مقدمة :

البحث عن المنزل المثالي

أود في البداية ان اشكر محرر صفحة العمران والتنمية في جريدة الرياض على االهتمام بموضوع

حيوي وهام اال وهو السكن  . . .ونظ اًر الهتمامي الشخصي بموضوع السكن االقتصادي باالضافة

الى الخلفية الثقافية التي اكتسبتها من خالل ممارسة عملي بالقطاع العام عن الهندسة القيمية .والتي

كان لها االثر الكبير في طريقة تفكيري أثناء اعداد التصاميم المعمارية

…

فارجو أن يستفيد القارئ

الكريم من حلقات هذا الموضوع الهميته  . . .وأن ال يتردد في إبداء وجهة نظره مشكو اًر .

شهههدت المملكههة خههالل السههنوات الماضههية تطههو اًر ملحوظ هاً فههي م ارفههل عديههدة ويتجلههى ذل ه فههي معظههم
القطاعات المختلفة االقتصهادية واالجتماعيهة واالنماةيهة والصهناعية واليراعيهة وتضهمنت ههذه القطاعهات

اقامة المشروعات الكبيرة سواء على صعيد البنية االساسية والتحتية من خدمات عامة واخرى.
كان السكن مهن اههم ادههدال التهي تحهرص الدولهة لتهوفيره لكهس أسهرة ومهواطن دن االسهرة ههي االسها
لبنههاء أي مجتمههن وان هههذه االنجههايات التههي تحققههت والتههي سههتتحقل مههن خههالل خط ه التنميههة المتعاقبههة
ذات اهمية كبيرة.
والش ه ان قط ههاع البنههاء والتش ههييد كههان العام ههس الكبي ههر فههي تحقي ههل هههذه االنج ههايات المختلفههة وم ههن اه ههم
االساسيات االقتصادية بعد الثروه النفطية وان نشاط قطاع البناء هو مرآة للدول
والعمه ههارة فه ههي م ه هرأة الشه ههعور حي ه ه

تعك ه ه

…

التطه ههور الفكه ههري والعقاةه ههدي وحالتهه هها االقتصه ههادية وتقه ههدمها

الحضاري والمتأمس في الطرق المختلفهة للهذوق المعمهاري المنتشهر اشن يشهعر بتذبهذر وانتشهار النوعيهة

الرديةة من التصاميم والتنفيذ.

خصائص العمارة الحالية :

 .1المبالغة في االشكال الهندسية المختلفة والتي ال تمت للعمارة بأي صلة والتقليد بشكس كبير.
 .2عدم اعطاء االتجاهات الجغرافية أي اهتمام ومخالفة الظرول البيةية.
 .3المبالغة في المساحات والمخصصة للحركة.
 .4المبالغة في كميات الخرسانة المستخدمة في انشاء الهيكس االساسي للمبنى.
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 .5الخل بين الرغبات واالحتياجات واعطاء اهمية اكبر للرغبات على حسار االحتياجات.
 .6اختيار المواد الغير مناسبة والمبالغة في استخدامها.
 .7عدم االهتمام بالتفاصيس.
 .8عدم االهتمام في االستثمار في انظمة اعادة تدوير المياه.

العوامل التي تؤثر على كلفة السكن :

هنا عناصر اساسية تؤثر على كلفة السكن وتشمس :

 .1التخطي .
 .2االرض ( الموقن وطبيعتها  ،االتجاهات الجغرافية  ،االطوال ،

…

).

 .3مواد وتكنلوجيا البناء.

 .4خدمات البنية التحتية ( كهرباء  ،ماء  ،مجاري

…

).

 .5العناصر المعمارية والتصميم.
وسيتم مناقشة هذه العوامس من التركير على اثر التصميم والعناصر المعمارية على الكلفة.

