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  العمارة الداخلية لحيزات الطوارئ المؤقتة                            

 د/ أميرة فوزى

 التدوير  إعادةلحاويات ، ،ا إليواء العاجلاالطوارئ ، -:الكلمات الدالة  •

 -الملخص:

العربية من العديد من المشكالت الحياتية التي تنعكس بصورة كبيرة علي أشكال و انماط  نعاني في مجتمعاتنا    

الفراغات الوظيفية التي نتعامل معها بصورة يومية و نظرا للزيادة الكبيرة في الكثير من المناطق الجغرافية في 

ر من الكوارث الطبيعية مثل جمهورية مصر العربية ووجود أماكن تحمل مشكالت جغرافية تؤدي إلي حدوث الكثي

منطقة الدويقة بالقاهرة فقد |نعكس ذلك علي وجود حاجة ملحة لظهور أنماط جديدة من الحيزات البديلة العاجلة و 

حدي المشكالت الوظيفية مثل األسكان أو التعليم أو حلول تصميمة إل يجادالتي تعرف بحيزات الطوارئ ، و ذلك إل

فراغات بديلة بصورة مؤقتة بطرق و خامات بسيطة دون الحاجة إلي إضافة اعباء  إيجادالصحة ، و محاولة 

 ، المتضررين األفرادو الدول كاهل علي الكوارث عبء ضحايا إيواء مشكلةة علي الدولة ، حيث تمثل يتصميم

 إيواء بوحدات المسبق واالستعداد اإليواء ماكنأ وتحديد اإليواء المسبق لعمليات التخطيط يوبالتالي فمن الضرور

جميع ال كاهل عن والمادية النفسية المعاناة آثار وتخفيف اإليواء والنقل لتسهيل سرعة التركيب وسهلة التصنيع سابقة

 المتاحة.  و حساب النواحي االقتصادية ،

 و التي تصلح كحلول لحيزات الطوارئ  و سوف نستعرض من خالل الورقة البحثية بعض الحلول التصميمية

 إستعراضوظيفية ألحدي المشكالت المجتمعية التي تحتاج لفراغات طوارئ مؤقتة و سوف يقتصر البحث علي 

مشكلة توفير فراغات سكنية لإليواء العاجل و فراغات مؤقتة في  المجتمعية مشكالتمن ال فقطلمشكلتين حلول 

 مؤقتة . مستشفيات المناطق النائية و المناطق ذات الكثافات السكانية العالية و فراغات طوارئ عالجية كوحدات

تعتبر دراسة الحيز الداخلي  لحيزات الطوارئ من األمور شديدة األهمية و التي يتناولها مصمم العمارة الداخلية     

بكل حرص حيث أن هذا النوع من المنشآآ ت يندرج تحط طائفة العمارة الداخلية للفراغات أو المسآآاحات الصآآغيرة 

تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من أقل مساحة متاحة لديه مما يجعل األمر صعباً لمصمم العمارة الداخلية لرغبته في 

سابقة التجهيز و ضرورة توفير كل  عناصر الحيز دون أن يقوم المصمم بحذف أي من تلك العناصر أو  للوحدة ال

االسآآآتغناء عنها ، فالفرال الضآآآيق يفرض على المصآآآمم فكراً تصآآآميماً مختلفاً أو بمعنى آخر يقودك إلى منه  أكثر 

و أكثر تجريداً للعناصآآآر و األمور ، فالمصآآآمم يلجي بتفكيرك إلى التجريد و االختصآآآار و التفكير الدقيق في منطقية 

األمور و العناصآآر األسآآاسآآية و األكثر أهمية من غيرها ، و ال نعنى بالتجريد أو االختصآآار حذف أو إلغاء أي من 

ن عوامل الراحة و الرفاهية . و لدراسة هذك المنش ت عناصر العمارة الداخلية للحيز السابق التجهيز أو أي عامل م

 البد من تعريف لمصطلح وحدات الطوارئ  السابقة التجهيز.

 

 

 

 

 

 

 

DOI:10.12816/0044276 



 لعدد التاسعا                                                                                            مجلة العمارة والفنون                      
 

2 
 

"Interior architecture for temporary emergency spaces" 

 

Key words: emergency, emergency accommodation, containers, recycling 

Abstract:  

    
    People in the Arab societies suffer from many life problems, which are reflected in the forms and patterns 

of functional spaces that are dealt with on a daily basis. Due to the large increase in many geographical areas 

in the Arab Republic of Egypt and the presence of places with geographic problems that lead to many natural 

disasters such as This is reflected in the urgent need for the emergence of new types of urgent alternative 

spaces, known as emergency spaces, to find design solutions to solve functional problems such as housing, 

education or health, and try to find temporary alternative spaces of simple materials without putting more 

burdens on the country. The problem of sheltering disaster victims is a burden on the affected countries and 

individuals. Therefore, it is necessary to plan ahead of the shelter operations, identify the shelters and prepare 

in advance for prefabricated, easy to install and transport units to facilitate the speed of accommodation and 

relieve the effects of psychological and material suffering on everyone, and to calculate the available 

economic aspects. 

The research reviews some design solutions for emergency spaces, which serve as functional solutions to one 

of the community problems that need temporary emergency spaces. The research will be limited to reviewing 

solutions to only two problems; providing spaces for urgent housing and temporary spaces in remote areas 

and high population areas and emergency spaces as temporary hospital units. 

The study of the internal space of the emergency spaces is very important and is dealt with by the interior 

architecture designer with great interest as this type of establishments falls under the range of internal 

architecture of small spaces, making it difficult for the interior designer to desire the maximum possible use 

of the least space available in the pre-equipped unit and the need to provide all the elements of the space 

without urging the designer to delete any of those elements or dispense with them. Narrow spaces impose the 

designer to use a different design thought or in other words lead the designer to a more logical and a more 

abstract method of thinking about elements and things. The designer resorts to abstraction and careful 

thinking of the basic and most important things and elements. Abstraction does not mean deletion of any 

elements of the interior architecture of the pre-fabricated space or any factor of comfort and well-being. In 

order to study these facilities, the term pre-equipped emergency units should be defined. 

 

 -مشكلة البحث:-1

ئين  و فاقدي الميوي من المشكالت البيئية الملحة سواء ألسباب بيئية مثل الزالزل او ألسباب جتعد مشكلة ابواء الال

يتي ت، و هنا للمتضررين و للتخفيف من األضرار البشرية وتوفير قدر من السالمة والراحة سياسية كالحروب 

هذك التصاميم تقوم  موقتةالحلول تصميمية  لفراغات الطوارئ  إيجاددور العمارة الداخلية في وأهمية  مشكلة البحث

 علي مراعاة القواعد القياسية  في توفير مساكن وحدات إعاشة أكثر كفاءة. 

