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 :لخصم

مصر بلد يمتلك موقع جغرافي هام ومميز الي جانب انه يمتلك اهم ممر مالحي في العالم وهي قناة السويس الي جانب 

الغردقة  –السخنة  –نويبع  –بورسعيد  –السويس  –المؤانئ المتعددة علي البحرين االحمر والمتوسط اهمها )االسكندرية 

ول البضاعة المنقولة بحاويات الشحن ونقل البضائع والتي بلغ حجم تداولها شرم الشيخ ( مما جعلها منفذ هام لتدا –سفاجا 

،يتلف ويهلك من هذه الحاويات علي اقل تقدير  5106مليون حاوية وفقا الخر احصاء في عام  54,6بالمؤاني المصرية 

تفريغ ويتسبب في % مما يجعلها خطرا بيئيا يستحوذ علي مساحة كبيرة من ارصفة المؤانئ او شركات الشحن وال5

خسائر مادية كبيرة وجزء منها يبقي في المخازن لذا كان التفكير في كيفية االستفادة من هذه الحاويات المهمله في انشاء 

اماكن سكنية متعددة االغراض تصلح للسكن االداري او المعيشي او السياحي وذلك بعد ايجاد حلول تصميمية مبتكرة 

حدات سكنية واالستفادة من فارق االسعار بين مواد البناء التقليدية وحاويات الشحن في اقامة لتحويل هذه النفايات الي و

وحدات سكنية في مناطق نائية النه يمكننا تصميم وتصنيع الوحدات ونقلها جاهزة للتركيب في المناطق الجبلية )جبل 

ي المناطق الساحلية غير الممهدة او وسط الماجاة في مدينة الطور( او جبل الطير في اسيوط او علي الشواطئ اعل

الصحراء لشركات البترول والتعدين او الشركات العاملة في مجال الخدمات السكنية واماكن معيشة لالقامة العمالة 

ف والفنيين العاملين بهذه القطعات السياحية البيئية في سيوة والوادي الجديد ومن هنا تأتي اهمية الدراسة التجريبية وهي كي

يمكن االستفادة من حاويات الشحن التالفة وتحويلها الي وحدات سكنية بتصميم يتناسب مع الغرض المنشئ من اجله 

وهي وجود  البحث مشكلةوبتكاليف تنافسية مع الوحدات السكنية التقليدية مع المعالجة البيئية والتصميمية ومن هنا جاءت 

ة سيئة وال تصلح للشحن او التداول مرة اخري مسببا اضرار بيئية عدد كبير من حاويات الشحن غير مستغلة وبحال

 واقتصادية كبيرة.

: تحقيق معامل اتزان بيئي ورفع معدل النمو االقتصادي باعادة استغالل تلك الحاويات التالفة بعد تشكيلها البحث اهمية

 بصياغات معمارية ومعالجات فنية مبتكرة

 اهداف البحث:

اعادة استخدام حاويات الشحن المعدنية القديمة وتعديلها وتحويلها الي بيوت صالحة للسكن او محالت تجارية او مطاعم 

 وذلك لتوفير بنايات ارخص واكثر تنوعا لسكان  القاهرة التي تعاني ازدحاما                                                        

 مصر من خالل توفير منازل بتكلفة منخفضة نسبيا باستخدام حاويات شحن معدلة حل مشكلة العشوائيات في

تنفيذ معالجات تصميمية جديدة باستخدام الزجاج والمساهمة بتحويل تلك النفايات الي كيانات سكنية تصلح لالغراض 

 العمرانيالسياحية في المنتجعات االدارية لشركات البترول والمقاوالت بالصحراء او خارج النطاق 

 حاوية الشحن –التصميم  –الكلمات المفتاحية: الزجاج 
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