أ .التخطيط :
ويتعلههل ذله علههى النهواحي الطبيعيههة والحضههارية والسههكانية والعمرانيههة مههن تههامين االحتياجههات االساسههية
لهذل والتركيهي علهى متطلبههات السهالمة العامهة وحمايههة البيةهة االجتماعيهة ويعتمههد التخطهي علهى تفههاوت

وتقههارر االحتياجههات االوليههة مههن منطقههة الههى اخههرى ويعتمههد كههذل علههى االطهرال المشههتركة فههي عمليههة
انشاء المسكن من مستفيد ومهند

ومقاول ومورد لمواد البناء.

وتوس ه ههعت مدين ه ههة الري ه ههاض دون ت ه ههوفر التخط ه ههي المس ه ههبل الكام ه ههس والمه ه هرتب  .ب ه ههالنواحي االقتص ه ههادية
واالجتماعية بسبر التوسن السرين والعشواةي من قلة االمكانيات الفنية في السابل ومحدوديهة الخبهرات.
لههذل تركههيت الجهههود الحاليههة فههي معظههم القطاعههات ذات العالقههة علههى تههوفير الخههدمات للبنيههة التحتيههة
ولضب التوسن العشواةي.
ولكي تنجح عملية التخطي فالبد من وجود مخططات رةيسية طويلة المدى يراعى فيها ما يلي :
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 .1عدد السكان واحتياجاتهم والييادة المتوقعة .
 .2إيجاد برامج مفصلة لتقديم وايصال الخدمات.

 .3االخذ بعين االعتبار اماكن العمس وطرق ووساةس المواصالت.
 .4طبيعة المنطقة وتضاري

االرض واالستفادة منها ما أمكن.

 .5اتجاهات النمو السكاني والتوسن المستقبلي.
 .6التقنيات الحديثة في البناء وكيفية تطويرها واستغاللها.
وهنا تأتي أهمية توفر االنظمة المفصلة والواضحة والتي يجر ان تراعي ما يلي :
❖

الههتحكم فههي التوسههن السهرين ممهها ينههتج عنههه ييههادة اال ارضههي البيضههاء والتههي ن ارههها منتشهرة فههي كههس
مكان داخس حدود التنظيم مما يؤدي الى الييادة في تكلفة تنفيذ البنية التحتية ( الخدمات ).

❖

المحافظة على المناطل االثرية واختيار المناطل السكنية المناسبة.

❖

التركيي على قطن االراضي الصغيرة والتي سول تخهدم اصهحار الهدخول المتواضهعة والتهي تعهد
للنسبة االكبر من المجتمن وهذا هو بيت القصيد.

❖

اعادة دراسة االرتدادات ونسبة البناء على االراضي لنسبة مساحتها حي

من الممكن الغاء احهد

االرتدادات أو إضافة مييات في عدد االدوار واالرتفاعات مقابس االرتدادات.
❖

محاوله ههة تصه ههغير الواجهه ههات االماميه ههة للقطه ههن السه ههكنية لتخفي ه ه

وتقليه ههس تكلفه ههة تمديه ههد الخه ههدمات

والشوارع لعدد اكبر من القطن مما يؤدي الى خفض كلفة البنية التحتية.

❖

توسههعة الشهوارع لخدمههة هههذه القطههن وامكانيههة تنفيههذها بشههكس يهوايي خطههوط الكنتههور فههي تضههاري
االراضي لتخفيض تكلفة انشاء هذه الشوارع.

ب .االراضي :

تعتبر االرض المكون الرةيسي للمسهكن وقهد ادى النمهو السهكاني المتسهارع وتضهخم مدينهة الريهاض الهى
ييهادة الطلههر علهى اال ارضههي السههكنية المجههية بالخههدمات الرةيسهية ممهها ادى الههى ارتفهاع اسههعارها بشههكس
تكلفههة السههكن ونههتج عههن ذله عههدم تمكههن نسههبة كبيهرة مههن

كبيههر واصههبحت االرض تشههكس تقريبهاً نصه
ذوي الدخول المتواضعة ( المتدنية ) من الحصول عليها وادى الى الييادة على الطلر علهى اال ارضهي
الصغيرة المتكاملة الخدمات.
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وعند اختيار االرض للمسكن يجر معرفة دراسة المعايير التالية :
❖

موقن االرض من النهواحي الجغرافيهة وموقعهها مقارنهة موقهن العمهس والخهدمات االخهرى كالمهدار

والمستشفيات واالسواق.
❖

مالةمة تركير التربة لتخفيض تكالي

االنشاء من اساسات وبنية تحتية.

