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  :المستخلص
 ما ضمنھا ومن االنسان حیاة على خطرا بعید زمن ومنذ الطبیعیة والكوارث الحروب شكلت

 خطط وضع تطلب الذي االمر،  االخرى والمباني بالمساكن وخسائر دمار من المدن لھ تتعرض
 طویال وقتا المتضررة للمناطق البناء اعادة في الخطط تأخذ ما غالبا.  منھا للحد سریعة ایواء
 بھ تقوم ما أو والمتانة المنفعة لشروط مراعاة بدون مؤقتھ حلول اتخاذ الى المتضررین یدفع مما

 المتنقلة فالمالجئ، الصحیحة التصمیمیة للشروط تفتقر قد مؤقتة مالجئ لتوفیر المؤسسات بعض
 ولفترات لالستخدام صالحا تصمیما منھ تجعل التي والخصائص المیزات من بمجموعة تتمتع

 منھا انواع عدة السابقة المعرفة طرحت إذ، الحاجات ولمختلف للمستخدم الراحة تضمن طویلة
 حملھا یتم واالخرى االنسان بواسطة حملھا یمكن منھا فالبسیطة، المعقدة ومنھا بسیطة المالجئ
 التصمیمیة وااللیات تصنیعھا في المستخدمة المواد تناولت كما. المختلفة النقل بوسائل

 التكیف،  للھیكل والرص الدمج امكانیة،  كالمرونة المتنقلة الملجأ بھا یتمتع التي والخصائص
 للخصائص الشمولیة المعرفة كفایة عدم برز ذلك رغم.  الخصائص من وغیرھا الذاتي واالكتفاء

 الخصائص الستكشاف المعرفیة الحاجة" ب البحث مشكلیة تركزت لذا،  المتنقل للملجأ الشكلیة
 المتنقل للملجأ الشكلیة الخصائص بتحدید البحث ھدف لیتركز" المتنقلة الطوارئ لمالجئ الشكلیة
 تأدیة في للملجأ والمتانة الكفاءة وتضمن. المتنقلة للعمارة االخرى االنواع عن تمیزه والتي

 الخصائص حول نظریا اطارا بناء االولى،  مراحل ثالث من مؤلفا منھجا ذلك تطلب.  وظیفتھ
 للمالجئ الشكلیة الخصائص ومؤشرات مفردات طبیعة واستكشاف،  المتنقل للملجأ الشكلیة
 ثنائیة السطوح وتحلیل وصف،  البعدیة الخصائص،  البصریة الخصائص:  منھا، المتنقلة
 ھذه تفحص والثاني) . تصمیمیة مبادئ،  تصمیمیة عالقات( االبعاد ثالثیة المبنى كتلة،  االبعاد

 االطار بالتالي تعزز التي واالستنتاجات النتائج مناقشة ثالثا لیتم،  منتخبة عینات ضمن المفردات
  .للمفردات النظري
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Formal characteristics of portable emergency shelters 
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Abstract: 
Wars and natural disasters have long been a threat to human life in many ways, 
including the destruction and loss of housing and other buildings, which made it 
necessary to develop rapid shelter plans to reduce the disaster. Plans to rebuild 
affected areas often take a long time, forcing those affected to take temporary 
solutions without regard to utility and durability. The shelters were designed in 
different types according to need. The previous knowledge dealt with a variety 
of species that could be categorized into simple and complex shelters. The first 
included shelters that could be carried by humans and the other carried by 
different means of transportation. The materials used in manufacturing, It has a 
portable shelter such as flexibility, the possibility of integration and rigging of 
the structure, adaptation, self-sufficiency and other characteristics. The research 
problem was focused on "the cognitive need to explore the formal characteristics 
of portable emergency shelters". The aim of the research is to identify the formal 
characteristics of the portable shelter that distinguish it from other types of 
portable architecture. It ensures the efficiency and durability of the shelter in 
performing its functions . This requires a three-stage approach. The first is to 
construct a theoretical framework on the morphological properties of the 
portable shelter and to explore the nature of the vocabulary and indicators of the 
formal characteristics of portable shelters. These include visual properties, 
dimension characteristics, description and analysis of two-dimensional surfaces, 
three-dimensional building block Design). The second is to examine these 
vocabulary within selected samples, and thirdly to discuss the results and 
conclusions that thus reinforce the theoretical framework of the vocabulary.
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ل  :  تمهید -1 بیر في توفیر االیواء والخدمات االخر للمتضررن من الحروب  تش اني ذات دور  مالجئ الطوارئ المتنقلة م

