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 ملخص البحث:  

نشئات وقع االختيار على تقديم رؤية مستقبلية لمنشئ سكني متواجد بجانب طفرة علمية حديثة على مصر، حيث أن الم

البد وأن يظهر في  المفاعالت بتكنولوجياتها العاليةالنووية تعد نواه إلقامه مجتمع تكنولوجي متطور، وبالتالي انعكاس هذه 

تكمن مشكلة البحث وللساكنين ويساهم في إنتاج منشأ ذو بيئة داخلية نظيفة وآمنة مالئم للمتطلبات.  التأثير على نوع الحياة

التأثيث والداخلي عدم وجود دراسات سابقة في مجال التصميم وبالتبعية في عدم دخول مثل هذه المنشئات مصر حتى االن 

لداخلي تحديد رؤية مسبقة للتصميم ا لألنشطة المحيطة بالمشروع، ولهذا تم اختيار موضوع البحث؛ ويهدف البحث إلى

لعالقات واألثاث لتجهيز أماكن التجمعات السكنية المحيطة بمشروع المفاعل من حيث المعايير التصميمة والخامات وا

 ع الطفرة التكنولوجية علي أرض مصر.اإلرجونومية لإلنسان بما يتفق م

نترك أثر للسكن  بما أن وقع االختيار على المنطقة المجاورة لمشروع المفاعل النووي تم تقديم أحد االقتراحات وهى أن ال 

ارها قامتها وانتشما يتيح إمكانية االنتقال بهذه المنشئات بسرعة إلعادة إ؛ بفيها، وذلك في حالة وقوع حادث تسرب إشعاعيي

سهيل نقل كل ما في أماكن امنه. ومن هذا المنطلق تم دراسة إمكانية إقامة أماكن سكن دائم متوفر به كل االحتياجات؛ مع ت

تها في أماكن هو حيوي فيما يخص المنشئ السكني المتواجد بالقرب من المشروع العالمي الجديد، في أسرع وقت إلعادة اقام

ها من بوما يتعلق   -شية داخلية غير ثابتةكفراغات معي -دراسة كبائن المعيشة المتنقلة  لىبعيدة عن الخطر. ويتجه البحث إ

ل الجيد لكل اعتبارات ومعايير خاصة بالتصميم الداخلي، بحيث تكون كل المحتويات الداخلية مدمجة مع المنشئ واالستغال

اخل در احتياجات الفرد وعمل دراسات للكتل حص جزء من الفراغ المعيشي الداخلي دون إهدار، وقد توصل البحث إلى

 فراغ الكبينة القابلة لالنتقال.
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  الكلمات المفتاحية: 

 كبينة المعيشة المتنقلة. مفاعل نووي،استباق،  ،رؤية 

Abstract:  

A vision of a residential building adjacent to the reactor project was chosen, as nuclear facilities 

are the means by which a sophisticated technological community can be established. This 

should be reflected in the way people live and contribute to the production of a facility with a 

clear and secure internal design. The problem of research is that such buildings have not yet 

entered Egypt, and accordingly there are no previous studies in the field of interior design and 

furnishing of the activities surrounding the project. The subject of the research was therefore 

selected; The research aims at defining a prevision of the interior design and furniture to equip 

the residential complex surrounding the reactor project in terms of the design, materials and the 

relations of the human being in accordance with the technological boom on the Egypt land. 

Choosing to be tight to the reactor project, one suggestion was that we should not leave any 

trace to live in the event of a radioactive leak. The possibility of permanent residence with all 

needs is therefore being studied and it is possible to move them as soon as possible to re-

establish them in positions far from danger. The research is directed toward the study of 

caravans and internal design considerations, so that all internal content is compatible with the 

originator, and the best exploitation is invested in each part of the internal living space. The 

research has identified individual needs and worked mass studies within the space of the   

caravan. 

Keywords:  

Vision, anticipation, atomic reactor, caravan. 

 

 مقدمة:

عبير عن الواقع ان كأداة للتعبير. فالمصمم الداخلي هو الذي يقوم بالتالتصميم الداخلي يهتم أساسا بكيفية استخدام المك

ن يرى الحضاري للمكان، أينما وجد االنسان وجد التصميم الداخلي، فهو الذي يوصل أفكارا ومفاهيم وأحاسيس لكل م

بق المكان لذلك فهو يسويستخدم ويشغل هذه األماكن، حيث إن استباق التصميم الداخلي والتخصص أساس في حياة االنسان و

الخامات ومن هنا فأن الدراسة تهدف إلى دراسة ما يخص التصميم الداخلي من التصميم و .والمجال المطلوب البحث فيه

 .والعالقة اإلرجونومية لإلنسان مما يتفق مع الظروف التكنولوجية الحديثة على أرض مصر 

 مشكلة البحث:

 جديدة يةرؤ إلعداد الداخلي التصميم مصممي نحن نتقدم أن تستدعي األن حتى مصر النووية المفاعالت منشئات دخول عدم