❖

المياه السطحية ومنسوبها وكمياتها وطرق تصريفها.

❖

إرتفاع منسور االرض مقارنة باالراضي المجاورة والشوارع المحيطة بها.

❖

كمية ونوعية التربة المطلور ايالتها اذا كانت صخرية أو رملية أو ماشابة ذل .

❖

المداخس وطرق الوصول لها من الشوارع الرةيسية.

❖

اطوالها على الشوارع وكذل على الداخلية.

❖

طبيعة المباني المقامة حولها ومراعاة فتحات النوافذ للمجاورين.

❖

بعدها عن االماكن العامة كاالسواق التجارية والمستشفيات والدواةر الحكوميهة والشهوارع الرةيسهية
السريعة.

❖

توفر الخدمات والبنية التحتية وطرق توصيلها.

معظ ههم ه ههذه االس ههالير واس ههالير اخ ههرى التته هواءم م ههن مميه هيات ه ههذه المنطق ههة م ههايال ف ههي ط ههور البحه ه
والتجههارر لعههدم القناعههة مههن قبههس الم هواطنين والجهههات الفنيههة والجهههات الرسههمية وصههعوبة تقبههس الغيههر
مألول.
ومن أهم االشكال واالنماط المتبعة في تنفيذ المباني السكنية واثرها على التكلفة ما يلي :

 .1الوحدات المتكررة :

وهذا يناسر االعداد الكبيرة من الوحدات السهكنية المتكهررة وههو باسهتخدام ههذه الوحهدات النمطيهة لعمهس
نماذج قياسية مرنه بمساحات مختلفة ليسهس تنفيذها .
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ومن ايجابياته :
❖

انخفاض التكلفة.

❖

سرعة التنفيذ.

❖

النمطية في التصميم.

❖

انخفاض تكلفة الصيانه.

❖

امكانية ايجاد تصميم قليس العيور.

❖

تقليس الضياع من المواد المستخدمة.

ومن سلبياته :
❖

عدم وجود مرونه في التصميم.

❖

يناسر المساحات الصغيرة.

 .2البيت الممتد ( المرن ) :

وهههو تصههميم المبنههى بشههكس يتههيح امكانيههة التوسههن والتعههديس المسههتقبلي ب ضههافة غههرل جديههدة أو دمههج
الغ ههرل القاةم ههة وي ههتح ه ههذا النم ههوذج االس ههلور ال ههى تنفي ههذ المن ههيل عل ههى م ارح ههس حس ههر ظ ههرول الماله ه
االقتصادية واالجتماعية بحي

تكون المرحلة االولى بيهت نهواه يحهوي المنهاطل االساسهية القابلهة للسهكن

وتتوفر فيها جمين الظرول المالةمة.
من ايجابياته :

أ.اعطاء امكانية اكبر لذوي الدخس المحدود.
ر .يراعي الظرول االجتماعية.
ت .يراعي الظرول االقتصادية.

من سلبياته :
أ.

التضحية في بعض النواحي المعمارية للتصميم االولى.

ر .وجود فراغات خارجية اليمكن االستفادة منها في الفترة االولى.
ت .الحاجة للتصميم الجيد لمراعاة المستقبس قد تنتج عقبات فنية او خالفة غير منظورة.
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 .3الوحدات المستقلة ( الفلس ) :
ويتم في االسلور البناء على ارض محدده بارتدادات محددة ضمن احكام وانظمة محدده .
من ايجابياته :
يوفر هذا االسلور الحداةل االمامية والخلفية والجانبية للمنيل.