ة ع ن او الكوارث الطب حث یتناولإذ ،  او نقص الس أحد انواع  دراسة ال ة لمالجئ الطوارئ المتنقلة  ل واستكشاف الخصائص الش
بدا، العمارة المتنقلة  حث و ر،  االول المحور ضمن التنقل مفهوم بتعرف ال  العمارة في المفهوم هذا تناولت التي الطروحات وذ

لة نص الى للتوصل ة المش حث زت التي الطروحات خالل من النظر  االطار مفردات بناء ثم،  ال مالجئ الطوارئ  دراسة على ر
ل المتنقلة اس ثم،  خاص ش م ق نة الق ار المم ة المشارع منعینات  أخت   . المنتخ

  المحور االول: -2
حث: - 2-1 ة في ال م االساس   المفاه
  :لملجأمفهوم ا 1- 2-1

ة : مفهوم الملجأتعرف  ا في المعاجم العر اٌن ُْحَتمى  لغو ان من لَجَأ إلى : َمْعقل ، ِحْصن ، َمالذ ؛ م الَمْلَجُأ : اسم م
ة والطُّمأنینة (معجم المعاني الجامع) ، ه  ه لتوفیر الحما ه ، اعتصم  ه ؛ قَصده واحتمى  ان لجأ إل ْخُص إلى الم .  التجأ الشَّ

ة المعا(المعجم:    ) .صرةاللغة العر
ة : )shelter( ملجأتعرف مفهوم ال ة في المعاجم االجنب ان مغطى مصنوع لحما ارة عن مبنى صغیر أو م الملجأ هو ع

ة أو الخطر. ة المؤقتة من وهو  ) ،collins dictionary. (األشخاص من سوء األحوال الجو ان یوفر الحما ة م الحاالت المناخ
ة السیئة   ).oxford dictionaries" (.مخاطرأو ال الجو

  :التنقل مفهوم2- 2-1
ة:تعرف  ا في المعاجم العر َل، من یتنقَّل ، تنقًُّال عرف التنقل في معجم المعاني الجامع من الفعل تنقَّ  مفهوم التنقل لغو

َل ، َنَقَل الشيَء ، والمفعول ُمتنقَّل منه ، َتَنقََّل َبْیَن اْلُمُدِن َوالُقَر : )ُمتنقِّل( ، فهو اٍن إَلى آَخَر : ِاْنَتَقَل ، َتَحوَّ َ َل ِفیَها ،َتَنقََّل ِمْن َم َتَجوَّ
ان الى اخر ، (انتقل) : تجول وطاف ، و فترة  عني التحول من م له من موضع ِإلى موضع  و المتنقل من الفعل انتقل ، و : حوَّ

ط االنتقال : هي فترة التحّول من وضع إلى آخر ، ما ُ  مهِّد لمرحلة مقبلة . (معجم المعاني الجامع) ، اما تعرفه في المعجم الوس
ان إِ  ل ، َتَنقََّل من م ل خاّص ، انَتقل ، سافر ، تحوَّ ش اَنه من منطقة إلى أخر دْورًّا أو فصلًّا  لى آخر ، تنّقل الّرجل : غیَّر م

اٍن إَلى آَخَر : -: تحّول ، َتَنقََّل َبْیَن اْلُمُدِن َوالُقَر : َ َل ِفیَها ، َتَنقََّل ِمْن َم ُل الشيء من  -: َتَجوَّ عرف النَّْقُل : تحو َل و : ِاْنَتَقَل ، َتَحوَّ
ل ، والنُّْقلة : االسم من انِتقال القوم من موضع ِإل ى موضع، فترة موضع ِإلى موضع ، َنَقله َیْنُقله َنْقًال فانَتَقل ، والتََّنقُّل : التحوُّ

  النتقال / فترة انتقالَّة : فترة التحّول من وضع إلى آخر ، ما ُمهِّد لمرحلة مقبلة (المعجم: لسان العرب).ا
ا  أما ة :تعرف مفهوم التنقل لغو لیزة  )mobileاو ( )portableالمتنقل ( في المعاجم االجنب س االن عرف في القوام  ،