 .المشروع بهذا سيحيط الذي العام الجو مع تتفق

  : هدف البحث

لمفاعل من ايجب أن يكون هناك رؤية مسبقة للتصميم الداخلي واألثاث لتجهيز اماكن التجمعات السكنية المحيطة بمشروع 

ن خالل والخامات والعالقات اإلرجونوميه لإلنسان، بما يتفق مع الطفرة التكنولوجية علي أرض مصر، محيث التصميم 

  توظيف أحدث أساليب التكنولوجيا المتقدمة.
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 : أهمية البحث

ت العلم توظيف التصميم الداخلي في عمل مجتمع  يناسب التكنولوجيا الموجودة مما يساعد في التعامل مع أحدث معطيا

 يدة في مصر .الجد

  فروض البحث:

 داخل المساحة المحدودة، مما يحقق القيم الوظيفة لها. حصر احتياجات الفرد .1

 اتباع أساليب تكنولوجية متطورة لتصميم الفراغ المعيشي بكبينة المعيشة المتنقلة. .2

 منهجية البحث:

 اعل النووي.في دراسة ووصف وتحليل المعايير الخاصة بمنشئ متنقل متواجد بالقرب من المف المنهج الوصفي التحليلي:

 حدود البحث:

 .لمفاعل النوويفي الوقت الحالي، مرحلة إقامة المدينة النووية بمدينه الضبعة لمشروع ا حدود البحث الزمنيةتتمثل  .1

مفاعل النووي في المكان المحدد إلنشاء المدينة السكنية وخداماتها الخاصة بمشروع ال حدود البحث المكانيةتتمثل  .2

 بمدينه الضبعة .

 محاور البحث:

 مشروع المفاعل النووي بالضبعة. .1

 اإلبداع في التصميم . .2

 كبينة المعيشة المتنقلة. .3

 

 تعريف مصطلحات البحث:

  مفهوم عام –المنشأ النووي 

فاعالت إلى نوعين مفاعالت البحث وم (Nuclear Reactor building) منشأ المفاعل النووي ينقسم المنشأ النووي أو 

نتاج الطاقة، الطاقة، مفاعالت البحث إلجراء األبحاث العلمية، وإنتاج النظائر ألهداف طبية وصناعية، وهى ال تستخدم إل

 .   ية المياهأما مفاعالت الطاقة فيتم استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحل

ميجا( 2تاج )والمنشأ النووي تطور عبر التاريخ من مجرد صالة ألجراء اختبارات األبحاث داخل مفاعل بحث صغير يقوم بإن

بكات شللقوة، إلى منشأ ضخم يحتوى على مداخل ومخارج، فراغات لإلدارة  والتحكم ،ممرات مؤمنة للخروج والهروب، 

وسيطرة، شبكات  التفاعل، قلب خرساني معالج ومحكم يحوى المفاعل، قطبان التفاعل، ومعدات أماناألنابيب لتقليل أو زيادة 

ع كل جيل من أجيال التحكم اإللكترونية، شاشات متابعة التفاعل، مخازن الماء الثقيل، ممرات الماء المبرد، البخار، .... وم

( حيث إن صناعة 142ل. ) لجنة مجلس الطاقة، صتطوير المفاعالت يتطور بالضرورة التصميم المعماري للمفاع

تطوير والتحديث المفاعالت النووية تعد من أكبر وأعقد الصناعات العالمية وتقوم على قاعدة تكنولوجية هائلة لذلك فإن ال

 في نوعيات المفاعالت وكل ما يتعلق بها. مستمر

  مصر وتاريخ الطاقة النووية -1

هد بالطاقة النووية فقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين جهود مصرية في تبنى ال تعتبر مصر من الدول حديثة الع

الطاقة النووية، حيث شهدت هذه الفترة رغبة الحكومة المصرية آنذاك في التعاون السوفيتي والصيني نوويا، واشتراكها في 

تم توقيع االتفاقية بين مصر واالتحاد  1956ليو عام العديد من االتفاقيات التي تدعو لالستخدام السلمي للطاقة النووية ففي يو
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السوفيتي بخصوص التعاون في شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية، وفى سبتمبر من العام نفسه وقعت 

رجع سعي ي .ميغاوات مع االتحاد السوفيتي 2مصر اتفاقية مع االتحاد السوفيتي بشأن إقامة مفاعل نووي بحثي أول بقدرة 

امتالك الكوادر العلمية في مجال الطاقة النووية بدون عمل تقريبا لذا تسعي لالستفادة  هو إلنشاء مشروعها النووي مصر

( 184صمن هذه القدرات العاطلة، ولرغبة الحكومة في تخفيف الضغط على الغاز الطبيعي، ) آمال إسماعيل محمد يوسف، 

في إنشاء المؤسسات والمباني وإعداد الكوادر وإجراء البحوث الورقية واستخدام  حيث أن دخولنا العصر النووي  يتمثل

اإلشعاع في الطب والزراعة والصناعة، حيث أن التكنولوجيا النووية تكنولوجيا متكاملة ال تأتى إال بامتالك دورة الوقود 

 النووي التي تتضمن إنشاء مفاعالت القوى.