أ.

ر .يوفر الخصوصية وبشكس كبير للعاةلة .
ت .سهولة تهوية الفراغات الداخلية.
 .تدعيم النواحي االمنية والسالمة.
ومن سلبياته :
التكالي

أ.

العالية نسبياً من حي

االنشاء والصيانة.

ر .استهال لمساحات اكبر لالراضي.
ت .االمتداد االفقي.
 .التأثيرات المناخية الجاةرة على الهيكس للحواة المكشوفة ومراعاة ذل اثناء التصميم المعماري.
 .4المباني المتالصقة :
حي

تقام هذه المباني اما متالصقة من جهة واحدة ( دبلك

ومن ايجابياته :
أ.

تقليس مسطحات الحواة .

ر .تقليس المسحطات المعرضة لالحوال المناخية.
ت .استغالل اكبر لالرض.
 .توفير خصوصية الكش

من الجيران.

ج .تقصير اطوال الخدمات للبنية التحيتة.
ح .توفير في مواد التشطير الخارجية.
خ .توفير اعمال الصيانة.
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) أو متالصقة من جهتين أو أكثر .

ومن سلبياته :
أ.

محدودية النواحي االمنية بين المباني.

ر .عدم توفر االستقاللية التامة.
ت .يناسر المساحات الصغيرة أكثر.
 .التأثير المباشر بين السكان.
ج .ضروره ايجاد فراغات للتهوية.
ح .محدودية التهوية التامة لبعض الفراغات.
خ .التشابة في التصميم الخارجي ومواد التشطير الخارجية.
 .5الشقل السكنية ( مباني متعددة االدوار ) :

وهي توفير مبنى متعدد االدوار يحتوى على شقل سكنية الكثر من ساكن .
ومن ايجابياته :
أ.توفير السكن لعدد اكبر من السكان.
ر .الحد من التمدد االفقي وتوفير في االراضي السكنية.
 .التوفير في الخدمات للبنية التحتية.
ج .التوفير في تكالي

الصيانة.

ح .التوفير في الطاقة.
خ .التوفير في مواد البناء والتشطير.
د .قلة تكلفة التنفيذ.
ومن سلبياته :
أ.

عدم وجود الخصوصية.

ر .محدودية النواحي االمنية.
ت .التأثير االجتماعي والثقافي المباشر بين السكان.
 .هذا النم يناسر العاةلة ذات االفراد المحدودة.
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ج .البد من توفير مواق

للسيارات كافية.

ح .البد من توفير وساةس التنقس العمدية ( المصاعد ).
خ .محدودية نواحي السالمة.
د .البد من توفير مصادر للطاقة الثانوية.
وهنهها نههأتي الههى بيههت القصههيد وهههو التصههميم المعمههاري للمسههاكن بجميههن اشههكالها والتههأثير المباشههر علههى
الساكن والمجاوره والنواحي االجتماعية وخدمات البنية التحتية والنواحي الجمالية واالقتصادية.
والبههد هنهها مههن ايجههاد حلههول معماريههة وتصههميمات مالةمههة ومرنههه واقههس تكلفههة للتنفيههذ والتشههغيس والصههيانه
وم ارعههاة العناصههر االساسههية ل ارحههة السههاكن واالمههان والتركيههي علههى الجههوهر والمظهههر الخههارجي وعههدم
المبالغة في التصميم المعماري.

الشروط الرئيسية للتصميم :

هنا عدة عوامس هامة يجر دراستها وتحليلها جيداً مثس الموقهن والعوامهس الطبيعيهة والمهواد المسهتخدمة
باالضافة الى ذوق المصمم ومتطلبات المال االساسية وتوفر الصحة والراحة واالسهتقاللية مهن م ارعهاة
التكلفة النهاةية  .وأهم الشروط الرةيسية للتصميم :

 .1المتانههه  :يجههر ان يكههون المبنههى قوي هاً ويتحمههس المههؤثرات الداخليههة والخارجيههة وقههد سههاهمت التقنيههة
الحديثة على ايجاد مواد بناء جيدة واسالير جديدة في البناء تضمن سالمته وديمومته.