  -هدف البحث :-2

النظم البيئية و اعادة يهدف البحث إلي إيجاد حلول تصميمية مبتكرة للمشكالت المجتمعية مع محاولة الربط بين 

المشكالت المجتمعية التي  لبعض لحيزات الطوارئتصلح كحلول وظيفية  بعض الحلول التصميميةالتدوير إليجاد 

 المجتمعية مشكالتمن ال فقطلمشكلتين حلول  إستعراضتحتاج لفراغات طوارئ مؤقتة و سوف يقتصر البحث علي 

و فراغات مؤقتة في المناطق النائية و المناطق ذات الكثافات السكانية مشكلة توفير فراغات سكنية لإليواء العاجل 

 العالية و فراغات طوارئ عالجية كوحدات مؤقتة.
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 -منهجية البحث : -3

يل الدراسات و تحل لحيزات الطوارئعن طريق تحليل االفكار التصميمة  المقارن أعتمد البحث علي المنه  التحليلي

 .المؤقتة  الفكر التصميمي لحيزات الطوارئ ودورها في تطوير   case studiesالمرتبطة 

 :المقدمة     
لزالزل او ألسباب و فاقدي الميوي من المشكالت البيئية الملحة سواء ألسباب بيئية مثل ا ئينجواء الالإيتعد مشكلة 

ور العمارة يتي  ديسياسية كالحروب و تخفيف األضرار البشرية وتوفير قدر من السالمة والراحة للضحايا، و هنا 

عد القياسية  في م علي مراعاة القواهذك التصاميم تقو موقتةالالداخلية في إيجاد حلول تصميمية  لفراغات الطوارئ 

 توفير مساكن وحدات إعاشة أكثر كفاءة. 

تعتبر دراسة الحيز الداخلي  لحيزات الطوارئ من األمور شديدة األهمية و التي يتناولها مصمم العمارة الداخلية 

المساحات الصغيرة بكل حرص حيث أن هذا النوع من العمارة يندرج تحط طائفة العمارة الداخلية للفراغات أو 

 إستفادةذات الطبيعة التصميمية الخاصة مما يجعل األمر صعباً لمصمم العمارة الداخلية لرغبته في تحقيق أقصى 

ممكنة من أقل مساحة متاحة لديه و توفير كل  عناصر الحيز دون أن يقوم المصمم بحذف أي من تلك العناصر أو 

كراً تصميماً مختلفاً أو بمعنى آخر يقودك إلى منه  أكثر منطقية و أكثر االستغناء عنها ، مما يفرض على المصمم ف

تجريداً للعناصر و األمور ، فالمصمم يلجي بتفكيرك إلى التجريد و االختصار و التفكير الدقيق في األمور و العناصر 

ي من عناصر العمارة األساسية و األكثر أهمية من غيرها ، و ال نعنى بالتجريد أو االختصار حذف أو إلغاء أ

بل من الضروري تطوير تصميم حيزات  (1)ووحدات الطوارئ  السابقة التجهيز.الداخلية لحيز الطوارئ المؤقتة 

الطوارئ المؤقتة في مجال العمارة الداخلية من خالل االهتمام بدراسة الجوانب الوظيفية و الجوانب الفنية التي تهتم 

بيساسيات و عناصر التصميم مع مراعاة سلوكيات الفرد و البيئة المحيطة ،لذا نجد أن المصمم يحاول جاهداً أن 

لفرال من خالل تفكيرك اثناء مراحل التصميم مع مراعاة عاملين أساسيين :الشكل و الوظيفة المستخدم  يكون مساعداً 

فال يمكن فصل أي منهما عن اآلخر، و هي المعادلة الصعبة التي يعمل الجميع في مجال التصميم على تحقيقها ، و 

 -في التصميم : التي تقوم عليها فلسفة التطوير في التصميم . من خالل عدة متطلبات

 متطلبات تصميمة. (1

 متطلبات وظيفية . (2

 طلبات اقتصاديةمت (3

 متطلبات جمالية . (4

 :أوالً:  المتطلبات التصميمة لحيزات الطوارئ 

ألخرى من يجب توفير قدراً من المعلومات تجيب على تسآآآا الت المصآآآمم و التي تمكنه  باإلضآآآافة إلى متطلباته ا

 القيام بوضع الحلول المناسبة إلنجاز التصميم  من خالل النقاط التالية : 

                                                           
يتم تجهيزها في المصننن،  ت لتحتول  جز جزو فو ف او فو  در ف ا ات ت تم ت،من مل المصننن،  هي وحدات  وحدات الطوارئ  الساااة ال اليز    )1 (

 ننا  جز إلز الموق  ليتم تجميعها بط يمة فو بأخ ل م  بعضننها فيتنول اللنننن ال،هالي لجم،لننأ ت وقد تطو  إ،تاد الوحدات الصنن،دوقية باس تماد ف ننا

هذه الوحدات نوحدات  ن،ية مؤقته لجعامجيل في الت،ميب  ل البت ون والمماوست و العامجيل  وقد ا تخدمت (Caravan)ل نات تص،ي  الن فا،ات 

ت ننمب بدمداد هذه لزمة لهذه الم ننتوط،ة الو يمنل تهيلة م ننطحات نبي ر مزودر بالخدمات ال (Mobile Home)بالبيوت المت،مجة    فتبالتلننييد و 

 و الم افق ت  ستصاست و  ي ها مل الخدماتالم انل المتح نة بالمياه و النه باو و ،ظم ا
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 :ثانياً :  المتطلبات الوظيفية لحيزات الطوارئ 

السآآتغالل محدودية الفرال من  منظومة تصآآميمة  إيجاديبرز دور المصآآمم في 

جانب و كذا زيادة الكفاءة االسآآآتيعابية العددية من جانب آخر  من خالل مراعاة 

 بعض المتطلبات التصميمية لحيزات الطوارئ التي تتلخص فيما يلي :

توفير فرال يناسب  التصميم ، و يسمح بيداء سهل و مريح لألنشطة  .1

 األساسية.

مالئمة تصميم الوحدة العتبارات المقاييس اإلنشائية و السلوك الحركي أثناء  .2

مزاولة األنشطة المختلفة داخل هذك الحيزات ومراعاة االحتياجات النفسية 

 و سلوك األفراد .

المرونة و تبادلية االنتفاع و االستخدام المتعدد للفراغات ، باالعتماد على وحدات أثاث مرنة متعددة  .3

 األغراض مع سهولة أدائها الحركي و إمكانية استغالل التمدد الرأسي في التيثيث .

 تنسيق و تنظيم العناصر داخل الفرال ، مع حساب الفراغات  .4

 تساع .داخل التصميم إلعطاء الشعور باال

توفير اإلضاءة الطبيعية طوال النهار عبر النوافذ و اإلضاءة الصناعية ليالً مع تحقيق الراحة البصرية وتحقيق  .5

 الر ية الممتدة من الداخل للخارج و توفير المناخ الصحي داخل الوحدة بمراعاة عوامل التهوية الجيدة .