 الوضع الراهن للطاقة النووية 1-1

 تكنولوجيا المفاعالت وتطورها -1-1-1

ي األكثر انتشارا يوجد ستة أنواع مختلفة من المفاعالت قد تم تطويرها إلنتاج الكهرباء التجارية حول العالم ثالثة منهم ه

 Pressurized Water Reactor (PWR)وعمالً في العالم. وهذه األنواع الثالثة هم مفاعل الماء الخفيف المضغوط 

 (PHWR)، ومفاعل الماء الثقيل المضغوط  Boiling Water Reactor (BWR)اء المغلي ، ومفاعل الم

Pressurized Heavy Water Reactor. 

وبدأ   Obninsk وكانت محطة الطاقة األولى لالستخدامات المدنية قد أنشئت في االتحاد السوفيتي السابق في مدينة اوبنسك

ت قد تم إنتاجه من المفاعال (I) دها إنتاج العديد من المفاعالت، وكان الجيل رقم. حيث تم بع1954يونيو عام  27العمل في 

عمل في بعض من المفاعالت يمثل النوع السائد في الوقت الحاضر، ومازال العديد منه ي (II) في الستينات ؛ والجيل رقم

حت اإلنشاء على يعمل اآلن والباقي منها ت فهي المفاعالت المتطورة والقليل منها (III) األماكن. أما جيل المفاعالت رقم

 .وشك التشغيل الفعلي

و في طور ( فهIVويعتبر الجيل الثالث هو تطوير للجيل الثاني بوسائل األمان المتطورة. أما جيل المفاعالت الرابع )

اءات التجارية فرة لإلنشالتصميمات النظرية للمفاعالت النووية تحت األبحاث. ومعظم هذه التصميمات ال يتوقع أن تكون متو

 (9. )حمدي السيد، ص2030قبل عام

 

 مشروع المفاعل النووي بالضبعة -2

كالة الدولية تم اختيار موقع إنشاء المفاعل بناء على دراسات جيولوجية وبيئية مكثفة وفقا لمواصفات محددة وضعتها الو

ت، طبيعة المياه الزلزالي للمنطقة، السيول والفيضاناللطاقة الذرية، ومن أمثلة الشروط الهامة الواجب توافرها : النشاط 

 قامه المفاعل.الجوفية والتكوينات الصخرية في المنطقة.  لذا وقع االختيار على منطقة الضبعة باعتبارها موقع متميز إل

ميغاواط في المحطة  1200ث بسعة )مفاعل الطاقة المائي( من الجيل الثال VVER مفاعالت من نوع 4سيتم تركيب 

المفاعالت التي النووية المصرية ويعد هذا النوع من المفاعالت أحدث تقنية المفاعالت وأكثرها أمانا في الوقت الراهن، و

لى ع VVER-1200 وتتفوق تقنية سيتم تثبيتها في محطة "الضبعة" تستخدم بنجاح  في محطات الطاقة النووية في روسيا.

ظمة األمان العديد من التقنيات األخرى في خصائص عدة، إضافة إلى أنها تتميز بمجموعة متوازنة فريدة من نوعها من أن

سلس لمحطات النشطة وغير النشطة التي تلبي جميع المعايير الدولية للسالمة. وتساعد هذه األنظمة في ضمان التشغيل ال

ي مزدوج ية وتجنيبها خطر التعرض للخطأ البشري أثناء التشغيل. وتحتوي كل وحدة للطاقة على غالف واقالطاقة النوو

يطة بالمحطة يوجد بداخله مفاعل وحوض لتخزين الوقود المستهلك. لذلك لن يحدث أي تسلل للمواد المشعة إلى البيئة المح

 حتى في حالة تعرضها لحادث كبير.
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  السالمة النووية -1-2

  أثيرات اإلشعاعيةالت -1-1-2

ا أشعة ألفا فتوقفها األشعة النووية التي يتعامل معها النووي تتمثل في ثالث أشعة ألفا، أشعة جاما، واألشعة النيترونية؛ أم

ية يلزم نحو صفيحة رقيقة من األلومنيوم، وأشعة جاما توقفها عدة سنتيمترات من اإلسمنت، ولتجنب خطر األشعة النيترون

 متر من اإلسمنت. 