 .2المنفعهة  :يجههر ان يعتمههد التصههميم علههى احتياجههات االنسهان الحقيقيههة ولههي
كس جيء من اجياءه له وظاة

فقه لرغباتههه حيه

ان

محدده ومراعاة سهولة استعماله.

 .3الجمههال  :عن ههد م ارع ههاة المتطلب ههات والوظ ههاة

لك ههس جههيء م ههن اجه هياء المبن ههى ولتناس ههر ب ههين المنفع ههة

والمتانه يتحقهل الجمهال فهي البسهاطة واالختيهار االمثهس لاللهوان واالشهكال الداخليهة والخارجيهة وحجهم

ونوعية المواد أي توفير العمس المعماري للتصميم المتكامس المدرو

جيداً.

 .4االقتصاد  :عند اختيار االسالير الجيدة للبناء والتصميم الجيهد البسهي والمهواد المناسهبة يهؤدي الهى
تقليس تكلفة التنفيذ والتشغيس والصيانه والمظهر الخارجي البسي البعيد عن التعقيد.
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الفراغات الداخلية للمسكن :
تنقسم الفراغات الداخلية للمسكن الى ما يلي :
أ.

الجناح المعيشي ( االستعمال النهاري ).

ر .جناح النوم ( االستعمال الليلي ).
ت .جناح الخدمات.

وتتراب هذه الفراغات لكي تحقل التواين وتؤمن االنشطة المختلفة التي تمارسها العاةلة.
والبد من دراسة هذه الفراغات من حي

النوع والسعة وكيفية ترابطها ببعضها وايجاد حركة سلسهة بينهها

والبههد هنهها مههن معرفههة ود ارسههة عههدد افهراد العاةلههة واعمههارهم وطبيعههة عمههس كههس فههرد ووضههعهم االجتمههاعي
وعاداتهم وتقاليدهم واالنشطة التي يقوم بها كس واحد منهم.
اما اهم عناصر المسكن مهما كان حجمة وهي :
أ.

عنصر الحركة واالتصال :
وهههي المم هرات وف ارغههات التوييههن والمههداخس واالب هوار والتصههميم الجيههد يأخههذ بعههين االعتبههار بحي ه

تكون قصيرة ومباشرة بين الفراغات وقليلة المساحة واماكن االبوار وسعتها لتسهيس الحركة.
ر .صالة المعيشة ( الصالة العاةلية ) :
تعتبههر الصههالة اهههم عنصههر فههي المسههكن لكونههها المركههي لجميههن االنشههطة اليوميههة للجلههو

وال ارحههة

والمطالعة ومشاهدة التلفاي واسهتقبال بعهض يوار العاةلهة .والبهد ان تحتهس الصهالة العاةليهة المسهاحة

الكبههرى فههي المسههكن مههن م ارعههاة موقعههها بالنسههبة لالتجاهههات الجغرافيههة واالضههاءة الطبيعيههة ومراقبههة

مداخس ومخارج المسكن.
ت .غرفة الطعام :
وهي تنقسم الى قسمين أوالً :

صههالة الطعههام العاةليههة اليوميههة وم ارعههاة عالقته هها المباش هرة بههالمطبن وصههالة العاةلههة ومههن الممك ههن

تخصيص مكان مناسر في المطبن.
ثانياً :
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ص ههالة الطع ههام الرةيس ههية المخصص ههة للض ههيول وع ههادة م هها تك ههون عبةه هاً عل ههى المس ههكن حيه ه

اسههتخدامها اال فههي المناسههبات المتباعههدة يمنيهاً ومههن الممكههن االسههتفادة منههها فههي عههدة وظههاة
التكون عبةاً على المسكن.

