتائج اآلتية:

السكف واإلسكاف ومف جية الميندسيف والمعمارييف.

 -1استعمؿ االنساف الموف في العمارة منذ القدـ,

 -2إجراء المزيد مف البحوث عف الخصائص

وكاف عمى دراية باألثر الذي يقوـ بو في تحسيف

االجتماعية والثقافية لممجتمعات العمرانية وعالقة ىذه

وتجميؿ البيئة.
 -2أصبحت األلواف لغةً متداولةً يتـ تطبيقيا في

الخصائص باختيار األلواف المالئمة لتحقيؽ التناغـ

واالنسجاـ في الواجيات السكنية.

المباني بشكؿ عاـ بما في ذلؾ المباني السكنية ,وتعد

 -3ضرورة وجود جية مختصة (في وادي

أداة تعبير لتمييزىا واظيارىا والتعبير عنيا عمى

حضرموت) تشرؼ عمى عممية التمويف مف الميندسيف

المستوييف العمراني والمعماري .كما أنيا وسيمة فردية
لمتعبير عف االمتالؾ والتميز وتعكس الخصائص
االجتماعية والثقافية لممستفيديف ,وتؤثر في المتمقيف

مف الناحية النفسية .وذلؾ بما تحققو مف راحة وشعور
بالرضا مع تعزيز شعورىـ باالنتماء تجاه بيئتيـ.
-3

تسيـ األلواف المدروسة بشكؿ منسجـ ومتناغـ

في االرتقاء بالصورة العمرانية بشكؿ فعاؿ.

 -4تس ػػتخدـ المػ ػواد الطبيعي ػػة التقميدي ػػة (الن ػػورة والج ػػص

وأصحاب االختصاص وتعمؿ عمى دراسة وتحديد عدد
مف الخيارات المونية  Palettesالمناسبة لكؿ منطقة
عمرانية ,عمى أف تقسـ ىذه الخيارات إلى عدة فئات:
 الفئة األولى :يكوف الموف األبيض ىو الموف
األساسي (لوف الجدراف) ,ويتـ اختيار ألواف المفردات

والنوافذ وغيرىا مف العناصر المعمارية بألواف تنسجـ

بناء عمى خصائص وصيغ التناغـ الموني.
معو ً
 الفئة الثانية :يكوف الموف الترابي الطيني ىو الموف

الطيني) لتمويف المساكف بالمونيف األبػيض والت اربػي ,وليػذه

الرئيسي (لوف الجدراف) .ويتـ اختيار ألواف المفردات

المػ ػواد أىمي ػػة بيئي ػػة كبيػ ػرة ,ألني ػػا تعك ػػس الحػ ػ اررة وتس ػػاعد

والنوافذ وغيرىا مف العناصر المعمارية بألواف تحقؽ

عمى العزؿ الحػراري .ويػتـ الحصػوؿ عمػى األلػواف الفرعيػة

صيغ التناغـ الموني.

غالباً بإضافة األلواف المصنعة إلى مادة النورة.

 الفئة الثالثة :تحوي مجموعة خيارات مف األلواف

 -5تجربة التمويف في عمارة وادي حضرموت
السكنية تجربة حديثة وىي تمقائية عفوية ,بدأت

الفرعية (المضافة) يتـ تحديدىا بحيث تحقؽ االنسجاـ
الموني مع الخيارات السابقة.

بالظيور بسبب عوامؿ بيئية تتعمؽ بالحفاظ عمى

يترؾ لممستفيديف حرية استخداـ أحد الخيارات المتاحة

األسطح األخيرة مف البناء الطيني وتطورت لتمتد في

في ضمف الفئات الثالث بما يتالءـ مع رغباتيـ

عدد منيا إلى كامؿ البناء .وىي سمة أساسية في

المساكف الكبيرة والقصور بيدؼ تحقيؽ التميز والتفرد.
التوصيات :خمص البحث إلى التوصيات اآلتية:

وأىوائيـ ,وذلؾ لضماف تحقيؽ االنسجاـ عمى
المستوى العمراني ومنع انتشار العشوائية في التمويف.

 -4إجراء تقويـ دوري في التجمعات التي يطبؽ فييا

 -1إعطاء مسألة األلواف في العمارة السكنية المزيد

تحديد خيارات األلواف ومعرفة درجة رضا المستفيديف

مف االىتماـ مف قبؿ الجيات المسؤولة عف تنظيـ

مف أجؿ االرتقاء بالتجربة وتعزيزىا.

77

الموف في الواجيات المعمارية واجيات المباني السكنية

.................

 -9القطاف أحمد .)2006( .التكامؿ المعماري بيف التشكيؿ القائـ

المراجع:
 -1أحمد جاسر جميؿ .)1998( .األلواف والتعبير في العمراف
المصري دراسة تحميمية في العمارة السكنية الرسمية والعشوائية

والتقميدية .رسالة ماجستير في اليندسة .جامعة القاىرة – الجيزة-
مصر.

 -2حسف ندى ووحدة الحنكاوي" .)2011( .التناغـ الموني في البيئة
الحضرية" .المجمة العراقية لميندسة المعمارية .العدد 24-23-22

تشريف األوؿ.

 -3حسف نياز حسيف.)2014( .

ناديا عبد الساتر قندقجي

"أثر استخداـ الموف في التذوؽ

الجمالي لمواجيات المعمارية" .بحث مقدـ إلى نقابة الميندسيف.

فرع السميمانية.

 -4دبس وزيت ,حساـ وعبد الرزاؽ معاد .)2008( .البعد الوظيفي
والجمالي لأللواف في التصميـ الداخمي المعاصر .مجمة جامعة

دمشؽ لمعموـ اليندسية .المجمد الرابع والعشروف-العدد الثاني.