النشاط اإلنساني  عظم اإلشعاعات التي نتلقاها كل عام على  المصادر الطبيعية، وحتى ربع ما نتلقاه راجع إلىتقع مسئولية م

ر؛ والحماية وينبع أصال من اإلجراءات الطبيعية. و دورة الوقود النووي ال تعطي ارتفاع مميز للتعرض اإلشعاعي للجمهو

 .، وحتى ولو كانت صغيرة تشمل المخاطرة على صحة اإلنسانالقياسية من اإلشعاع تفرض أن أي جرعة من اإلشعاع

الضوء المرئي واإلشعاع يمثل طاقة والتي تأخذ أشكال مثل الضوء أو األجزاء الصغيرة جدا لدرجة أنها ال يمكن رؤيتها. ف

لك أشكال كل ذ واألشعة فوق البنفسجية والتي تتلقاها من الشمس، ومصادر الشمس وإشارات التلفزيون واتصاالت الراديو

لمالزمة اأما اإلشعاعات  .من اإلشعاع التي أصبحت عادية في حياتنا اليومية. كل ذلك يطلق علية إشعاعات غير مرئية

تتفاعل مع المادة  للطاقة النووية فإنه يشار إليها كإشعاعات مرئية، والذي يعني أن هذه اإلشعاعات لها الطاقة الكافية لكي

 (39تطرد إلكترون من الذرة. )حمدي السيد، صوتنتج أيونات أي أنها 

ر المصنعة ، ( ، المقارنة بين التعرض النسبي لإلشعاع من المصادر الطبيعية والمصاد1تبين األرقام المدونة في جدول )

 . %1ويتضح منها أن مساهمة القوى النووية تقل عن 

 مصدر االشعاع
متوسط معدل الجرعة على الجسم 

 السنة(كله ) ملي ريم في 

النسبة المئوية من 

 الجرعة الكلية

 مصادر طبيعية :

 األشعة الكونية

 التربة

 مواد البناء )الطوب والخرسانة (

 الماء ، الطعام ، الهواء

 

45 

15 

45 

25 

 

27 

9 

27 

16 

 79 130 مجموع المصادر الطبيعية

 مصادر مصنعة :

 طبية )الكشف باألشعة السينية (

 التساقط الذري

 بالجو ) رحلة من لندن الى نيويورك و عودة(السفر 

 التلفزيون الملون ) ثالث ساعات يومياً(

 قرب محطة نووية

 

20 

4 

4 

6 

1 

 

12 

2.4 

2.4 

3.6 

0.6 

 21 35 مجموع المصادر المصنعة

 100 165 المجموع الكلي

 والمصنعة الطبيعية المصادر من الناتج االشعاع نسبة يوضح 1 جدول
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شعاع، من الطبيعي أن خطر اإلشعاع بالنسبة للمشتغلين به مباشرة سيكون أكبر من الشخص الذي يعمل خارج ميدان اإل

امة عسالمة لذلك تختلف اإلجراءات المتخذة للعامل مباشرة مع األشعة عن االخر، وإن كان هناك احتياطات وخطوات 

ناء على تسري على الجميع؛ وهى تعد بمثابة عمال روتينيا يخضع لترتيب وتوقيت معين وضعه خبراء السالمة النووية ب

دا. )عبد آالف الدراسات، وباتباع هذه الخطوات واالحتياطات يمكن أن نعتبر أن خطر اإلصابة باألشعة سيكون بعيدا ج

 (171الحكيم عامر الطويل، ص

 خطار االشعاعيةطبيعة األ -2-1-2

صميم آمن تيستخدم مشروع المحطة النووية بمنطقة الضبعة مفاعالت نووية من الجيل الثالث، حيث يحتوي هذا الجيل على 

تصدي ومقاوم لخطأ المشغل أي العامل البشري؛ للمحطة قوة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن ت

بيئة م/ث؛  كما أنها تمتاز بتشغيل آمن دون أي تأثيرات سلبية على ال150تها طن وسرع 400الصطدام طائرة وزنها 

صر بشري المحيطة عن طريق عدد من الفالتر والحواجز المتعددة؛ فضال عن قدرتها على االطفاء التلقائي دون تدخل عن

 من خالل نظام تحكم آلي حديث.

عتيادي. أما في الصحة العامة أو المباني نهائيا في التشغيل اال ومن هنا فال يوجد إشعاع هوائي ناتج عن المحطة يؤثر علي

في مسافة قطرها  حاالت الحوادث التي تكون نسبة حدوثها واحد في المليار فإن االجراءات المتبعة هي اإلخالء التام للسكان

ائية مشائش والمسطحات كم حسب كمية اإلشعاع حيث يكون الخوف األكبر من التلوث الخارجي للمنازل وكذلك الح 30:5

الشعاع، ولهذا يتم وذلك نتيجة ترسب السحابة الغازية أو بعض المواد العالقة في الجو. مواد البناء في المباني كافية لصد ا

 وم واأللبان.اخالء السكان من مناطق الحوادث خوفا من التلوث الخارجي من تناول الحيوانات للحشائش وتأثيرها على اللح

اكنهم حتى تمر رك السحابة الغازية بسرعة وتبتعد عن مكان الحادث وفي هذه الحالة يكون إيواء السكان داخل مسأحيانا تتح

فاية المباني للوقاية كالسحابة الغازية هو الحل االمثل بدال من اإلخالء والسير في العراء تحت السحابة الغازية مما يؤكد على 

؛ شعاعيياللسكن في المنطقة في حالة وقوع حادث تسرب نترك أثر  أال وهيحات أحد االقترا تقديمتم من االشعاع. لذا 

 ار في الموارد. والتفكير في إمكانية انتقال المنشئ السكني بسرعة إلعادة إقامته وانتشاره في أماكن آمنه للحد من اإلهد

و حيوي فيما هومن هذا المنطلق تم دراسة إمكانية إقامة أماكن سكن دائم متوفر به كل االحتياجات، مع سهولة نقل كل ما 

 يخص المنشئ السكني وإعادة اقامته في أماكن بعيدة عن الخطر. 