ون محموال اومنقوال ، وهو الشئ الذ من السهل حمله او نقله ( متلك القدرة على ان  عرف websterأنه الشئ الذ  ما   ،(
ن  اخذها عند االنتقال الى م سهولة أو نقلها ومن المم في لیتم حملها  ما  فة وصغیرة  اء التي تكون خف ان اخر على انه االش

ة التنقل  ،  )cambridge dictionaryتعطي القدرة على استخدامها لغرض مختلف أو على نظام مختلف ( portability، و قابل
ون اخف وزنا واصغر حجما من  ا ما  سهولة أو نقله، النه غال ة حمله  ان عطي ام أنها الشئ الذ  عرفها  في قاموس اكسفورد 

سهولة مثل المعتاد ، وهو نسخة مصغ ن حمله ونقله  م صف دراسي رة من الشئ  المبنى الصغیر القابل للنقل المستخدم 
)oxford dictionaries(.  
 التنقل في العمارة : 2-2

م للموقع ، او ابداع جسم نحتي  أقامة منشأة ، او تنظ أنها العمارة التي تسمح  وفقا لكرونینبورغ ، تعرف العمارة المتنقلة 
ال لالستمرار  ان ما وضمن حدود وزمن ما ، وان تأثیرها قا صنعها االنسان في م ال لالستخدام ، في بیئة  ون فراغه الداخلي قا

لة ، وتعتمد  م لوحدة قابلة للتحرك واالستخدام في مواقع ولمدة طو ات العمارة المستدامة ، وهي تصم مفهومها الحدیث على معط
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المرونة ة نقلها واتصافها  ان ان ام الحس مها  أخذ تصم ات ، و ة المواصفات والمعط  , ,kronenburg) مختلفة من ناح
2003,P-270).  ن ان تأن العمارة المتنقلة م ان یتفاعل مع العدید من العوامل هي عمارة  ان الى اخر وتغیر الم نتقل من م

طة المتغیرة بتغیر  ان ذلك المح ضًا  هناك عدد من و الم ان إلى آخر ، أ ن أن تتعرض له عند انتقالها من م التي من المم
ا الم اه وأرت توفیر الطاقة والم ار،  الموقع الظروف المؤثرة وهي التي یجب أخذها بنظر االعت عوامل مؤثرة في العالقة  وهيبنى 

الستكشاف التنقل في الهندسة المعمارة اجرت في دراسة و  .)-p110) Carlo-2011 مابین العمارة واألنتقال الكامل للمبنى
اجات  ما یتعل بتغییر االحت ة النشطة ف ة والذ ات المتجاو ن أن تظهر السلو م یتبین ان الهدف هو خل حلول معمارة 

ة  فة الحر ة.وهي تستخدم وظ ة والبیئ ة واالجتماع م التكنولوجي لبناء أنواع ف kinetic الفرد ة التصم ل استراتیج عالة  الش
اقات مختلفة وتنوع األغراض س ما یتعل  فة الوزن، و مرنة ف   .) P31.32-2004-Ernest Brian Abuin( وخف

ذلك مفهوملمفهوم الم تم تعرف فه داخل حقل العمارة  جأ في اللغة واالصطالح و ا ، ثم تم تعر ا واصطالح التنقل لغو
التحدید  قة التي تكلمت عن العمارة المتنقلة و ل عام لیتم في الفقرة الالحقة تناول المعرفة السا ش والهدف من العمارة المتنقلة 

ة  حث لة ال   .المالجئ المتنقلة المستخدمة في حاالت الطوارئ للتوصل الى نص المش
  المحور الثاني: -3

قة  3-1   الدراسات السا
اني المالجئ المتنقلة  تهدف الفقرة الى  ة من خالل تحلیل مجموعة من الدراسات التي تطرقت لم حث لة ال استخالص المش

ة: ن تناول الدراسات التال م ه  ة ، وعل   المستخدمة في حاالت الطوارئ ، لكشف الفجوة المعرف
  دراسةMarieh Dialameh  2017 : حث یدور حول مراحل تخفیف االثار ما یخص موضوع ال الناجمة من الكوارث ف