الي ههتم
حتههى

 .المطبن :

الب ههد م ههن ايج ههاد مس ههاحات مناس ههبة الع ههداد الطع ههام وتجهيه هيه ود ارس ههة الحرك ههة في ههه وم ارع ههاة نه هواحي
السالمة واالنارة والتهوية الطبيعية وكذل مكان لتناول الطعام لالسهرة اليهومي واالضهاءة الصهناعية
الكافية.
ج .غرل النوم :

وهو عنصر هام يجر مراعاة وساةس الراحة في وان تكون بعيدة عن الضوضاء والشهوارع الرةيسهية
وعنههد تحديههده البههد مههن معرفههة عههدد افهراد االسهرة واعمههارهم وعههدد البنههات وعههدد االوالد ويجههر االخههذ
بعين االعتبار االضاءه والتهوية الطبيعية وتحديد الفرض للنوم والدراسة والنشاطات االخرى.

ح .الحمامات :
يجر عدم المبالغة في المساحات الداخلية للحمام والتصميم الجيد من حي

تحديهد امهاكن االجههية

الرةيسههية ( مغسههلة وكرسههي ومههروا ) ونظه اًر لوجههود ثالثههة اسههتخدامات رةيسههية فمههن الممكههن فصههس

هذه الخدمات وتقليس عدد الحمامات في المنيل واالستفادة من المساحة في عناصهر اخهرى وكهذل
تجنههر االيدواجيههة بحي ه

مههن الممكههن اسههتخدام حمههام الضههيول فههي الههدور االرضههي أو حمامههات

العاةلة في الدور االول واالستغناء عن بعضها لتقليس التكلفة.
خ .مجل

الضيول ( الصالون الرةيسي ) :

وهههو العنصههر الرسههمي ويكههون اسههتخدامة فههي حههاالت متفرقههة ويفضههس تصههميمة علههى متوس ه عههدد

الض ههيول ول ههي

للح ههاالت الن ههادرة الت ههي تس ههتدعي ت ههوفير مس ههاحات كبيه هره مب ههال فيه هها  . .ويمك ههن

ايدواجيههة االسههتخدام للرجههال أو النسههاء واالسههتفادة عههن مسههاحة صههالون النسههاء فههي عناصههر اخههرى

أكثر أهمية.
د .غرفة الخادمة وغرفة الغسيس :
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ومن الممكن دمج هاتين الخهدمتين فهي مكهان واحهد أو دمهج غرفهة الغسهيس فهي تصهميم المطهبن . .
أما بالنسبة لغرفة الخادمة فمن الممكن دمجها في مسطح الدور االول واالستغناء عن الملحهل فهي
السطح لتقليس التكلفة.
ذ .هنا عناصر ثانوية مثس :
❖

مكتر  :مراعاة مداخلة وموقعة بالنسبة لغرل المعيشة وحجمة المناسر.

❖

غرفة العار  :االخذ بعين االعتبار النشاطات التي تهتم وعالقتهها مهن امهاكن ال ارحهة لغهرل النهوم

والبد من ايجاد تهوية واضاءه طبيعية لها.
❖

غرفة الساةل  :من الممكهن دمهج ههذا الفهران ضهمن المسهاحة المخصصهة للهدور االرضهي لتهوفير

مساحة في الحديقة.
ممهها ذكههر اعههاله مههن العناصههر المكونههه للمسههكن فههال بههد مههن االسههتغالل االمثههس لههذه الف ارغههات وتحديههدها
بش ههكس ص ههحيح وم ههدرو

مم هها يت ههيح االس ههتخدام االمث ههس للح ههدود ال ههدنيا ( الحاج ههة فقه ه ) للمس ههاحات .