 :ثالثاً : المتطلبات االقتصادية لحيزات الطوارئ 

تحقق العمارة الداخلية لحيزات الطوارئ المؤقتة القيم االقتصآآآآادية للمسآآآآتخدم عندما تحقق له أعلى قيمة وظيفية و 

االقتصآآاد ليس مقصآآوراً على التكلفة فقط ، بل على توفير الوقط و الجهد ، و تنظيم محتويات الحيز الفراغي علي 

مد على نظريات و حقائق و ظروف اجتماعية لخدمة النحو األمثل و من هنا نجد أن اقتصآآآآآآآاديات التصآآآآآآميم تعت

أغراضآآآآاً نفعية ، و الجمع بين منطق التصآآآآميم و منطق االقتصآآآآاد. ويتحدد دور المصآآآآمم في مواجهة المشآآآآكلة 

االقتصادية في التصميم عن طريق معرفة المطالب من حاجات و رغبات و أولويات التصميم بالنسبة للمستخدم و 

بالموارد و اإلمكانات المحددة ، و بالطريقة  سآآآآآتفادةباعها لتحقيق هذك المطالب ، و كيفية اإلتإالوسآآآآآائل التي يمكن 

 و تتلخص تلك المتطلبات فيما يلي :التي تمكنه من إشباع أكبر قدر من احتياجات الفرد 

:حاجة الت،فيذ ( د

تاإل داد مجيةفيحديتةط ق•

تالم،ا بةالتنجفة•

تيفةوالوظاألداوفيلجت،وعالماللمة•

التع ف  جز ط ق و و الن ( ب
مجان حديتة و التي يمنل تطبيمها في

:التصميم

تمجينفينبي ا  دو ا  المصمميجعب•
و واؤقتةالمحيزات جزاإل،فاق
طوي تخالنملمبال ربط يمة
سمتنااس تغالنويالتصميمالفن 

 ي بط يمةفوتالمتاحةلجخامات
م ا درخالنملمبال ر

مجاستفياآلخ يلالمتخصصيل
تالجودرفيالتحنموالعمند ا ة

ظهو ف صبتمجينذلكو
اإل دادم احنفيالملنالت
تالمختجفة

جم  و إ داد  ،اص  و مف دات ( ف
التصميم و ما تتطجبه حيزات 

:الطوا ئ 

لحيزالوظيفيالتحجينإ داد•
تأل تخدامهتبعاالطوا ئ

واتحجيجهوالمما ،ةالد ا اتإ داد•
تتمييمها

ادإ دوالتصميممتطجباتتحديد•
متمولنيبهاالخاصةالمواصفات

تالمتعددرالحجونف اس جز

وحدة اعاشة مؤقتة مكونة من حيز نوم و  ( 1شكل ) 

تنسيق و تنظيم طعام و فرال خدمي و نالحظ  

 .العناصر داخل الفرال
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 لتصنيع و اإلنشاء.خفض التكلفة الكلية للحيز باختيار خامات متوفرة و اقتصادية و عالية الكفاءة مما يقلل تكلفة ا (1

عدد و زمن عمليات التشغيل يقلل من ، بما وحدة الطوارئ طة و الدقة في تصميم أجزاء توافر النمطية و البسا (2

تحقيق التوازن االقتصادي بين شكل ووظيفة أجزاء و مكونات تصميم وحدة الطوارئ  و االقتصاد في المظهر ل

 الجمالي باختيار أنسب الخطوط و األلوان.

التركيب مما يتيح االستغالل المتعدد و الفعال للوحدة ، مع المتانة و إطالة العمر  إعادةإمكانية الفك و  (3

االفتراضي ومراعاة المرونة و االستخدام المتعدد للفراغات مما يحقق تبادلية االنتفاع دون تعارض بين 

 الوظائف المختلفة .

  يزات الطوارئ:رابعاً : المتطلبات الجمالية و التشكيلية لح 

في الوقط الذي يحرص فيه مصآآآآآآمم العمارة الداخلية على تحقيق متطلبات الحيز الوظيفية يسآآآآآآعى إلى تحقيق ما 

يتطلبه الحيز من مقومات جمالية و تشآآآكيلية بمعنى أن المصآآآمم يحرص أن يسآآآير تفكيرك أثناء العملية التصآآآميمية  

ية و بات الحيز الوظيف نا أن نتخيل  في خطين متوازيين هما متطل نه ال يمكن ل ية ، بمعنى أ بات الحيز الجمال متطل

تجاهل النواحي الجمالية و التشآآآكيلية لوحدة اإلعاشآآآة المؤقتة بحجة االهتمام بتحقيق المتطلبات الوظيفية باعتبارها 

اإلعاشآآآة ال  المتطلبات الرئيسآآآية أو أنها المطلب ذو األولوية لمصآآآمم العمارة الداخلية أو أن الحيز الضآآآيق لوحدة

يسآآآمح بذلك باعتبارك يخضآآآع لعمارة المسآآآاحات الضآآآيقة التي تتبنى مبدأ حذف كل ما هو زائد مما يسآآآاعد فى حل 

مشآآآآآآكلة الفرال الضآآآآآآيق أو المحدود و ذلك من خالل المعالجة التي يقوم بها مصآآآآآآمم العمارة الداخلية للعناصآآآآآآر 

...الخ. و ذلك من خالل مراعاة المتطلبات الجمالية التشآآآآآآكيلية المختلفة من كتل و خطوط و ألوان و إضآآآآآآآاءة .

 الخارجية  و الداخلية .

  السلوك اإلنسانى و تصميم حيزات الطوارئ 

تتعامل العمــلية التصـميمية فى مجـال العمارة الداخـلية مع أنواع متعـددة من الوســائط والخامات واألساليب لحل 

ق رغبات اإلنسان الفسيولوجية والنفسية والفنية  للوصول الي الراحة المشكالت التصميمية المختلفة بهدف تحـآآآآآآقي

المؤقتة العالقة بين السلوك  حيزات الطوارئ العملية التصميمية لمثل ت حيثسانية  من خالل التصميم الداخلي اإلن

البشآآآرى والبيئة المحيطة وكيفية توفير معايير ثابتة تتيح إنتاج تصآآآميمات ذات تيثير إيجابى ومريح .أما التصآآآميم 

 السلوكى فييخذ فى اإلعتبار العالقة المعقدة بين السـلوك اإلنسـانى الفردى والجماعى فى حدود زمان ومكان 

 

بدأ فى الظهور كبديل للحلول المطـآآآآـآآآآلقة ألى مجتمع فمن الطبيعى أن لكل مجتمع ثقافة محـآآآآـآآآآددين  وهذا اإلتجاك 

 وسلوك خاص به عن غيرك .

وقد تركزت العـآآآآآآآـآآآآآآآديد من الدراسات العلمية على اإلهتمام بمظاهر السلوك البشرى الذى يتصل مباشرة بمجال 

تصميم الفرال وكيفية تركيـآآآـآآآز اإلنفـآآآـآآآعاالت البشـآآآـآآآرية فى 

المتطلبات اإلنسآآآآانية  وعة محددة من الرغـآآآآآآآآآـآآآآآآآآآبات مجمو

  المقابل. ( 2الشكل )كما في وعالقتها بالفرال الداخلى السكنى 

تمثل حيزات الطوارئ المؤقتة حيزات يتم بنائها فى المصآآانع 

المخصآآصآآة تحط شآآروط مثالية هندسآآية عبارة عن مجموعة 

عا فى الموقع المحدد  قل و تجمع م حل من الوحدات التى تن ل

مشآآكلة حياتية بصآآورة مؤقتة ، تعتمد الوحدات فى بنائها على أفضآآل الطرق التنفيذية لتوفير منت  بشآآكل هيكلى ذو 

تكلفة أقل و وقط قصآآآآآآير لبنائه و يقلل وقط العمل فى الموقع لتركيب الوحدة مع كفاءة البناء و النقل و سآآآآآآهولة 

أسآآلوب التوحيد القياسآآى فى تصآآميم الوحدات التى تتضآآمن  التجهيز فى الموقع  مع سآآهولة التعبئة نظرا إلسآآتخدام

الترتيب و اإلسآآتعمال . و يعتمد بنائه على اسآآتخدام أفضآآل المواد التى  إعادةأنظمة الحوائط المتحركة التى تسآآمح ب

ن تحمى الوحدات من العوامل الخارجية و كذلك القياس الدقيق ألجزاء وحدة الطوارئ لضآآآمان النتيجة النهائية بدو
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فى المسآآآآاحة و التصآآآآميم و الخامة المسآآآآتخدمة و الظروف البيئية  يطوارئ عن اآلخر ختلف كل وحدةتأخطاء . 