وضح أن ة الكوارث إدارة نقص المأو وضرورة توفیره ، و ة المنظمات تشمل معقدة عمل ة الوطن ة والمحل  األمم مثل والدول
غي الذین األحمر والصلیب المتحدة ة على قادرن ونوا أن ین ل. منس جهد في للحاالت االستجا  هي ارثة حیث ان 
ال، وقتا ستغرقان واإلنعاش اإلغاثة وألن .جدا مختلفة طرق  المجتمعات على یؤثر نوعه من فرد حدث ط فإن طو  التخط

ة الغ أمر االستراتیجي ا .تضررا األشد األشخاص تحدید في األهم ع ال االنعاش مراحل أن وما یجر غال ا جدوال تت  زمن
قا اتها بناء بإعادة المتأثرة المجتمعات تبدأ عندما اتخاذها یجب التي الخطوات عض هناك وان. دق وجه .الكوارث عد ح  و
ة المنظمات تتخذ عام، ومات اإلنسان ة نهج ثالثة والح س  الطوارئ ،  حاالت في المأو  ( :الكوارث عد ما حالة أ في رئ

ن مؤقتة، مساكن ام مثل الطوارئ  مالجئ تكون  ما الدائم) ، وعادة الس اء أول المشمع القماش أو الخ  بین الموزعة األش
ا ة أو الحروب الكوارث ضحا ع ة ذلك، على وعالوة. الطب غ ن عدد أكبر إنقاذ و صال وتسهیل األرواح من مم  المساعدات إ

ة اه الغذاء مثل اإلنسان ة، والمعدات والم ان اإلنساني المجال في العاملون  ینقل واألدو ماتال إلى المتضررن الس قترح. مخ  و
 فعالة أنها ما .منازلهم فقدوا الذین ألولئك األجل قصیر مؤقت مأو  لتوفیر اسمه، یوحي ما الطوارئ، حاالت في المأو 
فة التكلفة حیث من جدا ن الوزن  وخف م ة المواقع في وتثبیتها إلى سهولة نقلها و ح فإنه ذلك، ومع. المطلو لة ص  عندما مش

ان حلول الطارئة المالجئ هذه تستخدم ل المد على المؤقت اإلس ومات قبل من الطو ن حیث ان ما .الح  ون  أن م
ح الكارثة، إلدارة بیرة فعالة وسیلة ص ة العواقب من الكثیر مع أزمة قد  ط االستثمار من الكثیر تتطلب التي السلب  والتخط
عض .معها للتعامل مة العیوب حیث ان  ارها المستخدمة للخ ما المد على مؤقتة اعت ل   األمن (انعدام :یلي الطو

ة،عدم والقوة ، قلة المتانة عدم والضعف ،  ة المراف إلى الوصول الخصوص اه الصح فة،  والم  حرار  عزل وجود عدم النظ
ة عدم مائي ،  وحاجز ة) . و  فا ن ان تكون التهو ما ان من المم ة عد الكوارث ، الوحدة قادرة على العمل على الش

اه  ة والحصول على الكهراء والم ع سبب الكوارث الطب ة  ة التحت ة للحاالت التي یتم فیها تدمیر البن ذلك خارج الش و
فة والغاز غیر متوفر. ة الوحدات هذه استخدام ما إن النظ ن قة والمدمجة للتوسعة القابلة الس ل قلل الصنع والمس  بیر ش

  )P28,63( تقلیل الحاجة إلى توظیف عمال مؤهلین في إعدادهم في الموقع. خالل من البناء وتكلفة النقل تكلفة من
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   دراسةNusrat Jahan Mim  2015 : لة تناقش الدراسة اني النمو مش وتشرد االشخاص وافتقارهم  ، المتزاید الس

ن لة تلك حلسرع  لنظام والحاجة لمس تخذ،  المش  الفجوة تلك لسد مستدام نموذجي نظام لذلك حال المتنقلة المالجئ من و
ل مؤقت الى ان یتم وضع حل دائمي وضح، ش اب و ار اس ره،  المتنقلة العمارة اخت  تشمل التي،  وخصائصها لممیزاتها بذ

ة، الحاجة مع التكیف: ( من ل ان ة مواد اعتمادها،  جدید موقع في والرط الفك ام ر العادة قابلة محل  تكون ،  التدو
ة من المرونة تتسم، محمولة ة،  الطور متغیرة مواد واستدام االستعماالت وتعدد التكیف ناح ان  على وقابلیتها فیها التعدیل وام
سة وتكون  الطي اجات ل فهم الدراسة وتتضمن،  )الفصل او والدمج النقل وسهلة مق ة( االحت ف ة،  الوظ ة، الثقاف  ) النفس
ل حول التصور لبناء محلي مجتمع لكل ة واالدارة الشخصي التمو ط لیتم االقتصاد اني للمشروع التخط ذلك، االس د و  یؤ
ة ضمان على م في المحلي المجتمع مشار ا حول تصور لبناء التصم ة القضا ة االجتماع  )P1( . ونتائجها والبیئ