سانية ومتطلباته اجاته اإلنمنذ أن عرف اإلنسان األول التصميم والبناء بدأ يحاول خلق فراغ لنفسه يستطيع به أن يحقق احتي

في الفراغ له كيانه  المتعددة، وقد زاد اهتمام اإلنسان بتصميم فراغاته معمارياً وداخلياً حتى يمكنها التعبير عنه ككائن حي

خارجي  ووجوده، حيث بدأ االتجاه يتحول نحو ضرورة التعبير عن اإلنسان واحتياجاته في الفراغ سواء كان داخلي أو

م تصميمه بطريقة شكال واألحجام واألبعاد وربطه به وانتمائه إليه، فمنها ما يكون مدروساً بشكل جيد ومنها ما تمختلف األ

 .عشوائية دون دراسة، ولكل تأثير يختلف عن األخر

وعلى ي فراغ، وبما أن المصمم هو صانع الفراغ،  فلكي يحقق كل ذلك يضع لنفسه أسساً عامة قبل بدء العملية التصميمية أل

أن الفراغ  المصمم أن يعتبر اإلحساس الفراغي والكتلي وجهان لعملة واحدة لضمان حدوث تكامل للعملية اإلبداعية، حيث

 يم أي فراغ.والكتلة هما المحركان الرئيسيان  لمشاعر اإلنسان وأن الحوائط  و األسقف عبارة عن عناصر رئيسية في تصم

 (313ص : البيئة والفراغ،   علي رأفت، اإلبداع الفني العمارة  )
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 اإلبداع في التصميم -3

أن مشروعات  كل ما يتم في عملية التصميم هو بطبيعته عمل إبداعي، ألنه يعني خلق شيء جديد لم يكن موجودا من قبل. بل

ظل ت -لوان جديدة لغرفة سبق دهانها، أو وضع قطع أثاث جديدة في مكان غير جديدأمثل اختيار  -التصميم مهما صغرت

 (.1إبداعية ألنها تخلق واقعا جديدا في المكان القديم صوره )

       
 ب                             أ             

 .(ب) بعدهو( أ) التجديد قبل الغرفة منظر. فيها المستخدمة المساحة لتوسيع تجديدها تم المنازل أحد في غرفة: 1 صورة

https://www.instagram.com/p/B5Kk4Fxh34A/  

 

 طبيعة النشاط اإلبداعي في مراحل العملية التصميمية -1-3

 
 .إبداعي لمنهج للوصول التتابعية الخطوات يوضح الباحثة تنسيق من بياني رسم: 2 شكل

 

 

https://www.instagram.com/p/B5Kk4Fxh34A/
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عيي، شعاإومن خالل تقديم أحد االقتراحات وهى أن ال نترك اثر للسكن في المنطقة وذلك في حالة وقوع حادث تسرب 

قال هذه المنشئات مما يتيح إمكانية انت ظهرت فكرة كبينة المعيشة المتنقلة كأحد الحلول لمنشئ مدموج مع التصميم الداخلي،

 آمنه. قامتها وانتشارها في أماكنإبسرعة إلعادة 

 كبينة المعيشة المتنقلة -4

ويدمج معها  هي عبارة عن كبينة محمولة على عجالت يتم سحبها بواسطة السيارة الخاصة أو تدفع ذاتيا بواسطة موتور،   

اخلي للكبينة، فراغا معيشيا يتم تصميمه داخليا بحيث يرتبط ذلك التصميم بالشكل والوظيفة، ومنبع ابتكاره من الجسم الد

 تكون كل المحتويات الداخلية ثابتة مع المنشئ، ومتوفر به كافة المستلزمات.بحيث 

 االعتبارات الخاصة باختيار الكبينة -1-4

 يتم اختيار نوع الكبينة على أساس عدة معايير منها:

 .مدى االستيعاب لعدد األفراد -1-1-4

متوسط عدد األفراد
حجم الفراغ الداخلي للكبينة

حجم الهواء الذي يحتاجه الشخض أثناء النوم
 = 

 حيث أن:

حتياج افي الساعة، وبذلك يكون 3م1ساعات، ومعدل استهالك الفرد البالغ من األكسجين يساوى  8ساعات النوم  متوسط

 من الهواء. 3م 8الشخص الواحد داخل الفراغ المعيشي خالل ساعات النوم هو 

               

 

 

http://expandablecontainerhouse.sell.everychina.com/p-109694449-20ft-basic-collapsible-container-house-

expandable-2-bedroom-portable-building.html  

 