بنى على هيكل فوالذي غير قابل تالذى  الحيزات التقليدية بعكس الوظيفي المحدد لها ،  فو الهد حسآآآآآآآب الموقع

اصة بها ومعايير معينة وقيود تقود تصميم للفـآآآآآآـآآآآآآصل ويعتبر وحدة ال تتجزأ من البنـآآآآآآاية ككل ولها اعتبارات خ

 .المبـنى ككل وتنــطبق على كل وحداته

     

 

صبح  لها نظرة أكثر حداثة ذات هندسة معمارية حديثة تتسم بالبساطة والوظيفية أعملية تخطيط حيزات الطوارئ 

و هى بعيدة عن التصآآآآآميم التقليدى و تركز على مبدأ ) الشآآآآآكل يتبع 

 –الفوالذ  –الوظيفة ( مع اسآآآآتخدام المواد األكثر حداثة مثل الزجاج 

األخشاب ، كما تتنوع و تتباين أشكال  –اللدائن  – قماش الخرسانيال

هي تتمثل في الكتل المنتظمة مثل المكعب أو الكرة الكتل الهندسآآية ، ف

، و الكتل شبه المنتظمة كاألشكال المنشورية مثل الهرم و المخروط 

و االسطوانة ، و الكتل الهندسية الغير منتظمة و التي تنت  من تداخل 

عدة أشآآآكال هندسآآآية متداخلة و متراكبة . يمكن تقسآآآيم حيزالطوارئ 

 لتركيب إلى :من حيث درجة البساطة و ا

  على شكل صندوق Static حيز ساكن  (أ)

يتكون من شكل هندسي   Simple Spacesحيز هندسي بسيط   (ب)

 صريح 

تصميم  وحدة طوارئ منلنموذج و هو  المقابل (3الشكل )  كما في

تتميز هذك الوحدات   HenrikssonAndreasأندارس هينريكسون 

 بالمرونة التصميمية لألجزاء الداخلية مع صغر المساحة الداخلية إلستيفاء  

للمتطلبات الوظيفية لشآآاغله حيث تتباين متطلبات المنتفعين باختالف احتياجاتهم نتيجة للتغير فى أعمارهم أو زيادة 

إلنسآآان فى هذا الحيز بنظام يوفر له اإلحتياجات المادية و الفكرية عددهم. و البد من تهيئة البيئة الداخلية المناسآآبة ل

، وهذك الوحدات لها األبعاد المختلفة التى تمثل الطول و العرض و اإلرتفاع  و البعد الرابع ) الزمن( الذى يسآآتخدم 

لى األكثر تمثل فردا أو إثنان ع تناسآآآآآآب الوحدة فى خلق حيز مسآآآآآآتمر تتحقق فيه الوظائف المطلوبة ليال و نهارا

ـط أفقى مربع الشكل بيبعاد  ـ ـ ـ ـ مترا  مقسم إلى  x 3مترا3وحدات مؤقتة لإلقامة في الكوارث او  الزالزل ذات مسق

 عبارة عن سآآآآتة أجزاء لها نفس األبعاد الهيكل العام للوحدة  مترا ،x 1مترا 1تسآآآآعة وحدات مربعة الشآآآآكل بيبعاد 

  .لموقع المخصص لها باورة منطبقة فوق بعضها تشون و هى فى صقابلة للفك و التركيب 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-:لفراغات الطوارئ المؤقتة تبعاً لنوعها إلي تصنف الحيزات الداخلية 

( وحدات طوارئ ) فراغات عالجية  فراغات تعليمية مؤقتة  جلفراغات سكنية لإليواء العا

تتميز  وحدة طوارئلنموذج  ( 3شكل ) 

 هذه الوحدات بالمرونة التصميمية

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.concretecanvas.co.uk/21AboutCCS1.html&usg=ALkJrhjscRu4beCRxCb2pkCct-KMSRfL2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.concretecanvas.co.uk/21AboutCCS1.html&usg=ALkJrhjscRu4beCRxCb2pkCct-KMSRfL2Q
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  -:يتكون من شكلين هندسيين أو أكثر  Compound Spacesحيز هندسي مركب   (ت)
 

المقابل  ( 4) بالشكلالموضحة الوحدة التالية  

وحدة مكعبة الشكل يمكن تكرارها بصورة 

متتالية أسآآآآلوب تصآآآآميم الوحدة الذى يقوم 

على مبآآآدأ الآآآدم  بين األجزاء الآآآداخليآآآة 

الحركة  تصآآميم الوحدة يعتمد على أسآآلوب

االفقيآآآة و الراسآآآآآآيآآآة لبعض العنآآآاصآآآآآآر 

إمتداد بعض األجزاء التى  التصآآآميمية مثل

تمثل الباب و الشآآآآآآباك  وهما من الزجاج 

لضآآآآمان تحقيق اإلضآآآآاءة الطبيعية بداخل 

الوحآآآدة . التصآآآآآآميم الآآآداخلي لحيز النوم  

ية  لداخل مد يتميز ببسآآآآآآآاطة الحلول ا و تعت

 نظرية تراكب االشآآآآآآكال الهندسآآآآآآية علي 

ية و العالقة بينهما  لداخل ها ا تركيب أجزائ

المكعب فارل من الداخل ثم  حيث يظهر لنا

تركآب األجزاء الآداخليآة بآالتوالى كمآا هو 

واضآآح بالشآآكل منها ما يمثل جزء المدخل 

حيز يتحدد الشآآآآآآكل النهائي لل أو الفتحات 

حسآآآآآآب لوحدة الطوارئ  هندسآآآآآآي مركب

شاغلين  الموقع و المساحة و عدد األفراد ال

 التكويناتالمختلفة  للحيز الداخلى كما يوضح

 أكثر من وضع تصميمي سواء فى للوحدات

 متداد االفقي أو االمتداد الرأسي.باال

  .متعدد األشكال و األسطح يصعب تقسيمها ألشكال هندسية واضحة  Complex Spacesحيز مركب معقد   (ث)

ملئ بالسطوح اللينة   Organic Spacesحيز عضوي   (ج)

الغير محددة ، و التي تبدو أقرب ما يكون إلى الكائنات الحية 

و يعد النوع الثاني هو األقرب لتصنيف حيز وحدة اإلعاشة 

 المؤقتة.