 -5الدمموجي سممى سمر .)1995( .وادي حضرموت ىندسة العمارة
الطينية .شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر :اليمف.

 -6رأفت عمي .)1997( .اإلبداع الفني في العمارة .دار الشروؽ.

 -7شوقي إسماعيؿ .)2001( .التصميـ عناصره وأسسو في الفف
التشكيمي .زىراء الشرؽ .القاىرة .الطبعة الثانية.

 -8العزب ثابت سالـ .)2006( .البناء بالطيف أسس عامة لمتنفيذ.
و ازرة التعميـ الفني والتدريب الميني .صنعاء ,اليمف.

والمستجد دراسة حاالت اإلضافات عمى المشروعات القائمة .رسالة
ماجستير في اليندسة المعمارية .جامعة األزىر-مصر.

 -10قنيوي ياسر أحمد .وادي دوعف األرض واإلنساف .تاريخ ومكاف
النشر غير معموـ.

 -11المنجد جماف .)1981( .نظريات العمارة .منشورات جامعة
حمب ,حمب.

12- Arnett, Elizabeth A. (2007). Finding the art part
in landscape architecture: a look at painting
influence of color in the garden. Thesis of master
of landscape architecture. University of Georgia.
Georgia: USA.
13- Bleicher, Steven. (2012). Contemporary color
theory & use (2nd Ed.). New York: Delmar.
14- Gao, Arthur. (2011). Building skin and details.
Shenyang: Liacning.
15- Glanser, Barbara & Schmidt, Petra. (2010).
Chroma design architecture & art in color. Basel:
Birkhakuser.
16- Itten Johannes. (1961). the art of color. New
York: John Wiley & Sons.
17- Itten Johannes. (1971). the elements of color. New
York: Van Nostrand Reinhold Company.
18- Meerwein Gerhard. (2007). Color communication
space. Berlin: Birkhauser Verlag AG.
19- Vranckx Bridget. (2011). Color in architecture
façade. ICI Consultants: France.

89

الموف في الواجيات المعمارية واجيات المباني السكنية

ناديا عبد الساتر قندقجي

.................

الممحق ( )9االستبيان

ىذا االستبياف مخصص لدراسة بحثية أكاديمية وال عالقة لو بأي جية أخرى

 -ىؿ تممؾ المسكف الذي تقطنو؟

نعـ

ال

 -ىؿ استخدمت األلواف لتمويف المسكف بشكؿ كامؿ أو جزئي؟

نعـ

ال

إذا كانت اإلجابة (ال) فرجاء انتقؿ إلى السؤاؿ األخير
ما ىي حالة المبنى قبل التموين؟
الحالة

ممتازة

جيدة

وسط

سيئة

عدد التكرار150/

26

64

42

18

%

17.4

42.6

28

12

 -5ما ىي العناصر الممونة في المسكن؟
التصوينة

األماكن

الجدران

عتبات النوافذ

عدد التكرار150/

17

42

27

%

11.4

28

18

النيائية

أماكن أخرى

كل ماسبق

30

34

20

22.6

 -3ماىي نوعية األلوان؟
طبيعة األلواف

طبيعية

صناعية

مواد اخرى

عدد التكرار150/

104

42

4

%

69.3

28

2.6

 -1ما اليدف من التموين؟
سبب التموين

إعطاء جمال

لمحماية من

تميز لممسكن

العوامل

عدد التكرار150/

59

21

48

18

%

39.4

14

32

12

08

لمبناء

الطبيعية

تقميد لمجيران

أسباب أخرى
4
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 -5من يقوم بعممية التموين؟
الشخص الممون

صاحب

عدد التكرار150/

51

82

%

34

54.7

المسكن

عامل البناء

أحد المعارف

أطراف آخرون

12

5

8

3.3

 -6من يختار األلوان؟
صاحب االختيار

صاحب

عدد التكرار150/

107

4

%

71.3

2.7

المسكن

الميندس

خبير باأللوان

عامل البناء

أحد المعارف
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7

1

20.7

4.7

0.6

المعماري

 -7كيف تقيم تجربة التموين لمتجمعات السكنية؟
رأيك في التموين

رائعة ويجب

جميمة كما ىي

إظيارىا

بدون زيادة

مقبولة

سيئة األفضل
إيقافيا

عدد التكرار200/

86

76

33

5

%

43

38

16.5

2.5
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Color in Architecture facades
"Facades' of the residential building in Wadi Hadhramout-Yemen
As a Case Study"
Nadia A. Kandakji
Abstract
In the 20th century, color has gained a major significance as it became an independent science that has its
own scientific and applied theories, as well as its functional and aesthetic implications. This was reflected
on architecture where postmodern architecture has a special color-wise rich product all over the world. In
order to guarantee the positive effect of colors, there must be experience with the properties of color,
since the lack of knowledge could cause a random architectural image that might be negatively received
by the recipients. This paper, in its theoretical frame, presents the symbolism and mechanism of using
color in architecture, an overview of the literature related to it, and forms of color harmony that could be
applied in facades in order to provide a positive effect. In the practical frame, this paper documents and
analyzes the color experience in Wadi Hadhramout, pointing out the different aspects of using color. It
also provides suggestions to specify a set of color-options for each architectural area by architects and
specialists with the aim of having a beautiful urban image and preventing visual pollution that might arise
from the lack of knowledge and experience of color and its properties2
Keywords: Color- Color theory- Primary color- Sub-colors- Color harmony- Color in facades- Wadi
Hadhramout.
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