 االمتداد مراحل أثناء منظورية لقطات توضح : 1 صورة

 الداخلية. الحيزات وتوزيع الخارجي للهيكل
 للطي قابل لمسكن األفقي المسقط توضح :2 صورة

 من أفراد. 4 لإلقامة يكفي ،2م35 مساحته والتوسيع

 .KONBUILD  شركة إنتاج

http://expandablecontainerhouse.sell.everychina.com/p-109694449-20ft-basic-collapsible-container-house-expandable-2-bedroom-portable-building.html
http://expandablecontainerhouse.sell.everychina.com/p-109694449-20ft-basic-collapsible-container-house-expandable-2-bedroom-portable-building.html
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https://www.buildtiny.co.nz/first-light-tiny-house  

              

 

https://carado.com/de/en/our-vehicles/semi-integrated/t-449  

 البعد االجتماعي -2-1-4

المصري متوسط عدد أفراد األسرة المصرية هو أربعة أفراد، لذا من األجدر  وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 اختيار كبينة تتسع ألربعة أفراد للنوم.

 البعد االقتصادي -3-1-4

إن الكبينة ذاتية السحب تعتبر من الكبائن غالية الثمن و بالتالي فهي ال تراعى البعد االقتصادي لمستهلك، كما أن مصاريف 

 مرتفعة. تشغيلها أيضا ستكون 

 البعد االستخدامي -4-1-4

يتطلب تحريك الكبينة ذاتية السحب إلى مهارة خاصة في القيادة وكذلك الحصول على رخصة قيادة مميزة، كما أنها تمثل 

عبئا من حيث االستخدام اليومي نظرا لكبر حجمها، وكذلك وجود المحرك الذاتي وكبينة القيادة في مقدمة الكبينة يؤثر على 

 اغية.الكتلة الفر

مما    يعد نموذج الكبينة ذاتية السحب األكثر انتشارا في الخارج نظرا الستغناء مقتنيها عن سيارته ويعتبرها األثنين معاً 

يتوافق مع العادات المعيشية الخاصة بهم، بينما في مصر من الصعب االستغناء عن السيارة تماما في مقابل اقتناء كبينة 

 ستخدامها في كل االحتياجات اليوميةمتنقلة، لعدم القدرة على ا

تتمتع الكبينة غير ذاتية السحب بفراغ داخلي متصل على شكل متوازي مستطيالت، خالي من أي تضاريس يفرضها عليه 

 طبيعة تعليق أو سحب الكبينة مما يوفر المرونة في استغالل كافة المساحة واستيعاب المزيد من النشاطات.

 

 ةذاتي غير لكبينة واألول األرضي للدور األفقية المساقط :1 شكل

 تكفي م،4.2×م2.4× م7.2 الداخلي الفراغ حجم يقدر السحب،

 .BUILD TINY شركة إنتاج من لفردين.

 

 

 دور للكبينة داخلية منظورية لقطة توضح توضح :3 صورة

 علوي
 مسالل بواسطة إليه الوصول يمكن المطبخ، فوق للنوم واحد

 .مخصصة

 

 الفراغ حجم يقدر السحب، ذاتية لكبينة األفقي المسقط  :4 صورة

 إنتاج من السحب، ذاتية لكبينة عام خارجى منظر :5 صورة أفراد. 5:4ل تكفي م،2.90×م2.32× م7.4 الداخلي

 . CARADO شركة

https://www.buildtiny.co.nz/first-light-tiny-house
https://carado.com/de/en/our-vehicles/semi-integrated/t-449
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 لي لفراغ المسكن المتنقل اعتبارات التصميم الداخ -2-4

 المدخل -1-2-4

آمنه في آن ويجيب التعبير عنه بطريقة مريحة  .عادة ما يحدد المدخل مظهر المسكن، مما يؤكد على دوام االنطباع األول

انوية أخرى حيث يتصل المدخل اتصال مباشر مع فراغ الكبينة الداخلي نظرا لكونه مفتوحا، دون اختراق أي ممرات ث واحد

 بالكبينة.

     
 أ                                            ب

 استخدام توضح ب، اغية،الفر الحواجز اختراق دون المستلزمات وإخراج إدخال يسهل مما المطبخ حيز مع المدخل اتصال أ، توضح: 7 صورة

 .بالخارج الطبيعة مع واالمتداد االتصال وكذلك بالترحاب الشعور إلعطاء ومتسعة كبيرة الباب فتحة

          
 أ                                                           ب         

 لضمان بأقفال ودةمز األبواب توضح ب، إلية، الوصول عملية يسهل مما مباشرة المعيشي الحيز مع المدخل أتصال أ، توضح: 8 صورة

 .واألمان الخصوصية

 

 حيز النوم -2-2-4

كاء بحيث ال فراغ النوم حجم األسرة، نظرا لكبر مساحتها بالنسبة لمساحة الكبينة، يجب استغالل مساحة السرير بذيتبع 

نين أو في يتحول إلى مساحة مهدرة. ويفضل استقالل حيز النوم وعزله عن باقي أجزاء الكبينه من خالل وضعه في الميزا

 أحد طرفي الكبينة.