  Versaفيرسا دوم  ةتعرف بوحد  ( 5شكل ) المقابلة الوحدة 

Dome unit ،مضغوطال من الورق عبارة عن بناء هيكلى 

ذو تصميم عضوي بسيط يتميز بانخفاض التكلفة  المعاد تدويرك 

  Organic Spacesحيز عضوي   و هي تمثل و بسهوله نقله 

يسهل و  يمكن تجميع أكثر من وحدة لتكوين تجمع سكني في الحاالت الحرجة و الطوارئ  وملئ بالسطوح اللينة ال

الوحدة ،المطبخ ( بنظام صيانة منخفض  –بالمرافق ) الحمام و نقلها عبر حاويات الشحن . الوحدة مجهزة شوينها ت

كل أجزاء الوحدة الهيكلية و الملحقات  ،عزلنظام تمثل األقواس و القباب مدعمة ب مكونة من هياكل عضوية صلبة

  اإلضافية ذات أبعاد قياسية واحدة قابلة للتبادل مع بعضهم البعض , وهى أيضا وحدات تنفذ حسب الطلب يمكن دم

يحتوى على نوم يتحول إلى فرال معيشة  ،بدون فواصل بين أجزائه الداخلية للوحدة داخلى الفرال . الأكثر من وحدة

  . إلى وحدة جلوس قطعة االثاث الخاصة بالنوم حيث يمكن تحويلعند الحاجة 

وحدة  Compound Spacesحيز هندسي مركب  ل ( 4شكل ) 

 .لوحدة الطوارئ متتاليةمكعبة الشكل يمكن تكرارها بصورة 
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سهولة وو سهولة التنفيذ و التركيب  انخفاض التكلفةبتحقيق بعض المفاهيم الخاصة علي  حيزات الطوارئ تعتمد

و المرونة التصميمية للفرال الداخلى بحيث يكون الفرال قادر على تلبية المتطلبات المختلفة لشاغليه والنقل للموقع 

  ل. فراللمتطلبات الوظيفية لتبعا للحيز الطوارئ لتغير و التجديد تعطي إمكانية الفك و التركيب و ا

من حيزات ن التراكيب اإلنشآآآآآآائية و التصآآآآآآميمات الداخلية و الميزانيات المختلفة لكل وحدة أنواع مختلفة مهناك  

تجهيزات الو  و نوعية التجهيات الفنية بها سآآآآآآواء المسآآآآآآتخدمة بها الخامات وحجمها  ومميزاتها تبعا ل الطوارئ

رخيصة تتميز بالتصميمات البسيطة و و عالجية بدائل سكنية  تمثل حيزات الطوارئ .حيثو الكهربائية أالصحية 

و امكانية فكه و تركيبه باإلضافة الي  المعالجات الداخلية لتفى بيهم األغراض و تعدد االستعمال فى الفرال الواحد 

 وظيفيةبقا لالحتياجات الالنشاط ط و تغييريساعد على تغيير شكل الفرال  نظم التجميع المختلفة ألكثر من وحدة مما

 .خدم للمست

 يجب األخذ في االعتبار عدة نقاط هامة عند البدء في تصميم  حيزات الطوارئ من هذه االعتبارات :

 التعرف على الخامات أو المواد التي تناسب نوعية الفرال المقترح . (1

 . وحدة الطوارئخصائص الخامات أو المواد لتكون مناسبة للوظيفة المطلوبة من  (2

 تحقيقه للغرض و الوظيفة المطلوبة .نوع الملمس المطلوب و مدى  (3

وتتميز المنش ت الخفيفة لحيزات الطوارئ بصغر حجم العناصر اإلنشائية لذا يجب مراعاة الدراسة الدقيقة للخامة 

قدرتها على نفاذ الضآآآوء خاللها مما يوفر إضآآآاءة طبيعية جيدة تمتاز  دراسآآآة المسآآآتخدمة في تصآآآنيع الوحدات و

بالتجانس و التوزيع و التدرج اللوني  و أتاحط خامة اللدائن المختلفة الحصآآآآآآول على درجات لونية مبتكرة كما 

شكيالت و تركيبات مختلفة  سية في تصميم حيزات الطوارئ ال، وأتاحط الفرصة لعمل ت مؤقتة تعتمد الفكرة األسا

على إمكانية الفك و التركيب و على سآآهولة التشآآوين و على بسآآاطة اإلنشآآاء و اختيار خامات تؤدي هذك اإلمكانية 

أجزاء ووحدات  حيث أن لكل خامة معطياتها الفنية التي تؤثر إلى حد كبيرفي التصآآآآآآميم، و هذا النوع عبارة عن

 الموقع بيقل تكلفة معدات و عمالة ووقط .ي  يع  أو الطي  فتجملها قابلية الفك و  النمطية خفيفة 

يمكن طيها  قياسية سكنيةطوارئ  لوحدة  (7) شكل الوحدة التالية 

وحدة الالوحدة تتسع ألربعة أفراد و تمثل ، مساحتها  1/4طي علت

مستدام حيث تم تصنيعة من خامات مستدامه يمكن تجميعها  جنموذ

في الموقع ببعض األدوات األساسية بحث يمكن تشكيل تلك الوحدات 

قماش الالوحدة في الموقع مباشرة و الخامة المستخدمة في تصنيع 

هو قماش سميك مصنوع من مكونات  Concrete Cloth الخرساني

الخرسانة، له نفس مرونة أقمشة المالبس العادية ولكنه شديد الصالبة 

بمجرد أن تتم هدرجته بواسطة الماء ليصبح تماًما مثل الخرسانة 

العادية وذو قدرة على تحمل الطرق عليه وعلى احتمال درجات 

ء مباني خرسانية يستخدم القماش الخرساني لبنا .حرارة مرتفعة للغاية

بشكل سريع وسهل جًدا مما يجعلها مناسبة لألستخدام في اوقات 

األزمات، كحاالت إيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية، أو 

  عسكرية.المواقع لحاالت مثل بناء معسكرات ووحدات إسعاف ل

 

 

 

القماش الخرساني كقطعة من القماش مطوية داخل كيس من البالستيك المقوى، يتم نقلها إلى موقع البناء ثم يكون 

يمرر ماء كافي لغمر القماش الخرساني داخل الكيس بالماء. ويترك القماش مغموًرا بالماء لوقط كافي حتى تكتمل 

ة الكيس من على القماش لتبدأ عملية ضغط الهواء عملية الهدرجة لجميع أجزاء قطعة القماش الضخمة. ثم تتم إزال

 داخل القماش حتى يتمدد لييخذ شكل المبنى الذي صممط قطعة القماش لتكون عليه. وقد تحتاج عملية تمديد القماش

( شكل القماش الخرساني و نموذج  6شكل ) 

 ألستخدامه كوحدة أثاث

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.concretecanvas.co.uk/21AboutCCS1.html&usg=ALkJrhjscRu4beCRxCb2pkCct-KMSRfL2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.concretecanvas.co.uk/21AboutCCS1.html&usg=ALkJrhjscRu4beCRxCb2pkCct-KMSRfL2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.concretecanvas.co.uk/21AboutCCS1.html&usg=ALkJrhjscRu4beCRxCb2pkCct-KMSRfL2Q
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إلى مساعدة لسحب القماش بشكل يسمح للهواء بالتغلغل داخله حتى تتمدد جميع أجزاءك وبعد انتهاء عملية نصب 

 ك لمدة يوم ليجف وتقسو المواد الخرسانية بداخله ليصبح بعد ذلك جاهز لالستعمال .القماش يتر

 

 

 

 

 لوحدة   المقابل ( 8) بالشكل الوحدة التالية

 وفعال في حاالت الطوارئ ة مناسب سكنية

الطوارئ و  LIFE linkعرف بميوي ت

تصميم مصمم أردني كل وحدة صغيرة في 

المسكن المؤقط يتسع لفردين فقط  يكون 

مضغوط  داخل الهيكل االتشائي للوحدة و 

بمكن تجميع أكثر من وحدة  بحيث يمكن أن 

شخصا في وقط  12تستوعب ما يصل إلى 

واحد ، والمسكن المؤقط يسمح للمستخدميه 

لفراغات ة مغطاك بين ايبإنشاء غرفة شمس

لتوفير الحرارة الالزمة إلى المسكن، وكذلك 

 للضوء على دخول الخلفي الشفاف.