  دراسةMaziar Asefi & Faegeh 2012م اقتراح إلى الدراسة : تهدف ار  بنظام مؤقت لجأم وتصم  التغلب أجل من مع
ة قصیرة ، عد وقوع الكارثة وٕانشاء وحدة قابلة للطي في فترة زمن اني  ل عام، أن  ما یوضح على النقص المتوقع في الم ش

ان من المالجئ من حیث  س ل هناك نوعان رئ ا البناء وهي المأو مع العناصر القابلة للتحو المواد واستخدام وتكنولوج
ل (استخدام المواد الجاسئة). م وان ما یجعل (استخدام المواد الجاسئة والمرنة)، والمأو مع العناصر غیر القابلة للتحو  التصم

نشر فیها فتح التي الطرقة هي القائمة المؤقتة المالجئ عن المقترح مختلف  مدمجة حالة في ون مغل أن على وقدرته و
ل ما ان.تماما  ش م الملجأ  انة إصالح یجعل وحدات تصم ل وص ة أكثر اله فاءة فعال  المؤقتة المالجئ مع المقارنة و

ضا سهل أ ما  ة ،  ع العاد ل من توس ة وحدات رط خالل من حسب الحاجة اله  وناتالم تكامل ساهم ما. إضاف
ة ل ة ومواد اله ة تسرع في التغط انة تكلفة تقلیل الوقت نفس وفي النشر عمل تؤد العمارة المتنقلة . واإلصالحات الص

ة والحروب وغیرها ع فة االغاثة في حاالت الطوارئ والكوارث الطب تتطلب هذه المالجئ ان تكون في اقصى . اذ وظ
ال لتشییدها  ة تستغرق وقتا طو تكون  عن انها قد فضالقدر من الخفة وسهولة النقل ، حیث ان اغلب المالجئ الحال

ون  مصنوعة من المواد الثقیلة ة وتخزنها . قابلة للطي  غیرالعدید منها  أو  األمر الذ یجعل النقل أكثر صعو
فة الوزن لالستخدام في ا ر وحدات خف قود الى ضرورة تطو ل هذا  حد ذاته.  ة  ال لمستقبل هو في الغالب إش

ات المختلفة ولدیها القدرة على تخزنها الستخدامها في المستقبل  ة التوقعات والمتطل وقابلة للنقل قادرة على تلب
 )P3-P6( .الزمنونشرها في فترة قصیرة من 

قة ، والتعرف على  اني المالجئ المتنقلة لحاالت الطوارئ عد ان تم تحلیل ونقد المعرفة السا ة  م حث لة ال ، تم تحدید المش
حث في  م مالجئ الطوارئ المتنقلةمن خالل ال ة في تصم ل ة :  الخصائص الش حث لة ال ون نص المش ذلك  ، و
ة أل ح الخصائص "الحاجة المعرف حق المتانة والجودة في ادائها ستكشاف وتوض ما  ة لمالجئ الطوارئ المتنقلة  ل الش

في    " الوظ
  النظر  االطار مفردات واستخالص بناء 3-2

ة للمالجئ المتنقلة ألغراض االغاثة في حول النظر  االطار بناء المحور هذا من الثاني الجزء في یتم ل حاالت  الخصائص الش
  . الكوارث والطوارئ وانواعها

ة : 1- 3-2 ل   الخصائص الش
ل أن من الرغم قة المعرفة ضمن أسهاب عرف قد الش هدف لكن،  السا ة الخصائص بها تحدد التي المجاالت تحدید و ل  الش
ة التعارف اهم عزل ذلك یتطلب،  المتنقلة للعمارة ة اللغو ل لمفهوم واالصطالح زت والتي الش ل تر  الهیئة انها على عام ش