          
 ب                      أ              

 .جيدة رؤية و أناره يحيت مما للنافذة موازي السرير توضح ب،. تخزينية مساحات لتوفير  للفراغ األمثل االستغالل توضح أ،: 9 صورة
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 أ                        ب

 بالخارج واتصال بيعية،ط إضاءة توفر السقف فتحة وكذلك الرفاهية، من نوع يعطي الملكي الحجم ذا السرير استخدام توضح أن: 10  صورة

 .أخرى عيشيةم أنشطة لممارسة االستخدام عدم اثناء المساحة في يوفر المنطبق السرير استخدام ب،. بالخصوصية المساس دون

 

 حيز المعيشة -3-2-4

ونة الستيعاب يخدم هذا الفراغ عدة استعماالت، حيث أنها من أهم وحدات المسكن، تحتاج في تأثيثها لدرجة عالية من المر

 كل األنشطة مع تحقيق الراحة. 

       
 أ                        ب

 ثابت غير الطعام سطح شي،المعي الحيز عن االنفصال دون الطعام مكان واستخدام الكبينة، فراغ المعيشة حيز توسط يوضحان أ،ب: 11 صورة

 .النشاط تغيير حالة في إزالته يمكن بحيث

 
 أو ركنيا جزءا فليكن خ،المطب أو الحمام فراغ الي كمعبر المرور في يستخدم وال مستقل، المعيشي الحيز يكون أن يفضل توضح: 12 صورة

 .الخصوصية عنصر لتحقيق قطريا وليس جانبيا

      
 أ                                          ب

 من للحماية وايضا اهدة؛المش في الرغبة عدم حالة في لالسترخاء مساحة لتوفير األلي، التلفاز محرك استخدام توضحان ب، أ،: 13 صورة

 .الكبينة حركة أثناء االهتزاز عامل

/panels/000000bc000110c800030023-tv-large-for-lift-tv-https://www.hafele.com/us/en/product/motorized 

  

https://www.hafele.com/us/en/product/motorized-tv-lift-for-large-tv-panels/000000bc000110c800030023/
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 حيز المطبخ -4-2-4

يفضل أن يكون ويعتبر صغير نسبيا، لذلك البد من مراعاة األبعاد المتوسطة لألدوات والخزائن. حيز المطبخ داخل الكبينه 

 في اتصال مباشر مع باب المدخل واتصال جيد مع بقية األمكنة.

 
 .ومباشرة ناجحة عامالط بركن وعالقته استقالليته، عن تتنافى ال بطريقة المعيشي الفراغ على مفتوح المطبخ فراغ توضح: 14 صورة

         
 أ                           ب

 .الكبينة حركة أثناء التلف من المتعلقات على للحفاظ التخزينية، للوحدات األمثل االستغالل توضحان أ،ب،: : 15 صورة

              
 أ                                                         ب

 هوائي طشفا واستخدام التلف، من الكبينة أجزاء باقي على للحفاظ واألبخرة، للحرارة مقاومة خامات استخدام توضحان أ،ب،: 16 صورة

 .واألبخرة الروائح وطرد الهواء لتجديد

 

 حيز الحمام -5-2-4

دي لضمان خصوصية الحمام البد من باب محكم الغلق بقفل لعزله عن باقي أجزاء الكبينة، تحديد أماكن حوض األي

، واعادة واالستحمام بالنسبة لإلضاءة. الفصل بين حوض األيدي وحوض االستحمام و المرحاض. االهتمام بتدوير المياه

 استخدام المياه الرمادية مما يحافظ على تخزين المياه أطول فترة ممكنة.

             
 أ                                      ب

 مقاومة بخامات ئطالحوا معالجة المساحة، لضيق نظرا الصحية األدوات لمقاسات المتوسطة الحدود استخدام توضحان أ،ب،: 17 صورة

 .والبكتريا والرطوبة لألبخرة
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 الهيكل -3-4

لتحمل، يمكن فكه مكون من اعمدة وكمر معدني يتميز بقوة ا استخدام اإلنشاء المعدني وهو من النظم االنشاء الغير تقليدية،

له كمرات معدنية لي آخر ويتم بسرعة عالية في االنشاء وتوفير في الهالك. عبارة عن إطار معدني متين يتخلإونقله من مكان 

 عرضية تمنح المزيد من القوة.

 .Cرف " ح 2" ×8الشاسية مصنع من كمرات معدنية من الصاج المجلفين قطاع  

               
 .االنشاء في المستخدم والقطاع المجلفن الصلب من المعيشة لكبينة الشاسيه جسم توضح: 18 صورة

  

 جسم الهيكل: -4-4

 االرضية  -1-4-4

 مكونة من عدة طبقات

 الشكل التوضيحي الخامة

تشكل أول  Metal flashingألواح ألومنيوم 

طبقة دفاع من نفايات الطريق، ضد الرطوبة 

 والبلل واآلفات والحطام.
   