 الخامة المستخدمة في المسكن رغوة البولي

 مضغوطةأثيلين  بحيث يمكن أن يكون فرال 

  نقله و تخزينه  .  يسهل

 

أحدي االتجاهات التصميمية لوحدات الطوارئ  إعادة التدوير باستخدام الورق المقوي المعاد تدويرك فكريمثل 

بهدف التقليل من استهالك موارد جديدة واالستخدام األمثل لموارد البناء وتقليل الهادر منها في   (1) الصديقة للبيئة

التصميم هذا المبدأ يحث المصممين علي مراعاة التقليل من استخدام الموارد الجديدة في المباني التي يشيدونها كما 

أو بعض  عناصرها  في نهاية العمراالفتراضي لهذك يدعوهم إلي تصميم المباني وإنشائها بيسلوب يجعلها هي نفسها 

مصدرا أو موردا ألستخدام مرة اخري باالضافة إلي البحث عن مواد بديله تكون منخفضة التكاليف وال  -الوحدة 

                                                           
على اسآآآتخدام خرق القطن initially بدأت صآآآناعة الورق المعاد تدويرك في الواليات المتحدة في القرن السآآآابع عشآآآر حيث اعتمد اإلنتاج األولى  (1

"  "grow tremendouslyفي تصآنيع الورق المعاد تدويرك من المخلفات السآليلوزية وبدأت هذك الصآناعة تنمو بضآخامة   'cotton rags "البالية 

ة للمحافظة فى بداية القرن التاسآآآع عشآآآر وفى أثناء الحرب العالمية الثانية نمط بسآآآرعة كبيرة صآآآناعة الورق المعاد تدويرك لعدم توافر االيدى العامل

 .يعية لألخشاب ) الغابات ( ثم بدأت هذك الصناعة تضعف مرة أخرى بعد الحرب على المصادر الطب

 

قماش من خامات ال همستدام حيث تم تصنيع جقياسية سكنية يمكن طيها تمثل نموذطوارئ  لوحدة  ( 7شكل ) 

 الوحدة يمكن تجميعها في الموقع الخامة المستخدمة في تصنيع  مستدامالConcrete Cloth الخرساني

 

الطوارئ كل وحدة  LIFE linkتعرف بميوي  حاالت الطوارئ ( 8شكل ) 

 صغيرة في المسكن المؤقط يتسع لفردين فقط

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.concretecanvas.co.uk/21AboutCCS1.html&usg=ALkJrhjscRu4beCRxCb2pkCct-KMSRfL2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.concretecanvas.co.uk/21AboutCCS1.html&usg=ALkJrhjscRu4beCRxCb2pkCct-KMSRfL2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.concretecanvas.co.uk/21AboutCCS1.html&usg=ALkJrhjscRu4beCRxCb2pkCct-KMSRfL2Q


 لعدد التاسعا                                                                                            مجلة العمارة والفنون                      
 

10 
 

, ويهدف هذا المبدأ إلي التقليل Eco- Friendly Materialsتؤثر بالسلب علي البيئة كمواد البناء الصديقة للبيئة 

من استهالك موارد جديدة  وتدوير مواد البناء وإعادة  استخدامها عدة مرات إن أمكن سواء في نفس المبني أو في 

مشروعات  متعاقبة  مع االعتماد علي مواد البناء المحلية و يجب أن يتوفر في مواد البناء شرطين أساسين حني 

أال تكون من المواد عالية االستهالك للطاقة سواء في مرحلة التصنيع أو التركيب أو  -وال:أ -تكون صديقه للبيئة:

أال تساهم في زيادة التلوث الداخلي بالمبني أي أن تكون من مجموعه مواد البناء التي يطلق   -ثانيا:حني الصيانة.

 عليها مواد البناء الصحية وهي غاليا  ما تكون مواد البناء الطبيعية.

صميم جبرائيل تمثل فرال سكني مؤقط من الورق المقوي المعاد تدويرك من ت طوارئ لوحدة  (9شكل )الوحدة التالية 

حقق مفهوم المسكن المدمجة  متعدد الوظائف الفرال بشتمل علي ت  2 م 22مساحتها    TumbesGabrijelaتامبس 

ات للتخزين للتحويل ، و استغلط درجات السلم كوحدغرفة نوم ومطبخ و حمام وحيزطعام وحيز معيشة، أريكة قابلة 

.  

 

 

أكثر الخامات المفضل أستخدامها في يجب مراعاة الدقة أثناء أختيار الخامة المستخدمة في تنفيذ الوحدات و من 

لها قابلية الفك و  عبارة عن وحدات نمطية خفيفة  هيو و التركيب  القابلة للفك (1) اللدائن  تصميم تلك الوحدات

بشكل كبير في صناعة تلك    اللدائن و قد دخلط الموقع بيقل تكلفة و معدات و عمالة ووقط .يع  أو الطي  في  تجمال

  جديدة لحرية التصميم و اإلنشاءأبعاداً  بإضافةحيث لعبط دوراً مؤثراً  )وحدات الطوارئ  السابقة التجهيز( الوحدات

                                                           
بالضغط و الح ا ر و هز م نبات  ضوية ف ا ها  ا م وصفز لمجمو ة مل المواد الم تحدتة تجمعها خاصية الجدو،ه تلنيجها ي هن -:اللدائن )1(

مجحوظ فز مجان الب،او بتطبيمات مختجفة فيما يطجق  جيه ) ما ر  كلنبت وقد دخجت الجدالل  ةالن بول و تمتن قطاع هام في الص،ا ات البت ونيماوي

 ات تخداماساد بالجدالل( و فل نال هذا ال،وع مل العما ر الم تحدتة لم يجعب دو  مؤت  متن مواد الب،او التمجيدية و تميزت الجدالل دول  ي ها مل المو

مية و ي ج  هذا إلز الصو  المتعددر لم،تجاتها فم،ها الصجبة و الم ،ة و األ لية و األ، جة و األ،واع ال  وية و المتعددر في لتز المجاست التطبي

 ال والن و محالين الدهال و مواد الجصق و األلياف و  ي ها ت

س تمثل فرال سكني مؤقط من الورق المقوي المعاد تدويرك من تصميم جبرائيل تامب طوارئ وحدة  (9شكل )

TumbesGabrijela  2 م 22  ة الوحدةمساح  
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خرى من أو معتمة عند اضافة مواد ، و تعد اللدائن من المواد المنفذة للضوء حيث انها فى حالتها العادية شفافة 

مميزات اللدائن انها ذات خصائص حرارية تتيح لها ٕامكانية الصهر و ٕاعادة استخدام القطع التالفة و ٕامكانية لصقها 

التوصيل الحرارى  بينها رديئة و الى جانب ذلك فان اللدائن تتميز،و لحامها بالحرارة مما يوفر فى المادة المستخدمة 

، باألضافة .كما انها ال تمتص المياك مما يجعلها مادة عازلة للمياك،و الزجاج مثلها فى ذلك مثل الحجر و الخشب 

الذي يعد من الخامات الطبيعية سهلة التشكيل و  (1)للكثير من الخامات الطبيعية الصديقة للبيئية مثل خامة البامبو 

يمكن توظيف الخامة عاشة ظهرت عدةنماذج لمنشيت قابلة للفك و التركيب تصلح لألستخدام المؤقط كفراغات لإل

 اهاليدالعامل األساسي فيها هي مادة الفورم)تتماسك بمادة صمغية الصقة قوية  البامبوعن طريق تجميع بلوكات  من 

مختلفة األسماك و لكن منتظمة في البامبو مقاطع من  تجمع،( مادة كيميائية مثبتة بحيث تتصلب بعد فترة و جيزة  +

الشكل الخارجي  و بعد ذلك يمكن تشكيل و استخراج عدة أشكال هندسية ، أو على شكل مجسمات نحتية أو ألواح 

 منتظمة تفي بالوظيفة المطلوبة .  