ودراسة الحركة بشكس جيد لتوفير الجمال والمرونه وسهولة الحركة لتوفير التكالي

واهم العوامس:

 .1عالقة العناصر ببعضها البعض :
يتطلههر ذله اعههداد المخططههات التحليليهة فههي المرحلههة االولههى التههي تبههين ارتبههاط العناصههر ببعضههها
حسر الوظيفة والمساحة.
 .2الحد االدنى للمساحات :

وهنهها عههدة اعتبههارات يجههر د ارسههتها جيههداً قبههس البههدء بالتصههميم ويتطلههر ذل ه تعههاون وتفههاهم بههين
المصمم والمال ومن اهم هذه االعتبارات :

❖

معرفه ههة االشه ههخاص المسه ههتغلين لهه ههذه الف ارغ ه هات كعه ههدد اف ه هراد االس ه هرة واعمه ههارهم وطبيعه ههة عملهه ههم

واوضاعهم االجتماعية بالنسبة لالسرة وعاداتهم.
وكيفية توييعة.

❖

احتياجات التأثي

❖

المداخس والمخارج لهذه الفراغات من نوافذ وابوار.

❖

دراسة الحركة وطريقة االستخدام.

❖

معرفة النشاطات المتوقعة في هذا الفران.
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 .3االستعمال الميدوج للفراغات :
في حالة الرغبة االكيدة في الحصول على منيل إقتصهادي فمهن الممكهن اسهتخدام الف ارغهات االكثهر
من غرض مثس :
❖

استخدام غرفة المعيشة لالستقبال.

❖

استخدام غرفة الطعام الستقبال أو الدراسة أو للعر.

❖

استخدام المطبن لتناول الطعام والغسيس.
االستفادة من بعض االثا

❖

 .4ارتفاعات االسق

للجلو

أو النوم.

:

من الممكن استغالل االسق

المنخفضة االرتفهاع فهي بعهض االمهاكن كالحمامهات الجههية التكييه

أو مستودعات  . .وغر ل النوم والمطبن وما شابة ذل لتقليس التكلفة في البناء.
 .5الوحدات القياسية أو النمطية :
ان اس ههتعمال القياس ههات الموح ههدة لمقاس ههات االبه هوار والنواف ههذ لك ههس عنص ههر حيه ه
للعناصهر الرسههمية تختله

عههن غههرل النهوم وتختله

ان مقاس ههات االبه هوار

عههن الحمامهات وهههذا ينطبههل كهذل علههى مسههاحات

النوافذ.
والبد من معرفة احجام ومقاسات االجهية والقطن الصحية ومقاسهات الهبالط والرخهام لالرضهيات لتحديهد
مساحات الفراغات المطلوبة.
حي

استخدام المقاسهات المتكهرره التهي تتناسهر ابعادهها ومسهاحاتها مهن ابعهاد الف ارغهات ليتجنهر القهص

والتقطين مما ينتج عنه ضياع في المواد والجهد والوقت.

وهنهها البههد مههن معرفههة ود ارسههة الم هواد المتههوفرة فههي السههوق والمصههنعة مسههبقاً كالنوافههذ واالب هوار وحديههد
الحماية والدرابيين ومواد التشطير االخرى.

.6التقليس من مكونات وعناصر البناء الداخلية :
عنههد د ارسههة عناصههر المسههكن والحركههة بينههها بشههكس جيههد يههؤدي الههى تخصههيص عههدد االب هوار والنوافههذ
والتقطيعات واستبدالها بمواد اقس تكلفة تعطهي المرونهه  . .والبهد هنها مهن االلمهام واالخهذ بعهين االعتبهار
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االسعار لكس هذه المواد حي

ان سعر المتر لليجاج وااللمنيهوم واالبهوار الخشهبية اكثهر مهن سهعر متهر

البناء.
وامكانية تكيي

اكثر من فران في جهاي واحد للتكيي .