/trays-https://hertinyhome.com/flashing  

، Polyisocyanurateزل إسفنجي صلب ع

 مقاوم للرطوبة، مقاوم للحرارة، وعازل للصوت،

 بوصة.3سمك ،قدم 8×4االبعاد 
 

CI Max® Polyiso Foam Board Insulation 4' x  Johns Manville

at Menards®.html' 8 
، عبارة vapor barrierمشمع حاجز للبخار 

عن ورقة رقيقة من البالستيك، تصنع عادة من 

البولي إيثيلين، ال يلزم إحكام تثبيت حاجز البخار 

 تم وضعها فوق الطبقاتحيث ي %100بنسبة 

 األخرى وتثبيتها أما بالتدبيس أو بالضمغ.

 
lfloor.htm-http://tinyhousedays.blogspot.com/2014/07/the 

طبقة من الخشب المصنع   MDFخشب 

مم، قوة تحمل، مقاوم 18مم سمك 244×122

للحشرات، مؤخر لزمن الحريق، مقاوم للرطوبة، 

الهدف من االستخدام هو تغطية اإلطارات 

المعدنية المكشوفة ،يمكن ربط الفواصل بشريط 

الصق لتوفير مزيًدا من األمان لمنع إنشاء 

 الجسور الحرارية.

 
mm MDF HDF Board for Furniture and China 9mm _19

China MDF, HDF.html -Indoor Decoration Materials  
 

https://hertinyhome.com/flashing-trays/
http://tinyhousedays.blogspot.com/2014/07/the-floor.html
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 Natural Linoleumمشمع األرضية الطبيعي 

 المكون من زيت الكتان، وبودرة الخشب،

وراتنيج صنوبري وحجر كلس وصبغات طبيعية 

وهو ال يبهت وله متانة عالية وتقاوم الحريق 

هب، ومضاد للجراثيم،  صديق وتعيق سريان الل

 للبيئة ال ينبعث منه أي غازات مضرة بالبيئة.

       
/https://www.flooringclarity.com/linoleum 

 

 االرضية.: يوضح طبقات الخامات المتعددة المستخدمة 2جدول 

 

 الحوائط -2-4-4

عبارة عن المسطحات تحوط الفراغ المعيشي للكبينة من الجوانب األربعة، يتوسطها طبقة وسطية عازلة  للمحافظة على 

 حرارة الكبينة على مدار السنة.

 الشكل التوضيحي الخامة

يتم ملئ فراغات الهيكل المعدني بالصوف 

معالج بتقنية  earth woolالصخري  المعدني

الخالية من الفورمالدهيد، توفر  ECOSEاللصق 

أكثر من  %70هذه التقنية استهالك الطاقة بنسبة 

 المواد الالصقة التقليدية.

صوفاً معدنياً صديق للبيئة، شديد النعومة، سهل 

في التعامل. يحسن من جودة البيئة الحرارية 

والصوتية للكبينة. يأتي على هيئة ألواح أو 

 ملم.50×600×1200والت مقاس ر

 

، يوفر DriStudتغطية الهيكل المعدني بغالف 

مقاومة عالية للرطوبة، حيث يسمح بنقل بخار 

الرطوبة األعلى مما يوفر هيكالً أكثر صحة من 

حيث استهالك الطاقة للمشاريع في األجواء 

     الرطبة والباردة.
 

هذا طبقة خارجية من ألواح الصاج المموج، 

النوع من التغليف يتم على األسطح والجدران 

التي تحتاج إلى العزل الحراري فهي تتميز 

بالمتانة ومقاومة التآكل ومنع تسرب المياه. يبدأ 

ملم، وطول من 0.7ملم حتى سمك 0.4من 

 ملم.20ملم حتى 18

w.steelconstruction.info/Building_envelopeshttps://ww 

 

 

 : الطبقات المكونة لحوائط الكبينة.3جدول 

https://www.flooringclarity.com/linoleum/
https://www.steelconstruction.info/Building_envelopes
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 تثبيت عناصر التصميم الداخلي في هيكل الكبينة : -5-4

 وحدة لتثبيت العلب المعلقة بجسم الكبينة -1-5-4

 
 

 وحدة تثبيت الدواليب بجسم الكبينة -2-5-4

 

 النتائج:

 بجانب طفرة علمية حديثة.انعكاس التكنولوجيا الجديدة التي تعمل بها المنشئات النووية علي نوع الحياة للساكنين  .1

االحتياطات يمكن وباتباع خطوات السالمة العامة وال يوجد اشعاع هوائي ناتج عن المحطة يؤثر علي الصحة العامة  .2

 االعتبار أن خطر اإلصابة باألشعة سيكون بعيدا جدا.

 وي.اقتراح فكرة كبينة المعيشة المتنقلة كحل آمن وسريع لتتواجد بجانب منشئ المفاعل النو .3

للكبائن المتنقلة اعتبارات خاصة البد اتباعها من اختيار الكبية، التصميم الداخلي لمساحة محدودة، وخامات خفيفة الوزن  .4

 وغيرها.
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