الجة الحيزات مع كيفيةوالمصنعة من خامة البامبو  (10شكل )وحدة الطوارئ التالية  لتصميم ةتتناول الفكرة الرئيسي 

إقامة وحدات  المحدودة إلسكان الشباب طبقا لمشاريع وزارة اإلسكان المنفذة طبقا لخطة الدولة،  بإتاحة تجمعات

ائمة و المسطحات معالجة بطرح تصميمين أحداهما يعتمد على الخطوط الهندسية بالزوايا القال طللشباب و قد تم مؤقتة

ة على خامة طوط  في التشكيل ، علما  بان التصميمين يعتمدوا بصفة أساسيالنمطية و اآلخر يعتمد على حرية الخ

الوحدة قابلة للطي ة .سواء باستخدامها بلونها األصلي أو بالمعالجات اللونية و التجهيزات التكنولوجية الحديث البامبو

  . وحدة أكبر مساحةو التخزين و خامة البامبو تمنحها حفة في الوزن و يمكن تجميع أكثر من وحدة عمل 

 

 

                                                           
ذلك في نهاية القرن الخامس قبل الميالد  البامبو في الصين منذ أكثر من ألفي عام، حيث تعود جذورك إلى مقاطعة وارن  بالصين، وكان فاكتش )1(

وقد استخدم البامبو في  .و المنشيت الخفيفةمادة ثرية لتشكيل األثاث البامبو  حيث استخدم الصينيون فروع نبات البامبو في صنع أثاث امتاز بالمتانة،

 العديد من الصناعات مثل الورق واالسم العربي للبامبو هو الخيزران

 

 الوحدة قابلة للطي و التخزين . مصنعة من خامة البامبو  وحدة الطوارئ ( 10شكل ) 
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 دقيقة .هذا النوع من الحيزات ١٥يمكن طية و فردك خالل  اللدائن البالستيكيةمن  ةمصنع الوحدة السكنية التالية

يمكن استخدامه في الحروب و الكوارث الطبيعية.الفكرة األساسية تعتمد على البساطة في التصميم تعد المؤقتة 

اللدائن حوائطه صلبة و مصممة بجميع التفاصيل: الشبابيك و األبواب و الطالءات مختلفة األلوان و التجاليد من 

حيث ب الوحدة الصندوقيةنصب تأفراد  ٤لتم عمل تصميم تنفيذي مميز يسمح  ولقد   PVC  حواف من مادة ال ال

سهل  الوحدةبوصة  ١٥0 ايبلغ ارتفاعه

النقل و الشحن من مكان آلخر و يسهل 

في الموقع  و من مميزات هذا  تشيدها

الصندوق خفة وزنه و قلة سمك الشرائح 

األساسية المكونة للوحدة يمكن استخدام 

و كمسكن أهذا الحيز كعيادات متنقلة 

بقدرة كبيرة على التحمل  تتميز الوحدة

حيث إنها مضادة للحريق و سهلة 

التنظيف و مصنعة من خامات معادة 

يمكن عمل تصميمات داخلية و  التصنيع

 مختلفة و متنوعة 

 لتتماشى مع اختالف مستوايات المعيشة 

تناول الجزء السابق من البحث بعض 

 المعالجات التصميمية لوحدات الطوارئ و توظيفها كفراغات سكنية لإلقامة 

 

 

 

 

 

 مؤقتة سواءفراغات عالجية المؤقتة و لكن هناك انماط وظيفية أخري ألستخدام وحدات و فراغات الطوارئ ك

في المناطق النائية أو في حاالت الكوارث الطبيعية كالزالزل و غيرها و قد استخدمط في تصميم تلك الوحدات  

و يعد من أكثر الوحدات انتشارا الوحدات المصممة من خالل إعادة تدوير المخلفات  العديد من الخامات التصميمية

 العمارة أشكال من شكل هيوفيما عرف بعمارة الحاويات  (1)الصناعية مثل وحدات الحاويات ) الكونتينير ( 

 القليلة السنوات مدى على نمط بناء كمادة حاوياتال استخدام( الشحن حاويات) الوسائط المتعدد الصلب باستخدام

 منخفضةكما انها  للبيئة صديقة عمارة الحاويات تعتبر و ها بابعاد مختلفةتوافر و الكامنة القوة بسبب الماضية

 . القاسية البيئات لمقاومة مصممة أنها كما. نسبيا التكاليف

جية المؤقتة ( نموذج من الوحدات العال Anshen + Allen)  أنشين + ألين أنتجط شركة الهندسة المعمارية الدولية

 ،مطية صحية   اية  يادات بد،لاوو تصميم مجموعة من العيادات لتعمل في حاالت الكوارث والخدمات الصحية 

 في الخدمية الحيزاتتطوير على تعملل واألطفال النساء لمعالجة الالزمة المعدات بجميع تزويدهميتم   ال،امية لجبجدال

تيهيل الحاويات و تحويلها  إلى وحدات الرعاية  إعادةعن طريق اإلنسانية. للمساعدة إليها الحاجة تشتد التي المناطق

الحلول التصميمية لبعض المشكالت المجتمعية لتوفير  إيجادالوقائية للمجتمعات الفقيرة والريفية.و ذلك كنوع من 

                                                           
يط جميع حاويات الشحن لها نفس العرض مع اخنالف الطول و األرتفاع كما أنها مصممة  للتجميع مع بعضها البعض بواسطة التعشيق لسهولة التثب )1(

 حصل فيليب كالرك على براءة اختراع "طريقة لتحويل واحدة او اكثر من حاويات الشحن إلى بناء صالح للسكن في منطقة 1987عام أثناء النقل ، 

 سكنية", وبذلك وضع حجر األساس للعديد من األفكار لألبنية المصنوعة من حاويات الشحن.

لقطات تظهر كيفية نصب منزل متنقل قابل للطى مصنع من  (11شكل )

 خطوات بسيطة ثمانيالمعدن  فى 

ية طيمكن  اللدائن البالستيكيةمن  ةمصنع وحدة الطوارئ سكنية ( 11شكل ) 

 دقيقة ١٥و فرده خالل 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.anshen.com/&usg=ALkJrhjqcZpM9q1wdAbpC2TYLcKNCz1k7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.anshen.com/&usg=ALkJrhjqcZpM9q1wdAbpC2TYLcKNCz1k7w
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ان المحرومين من الخدمات العالجية في البيئات النائية أو وحدات الرعاية الصحية ذات الجودة تلبية احتياجات السك

 المعزولة أو في المناطق التي يكون فيها المستشفى التقليدي غير متاحة.