ة ط الجوهرة دون  الخارج انا الهیئة هذه وترت اس الهندسي الجانب اح ر اذ، محدد مق ط المعجم( ذ ل ان)  الوس  عرف الش
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ا ل واالهتمام، وُصورته الشيء هیئةُ " أنه:  لغو ة أنه عرف ما"،  الجوهر دون  الش ف ر ما.  الشئ علیها ون  التي الك  في ذ
ل أن،  اكسفورد معجم ل ون  قد، اخر شيء ا او جسم هو الش ل فعال او إسما الش ة هو أسم فالش ف  فیها یوجد التي الك
ل اما، الشيء عني فعل الش یل ف  التعرف أما) . اكسفورد معجم.  (ترتیب او نظام في شيء وضع أو)  To shape(  هیئة تش

ل االصطالحي ز فقد للش ة الهیئة تر ل الهندس اس للش ط ما ومنه له الدقی والق ة الهیئة ارت یب ه نظر ما ومنها التر  ال
ل جاء اذ،  والذاتي الموضوعي اس هیئة ىال شیر واالخر) الهندسي( المعنى وهو الجسم هیئة الى شیر أحدهما معنیین الش  الق

ل) المنطقي( المعنى وهو ل، )الفلسفي المعجم.(  للش   ) .1983،هررت(  المحتو  عن للتعبیر العمل یتخذها التي الهیئة هو الش
ل تعرف الى الطروحات من عدد تطرقت ة والخصائص الش ل ة الش ف ل وصف بها یتم التي والك التال،  الشئ ش  جدول،  و

)1:(  
the various propsitions of architects on the definishion of form and formal characteristics )1( table 

)The researchers(  

صة
لخا
ا

صدر
الم

   
  

فات طة  التعــــــر   المالحظات المستن

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ل 

ــــــــ
ــــــــ
الش

 

Ch
ing

 1
99

6 
 

ل في الفن  ستعمل مصطلح الش ن، و میز التكو ل هو المظهر الخارجي الذ  ان الش
ل الى ترتیب العناصر  شیر مفهوم الش ما  لي للعمل ،  یب الش م لیدل على التر والتصم

ة  ة متماس قدم صورة ذهن حیث  طرقة متناسقة  ن    .واجزاء التكو

ة  ل هو الصورة الذهن الش
والمظهر الخارجي 

لعناصر وف نس ل
  معین.

ل  ل غیر المنتظم : الش ل المنتظم و الش عة مظهره إلى الش ل أستنادًا إلى طب صنف الش
ل ثابت ومنظم تمتاز  ش طة  ل االساسي الهندسي) یتكون من أجزاء مترا المنتظم (الش

الكرة،  عتها ومتناظرة حول محور واحد أو أكثر  ، األستقرارة في طب الهرم، المخرو
ال غیر المنتظمة عب.األش ة الحرة) فهي التي  الموشور، األسطوانة والم ال الهندس (االش

ل غیر ثابت، وعمومًا فهي غیر  ش عض  عضها ال ط مع  تكون أجزاؤها غیر متشابهة وترت
ة.   متناظرة ودینام

ل نوعین وفقا لمظهره  الش
  : منتظم وغیر منتظم.

Ch
ing

 1
97

ال المعمارة وهي  9 صرة للعناصر واالش ز الدراسة على تحدید مجموعة من العناصر ال تر
ة الهیئة  ،  Position، والموضع  Colour، واللون Size ، والحجم ،  Shapeخاص

ه    ..الخOrientationوالتوج

ل  مجموعة  للش
خصائص تدرك 

ة  ل صرا.(خصائص ش
  صرة)

Sh
ah

an
 

19
72

قـة المـادة التي أكدت   ل هو المظهر الخارجي للمادة تمییزًا له عن حق طروحاته على أن الش
ســـتدل منـها على ذلك المظهـر.    تكون غیر ظاهـرة، حیث 

ل هو المظهر  الش
س الجوهر.   الخارجي ول

Sc
hu

lz 
19

77
ل   ة للش ستند في تحلیله الى وصف العناصر االساس ل المعمار  والعالقات ان الش

طة بینها.   الرا
ل  ط عناصر الش ترت

ة. م   عالقات تنظ

ص
صائ

الخ

Bo
nt

a 
19

80
 

ل وان هذه   ة هي نظام من العالقات بین عناصر الش ل ر ان الخصائص الش یذ
ة ة وتكون تجرد ة فیزاو   الخصائص ال عنصر تكون ماد

عالقات  ط  العناصر ترت
تعطي الشئ خصائص 

ة. ل ة ش   تجرد
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Mi
tch

el 
19

92
 

ستند الى معرفة العالقات بین اجزاء  ة  ل ل ، وعالقة هذه أن تحدید الخصائص الش الش
ل  ون عن طر تحدید عناصر ذلك الش ل  االجزاء مع الكل ، ا ان تحلیل ا ش

ما بینها   واجزائه والعالقات ف

ة تكون  ل الخصائص الش
على مستو الجزء مع 

  الجزء واالجزاء مع الكل.