 .7االشكال الهندسية للفراغات :
الب ههد هن هها م ههن االبتع ههاد ع ههن االش ههكال الهندس ههية المعق ههدة والمكلف ههة ف ههي المه هواد التش ههطيبية فم ههثالً ال ههدواةر
والح ه هواة المقوسه ههة فه ههي الحمامه ههات المطه ههابن  . .وكلمه هها كانه ههت الف ارغه ههات بسه ههيطة واشه ههكالها الهندسه ههية
مستطيلة أو مربعة يسهس عندها تركير مواد التشطير وكذل الفرا.
خاتمة :
ماهو المسكن االقتصادي :

هو السكن الذي نعتبره آمنا والةقاً ويوفي جمين االحتياجهات الضهرورية لهذوي الهدخس المتوسه اخهذاً فهي
االعتبار الدخس الوطني للفرد والحد االدنى لالجور ويمكن انجاي هذا السكن بأسرع وقهت ممكهن و مهن

المواد والتقنيات البسيطة المتوفره.
وق ههد قم ههت شخص ههياً باع ههداد د ارس ههة متواض ههعة لعناص ههر لمس ههكن واوق ههات اس ههتخدامه الي ههومي لطبيعتن هها
االجتماعية بشكس عام والجدول التالي يوضح ذل :
 2صباحا

4

6

الصالون الرئيسي
صالة العائلة
صالة الطعام
غرفة النوم
المطبخ
الصالون االضافي
المكتب
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8

10

12

 2ظهرا

4

6

8

12 10

أما االتجاهات الجغرافية المناسبة لكس عنصر فيوضحها الجدول التالي :

الصالون الرئيسي
صالة العائلة
صالة الطعام
المطبخ
المكتب

شمال
2
3
2
3
1

جنوب
4
1
4
2

الفطور
غرف النوم
الصالون االضافي

شرق
3
2
3
1

غرب
1
4
1
4

1
4
2

1
4

3
3

2
1

االفضلية تبدأ برقم .1
ارجههو مههن القههارئ ان يأخههذ بعههين االعتبههار بههأن مهها تههم ذكهره فههي الجههدولين اعالهمهها اجتهههادات شخصههية
وهي قابلة للتعديس والتحدي .
باالض ههافة ال ههى ك ههس م هها ذك ههر اع ههاله للحص ههول عل ههى من ههيل مناس ههر اقتص ههادي ف ههان االب ههداع للمهن ههد
المعماري والنظرة الموضهوعية الحقيقيهة ههي االسها

فهي التصهميم المتكامهس وان أي تصهميم جيهد يعبهر

عن االفكار الشخصية للمعماري المصمم والتعاون التام من قبس العميس.

وفيما يلي بعض النقاط المتفرقة والتي من الممكن مراعاتها للحصول على مسكن اقتصادي مثالي:
❖ استعمال الحواة الساندة.
❖ الغاء االعمدة والكمرات والميد.
❖ التقليس من عمليات الحفر الياةدة.
❖ الغاء الغالبية من مواد السيرامي لحواة الحمامات والمطبن.
❖ الغاء اللياسة في مناطل كثيرة داخلية وخارجية.
❖ الغاء الدهان الخارجي واستبدالة بمواد اخرى ( الطابوق الميخرل ).
❖ الغاء االضاءه السقفية.
❖ الغاء البيدية في الحمامات.
❖ الغاء البانيوهات في الحمامات.
❖ تقليس من خطوط تغذية المياه الباردة والساخنة.
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

االستفادة من التكيي الكثر من غرفة بنف الوقت.
التوفير في مواد وتصميم االسوار ( البساطة ).
وضن خيان ارضي لتغذية المياه فق ( استخدام مضخة ضغ ).
الغاء البالط من مناطل كثيرة – خارجي وداخلي.
التقليس من عدد االبوار ومساحاتها.
التقليس من عدد النوافذ ومساحاتها.
استخدام المكيفات في النوافذ.
االستغناء عن حاة السترة والغاء ملحل السطح.
الغاء الدرابيين للدرج ( استخدام حواة ).
تقليس ارتفاع االسق .
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