أقدام. تمثل اثنان منهم غرفتي فحص و للعاملين في العيادات  8الوحدة مكونة من اربعة حاويات حجم الواحدة  

مل تحاليل ( بينما تمثل الحاوية الرابعة وصيدلية ومنطقة استراحة وتم والثالثة عبارة عن مختبر تشخيصي )مع

تجهيز الوحدات بالدهانات العاكسة للحرارة، والمراوح الشمسية، واألضواء الكهروضوئية التي تعمل بالطاقة و 

تدوير الحاويات  إعادةابواب الوحدات ابواب أوتوماتيكية للتيمين. تمثل الوحدة مرحلة تصميمية تجريبية ألستخدام و 

 . 2010عام الزلزال الذي دمر هايتي  لمواجهةتم نشر النموذج األول قد كنماذج عالجية مؤقتة في حالة الزالزل . 

  

 

 
 

 بسهولة تكييفها يمكن كما واإلضاءة التهوية، لتوفير الحاويات تعديل يتم ، بذاتها قائمة منشية الحاويات اتعياد تمثل

 الرعاية مرافق توفير جانب إلىف الشبكة خارج للتطبيقات الرياح قةطا أو الشمسية الطاقة انظمة بيستخدام تشغيللل

 الصحية الرعاية عالم في إضافية قيمة لتوفير  الوحدات تلك تهدف النامية، للمناطق إليها الحاجة تشتد التي الصحية

 المحلي. والمجتمع

 ويجب أن نشير إلى أن التوسع األفقي قد يكون بدم  وحدتي إعاشة أو  عالج  أو أكثر بجوار بعضهما البعض

بغرض الحصول على مسطح أفقي كبير ولكن نرى أنه البد وأن تكون تلك الوحدات مصممة لهذا الغرض وبخاصة 

أفقياً في  وحداتاالمتداد األفقي هو امتداد الو وأنه يتم عمل إضافات بالوحدات لتجميعها مع بعضها البعض ميكانيكياً 

االمتداد في و أن يكون أ(  Back drop) لوحدات الخلفي لأي اتجاك من االتجاهات األربعة , فإذا كان في االتجاك 

على جانبي المبنى القائم ييخذ شكل  األمتداد األفقي( أما عندما يمتد  Frontal Extension)  مامياالتجاك األ

كل تلك االتجاهات أو بعضها و يكون  األمتدادات األفقية في حين تتجمعو ( Winged Extensionاألجنحة ) 

، و ( Surrounding Extensionالقائم)  لوحدة الطوارئ الرئيسية في التصميم و يعرف باألمتدادد مغلفاً االمتدا

المصممة مل حاويات اللحل ال ابمة اس تخدام م   الوحدات العالجيةلمطات تظه  ط ق ت نيب و تجمي     ( 12شكل ) 

  من تغطية  جمالو،ي اللننت
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من  بعضها البعضالمتكررة و التي ترتبط مع وحدات المديولية ن لالمتداد أن يكون في صورة مجموعة من المكي

 (.Modular Extensionاالمتداد يطلق عليه االمتداد النسقى ) خالل شبكة و ذلك 

لوحدة طوارئ عالجية مؤقتة هو وو تظهر فكرة االمتداد األفقي لوحدات الطواري العالجية في النموذج التالي  

الوحدى العالجية مقسمة إلي أربع أقسام كل ،  .Kukil Han   المصمم كوكيل هانباستخدام الحاويات من تصميم 

لتشكيل هيكل حجمه األصلي، عن  طبي ثالث مرات الهيكل ال قسم عبارة عن ثالثة حاويات متصلة لتذيد من مسطح

يستوعب عدد أكبر من األسرة و اللوازم و المعدات الطبية و قام المصمم بتجمعين أربعة وحدات بصورة متعامدة 

"الذهاب إلى أي مكان" و قد اعتمدت الفكرة التصميمية علي مبدأ  أربعة أجنحة مكونةإلنشاء مستشفى مصغرة 

لتقديم المساعدات الطبية للضحايا على مستوى العالم من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل ويمكن نشر 

أنواع  تقديم مختلفلأي جزء من العالم )بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها(  في ةمتنقلالمستشفى هذك ال

لديه القدرة على أن و المسقط األفقي للوحدات مصمم بحيث يكون  اص المحتاجين.الرعاية الطبية الطارئة لألشخ

 مخصصة لتقديم الدعم  وعلى التكيف مع عدد كبير ومتنوع من سيناريوهات الطوارئ. يةقدرة الهيكللديه ال تكون

الوحدة مذودة بخاليا شمسية لتكون مكتفية ذاتيا بالطاقة  يوضح التصميم الكامل للوحدة ( 12الشكل ) .بسهولةالطبي 

 . النظيفة 

  
 

 

 

 -التالية: و ختاماً نستخلص من خالل البحث النتائ 

 يةئج ال حث ن:-   
 سابقة إيواء بوحدات المسبق واالستعداد اإليواء اماكن وتحديد اإليواء المسبق لعمليات ضرورة التخطيط (1

جميع و  كاهل عن والمادية النفسية المعاناة آثار وتخفيف اإليواء والنقل لتسهيل سرعة التركيب وسهلة التصنيع

 المتاحة.  حساب النواحي ذات االقتصادية

حلول تصميمة ألحدي المشكالت الوظيفية مثل األسكان أو التعليم أو الصحة ، و  يجادإلحاجة ملحة هناك  (2

فراغات بديلة بصورة مؤقتة بطرق و خامات بسيطة دون الحاجة إلي إضافة اعباء تصميمة علي  إيجادمحاولة 

 .الدولة 

و تظهر فيها  Kukil Hanلوحدة طوارئ عالجية مؤقتة باستخدام الحاويات من تصميم المصمم كوكيل هان  (13شكل )

 فكرة االمتداد األفقي لوحدات الطواري العالجية
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حيث أن الخارج و الداخل يمثالن ت المؤقتة التصميم الداخلي بالشكل المعماري الخارجي للمنشي ضرورة ربط (3

 .كتلة مادية واحدة  ذات سطحين خاضعة لعملية تصنيع واحدة

ستوجب وجود بعض المتطلبات ي مما نشائيةاإلوظيفية و العوامل الحيزات الطوارئ يراعي تصميم  أن يجب (4

 . القابل للفك و التركيبالتي تؤثر في نظم و تقنيات اإلنشاء الخفيف 

امتداد بصري )امتداد معنوي( لتوفير اإلضاءة الطبيعية وإلعطاء الشعور باالتساع لحيزات يجب مراعاة عمل    (5

  .الطوارئ عن طريق استخدام الزجاج و الخامات الشفافة و المثقبة و غيرها

 

ستخدام التكنولوجيا الحديثة  و الخامات البديلة التي يمكن صياغتها و تشكيلها لتحقيق المتطلبات الجمالية ا (6

حرارة ، ال ةصدمات ، مقاومال ةتميز بعدة مميزات منها مقاومت تيال .لحيزات الطوارئ ات المؤقتةللوحد

 . للكيماويات ، التلوين بيي درجة  إلى جانب خفة الوزن امقاومته

 ال يوجد حيز محدود فيمكن معالجة الحيزات بعدة طرق و بإمكانيات متعددة . (7

تعتبر دراسة الحيز الداخلي لحيزات الطوارئ من األمور شديدة األهمية و التي يتناولها مصمم العمارة الداخلية  (8

بكل حرص حيث أن هذا النوع من المنش ت يندرج تحط طائفة العمارة الداخلية للفراغات أو المساحات الصغيرة 

 .ممكنة من أقل مساحة متاحة إستفادةحقيق أقصى مما يجعل األمر صعباً لمصمم العمارة الداخلية لرغبته في ت
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