Cl
ar

k 2
00

5 

یز على  ة للمبنى یتم من خالل التر ل ة ان تحلیل الخصائص الش عناصر المبنى االساس
والعالقات التي ترط بینها ، وتشمل هذه العالقات ، عالقة الجزء مع الكل ، وعالقة 
العناصر المتكررة مع المنفردة ،وعالقات التناظر والتوازن والتدرج واالضافة والطرح في 

ل   الش

عض العالقات  تكون 
ة  ل والخصائص الش

ة  ة.حس عضها ماد   و

ل حول وردت التي للتعارف وفقا ة والخصائص الش ل ل فأن،  الش ط التي للعناصر الخارجي المظهر مثل الش  عضها مع ترت
ة عالقات وف م ادئ تنظ ة وم م ل النتاج تصم  مع الجزء ذلك وعالقة الجزء مع الجزء لعالقة وفقا،  المبنى او للشئ النهائي الش

ة الخصائص تسمى معینة مظهرة بخصائص المبنى یتسم الكل ل ة الخصائص دراسة تصنیف تم بذلك. الش ل  المتنقلة للعمارة الش
  :للمخطط وفقا

  
  
  
  
   
  

  
  
  
  
  

ل ( ة للعمارة المتنقلة) 1الش ل ة دراسة الخصائص الش ف ح  احثتان(   مخطط تفصیلي لتوض   ) ال
  المالجئ المتنقلة: تصنیف  2- 3-2

ن تصنیف المالجئ  المتنقلة وفقا لمجموعة من المحددات مثل عمر المبنى ، المواد المستخدمة وغیرها الى مجموعة من االنواع م
ة وتشمل : س   )courses.washington.edu(المصدر:  الرئ

ة  : )Short-term fabric sheltersمالجئ قصیرة المد ( .1 الست ة ال ام المصنوعة من األقمشة واألغط ن للخ م
أقل تكلفة. لف من العناصر   توفیر مأو مؤقت غیر م

شجع  -ممیزاتها  ل  ش االت اإلغاثة تفضل مآو مؤقت  عض و ما ان  سهولة ،  ن الحصول علیها  م صة ، محمولة ،  رخ
ا ان الالجئین على التفرق و / أو العودة إلى د ك على حد سواء  -العیوب   رهم.الس الست میل إلى التعفن ، فالقماش وال النسیج 
ة . ك عند التعرض للماء واألشعة فوق البنفسج   تتف

ة ( .2 ن استخدام القش والحجارة والطین وغیرها من المواد  )Local materialsالمالجئ المصنوعة من المواد المحل م  :
ة المتوفرة إلنشاء المالجئ  ة للبناء أو المحل ة محل ات قاعدة معرف ه دائمة. تتطلب هذه التقن ا وش لفة نسب والتي تكون غیر م

ة.   الدعم الفني والتدرب من المنظمات الخارج

، (منتظم ، غير منتظم  نمط الشكل
 )مختلط

الملمس (خشن ،ناعم ، المع ، خافت 

 اللون (الوان اساسية ،حيادية ..)

 (المخططات االفقية )، (واجهات المبنى) وصف وتحليل السطوح ثنائية االبعاد

ة)  صر  (الخصائص ال
 المادة (جاسئة ، مرنة )

ة):  عد (حجم  (الخصائص ال
ة  اس ة الشحن الق  –اصغر من حاو

اسي  ة  –حجم ق اكبر من حاو
ة) اس  الشحن الق

 (عالقات تصميمية ، مبادئ تصميمية)كتلة المبنى ثالثية االبعاد 

الشــــل
 

ص الشلة
والخصائ

 

 الخصائص الشكلية للعمارة المتنقلة
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ة القادمین في المستقبل على االعتماد على الذات وتحترم  - ممیزاتها ه دائمة ، وتشجع مشار ن أن تكون ش م ا و لفة نسب غیر م
ة .الموارد ا ة. - العیوب  لمحل ما تتطلب المهارات الفن ال للبناء ،  ن أن تستغرق وقتا طو   م

ة ر حلول المأو الجاهزة في السوق : تتوف)Prefabricated solutionsمالجئ الحلول الجاهزة ( .3   .من المعونة اإلنسان
ن أن  - ممیزاتها م ل جید  ش اكل الجاهزة والمصممة  ة السرعة للكوارث ، اله ح االستجا یب ، تت عادة ما تكون سرعة في التر

ام المصنوعة من  ة فوق المتوسط التكون أكثر راحة من الخ ة والعوامل المختلفةمن القماش ، وحما مقارنة مع  ظروف الخارج
ام ال ةالخ اهظة التكلفة ، و  - العیوب  .قماش ن أن تكون  ون هناك م قة الصنع من قد  عض القل من أن استیراد حلول مس

ة ادرة المحل شجع الم   .الخارج ال 
ل من الخیزران .4 ن أن یوفر مصدرًا مستدامًا )Bamboo structure( ه م عض المناط و سهولة في  : یتوفر الخیزران 

اكل المؤقتة  ا  والدائمة.لله ان في اإلنشاء. -المزا ة الس مشار  - العیوب  قد تكون متاحة محلًا ، ومستدامة بیئًا ، وتسمح 
ة للبناء ، عرضة للتلف والحشرات ، قد تكون محدودة العرض. ل   تتطلب معرفة ه

م األخر  .5   .حلول التصم
ل عام ، الم ش التالي تصنیف المالجئ المتنقلة الى نوعین  ن  طة م س ذات السعة المحدودة والمستخدمة لفترة الجئ ال

ة االیواء فقط بدون خدمات): ة فعال فة (تأد ة الوظ عاب االكبر والمستخدمة لفترة ، و المالجئ قصیرة  احاد ذات السعة واالست
ا لة نسب   (أكثر تعقیدا) .  طو

3-3  :   إستخالص مفردات االطار النظر
table (2) Main vocabulary and possible values of formal characteristics (The researchers )  

ة للعمارة المتنقلة ل   الرمز  الخصائص الش
ة س ة  المفردة الرئ نة  المفردة الثانو م المم   الق

  الخصائص
ة ل   الش

الخصائص 
صرة   ال

ال  عة نمط االش طب
  المستخدمة

ل هندسي اساسي) منتظمة  X1-1 X1  (ش
ال حرة) غیر منتظمة  X1-2  (اش

 X1-3  مختلطة
عة المادة ة  طب  X2-1 X2  (جاسئة) مادة صل

 X2-2  قابلة للتعدیل (مرنة)
 X3-1 X3  خشن  الملمس

 X3-2  ناعم
 X3-3  المع
 X3-4  خافت

 X3-5  شفاف 
 X3-6  غیر شفاف

ستخدام إ
  اللون 

وع ن
  اللون 

ة (االحمر،االزرق،االصفر)  X4-1 X4  الوان اساس
ة (مزج لون اساسي مع االخر)  الوان ثانو

  ،(برتقالي ، بنفسجي ، اخضر)
X4-2 

ض واالسود مع التدرجات  ة (االب اد الوان ح
ة)   الرماد

X4-3 

 X5-1 X5  لون موحد ون ل
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تلة 
  المبنى 

 X5-2  استخدام عدة الوان

خصائص 
ة  ة حجم عد

 (طول
،عرض،ارتفاع

(  

ة) حجم صغیر اس ة الشحن الق  X6-1 X6  (اصغر من حاو
ة اس ات الشحن الق عاد حاو اسي (ا عب  28 حجم ق - متر م

عب77.7 -Worldshipping council، (المصدر:  )متر م
partners in trade(  

X6-2 

بیر ة) حجم  اس ة الشحن الق  X6-3  (اكبر من حجم حاو
وصف وتحلیل 
ة  السطوح ثنائ

عاد    اال

وصف 
المخططات 

ة   االفق

نوع مخطط توزع 
ة   الحر

ة ة خط  X7-1 X7  حر
زة  X7-2  مر
ة  X7-3  شعاع
ة  X7-4  ش

ة نوع  الفضاء في تأد
فته   وظ

فة محددة  X8-1 X8  فضاءات بوظ
ات ضمن  تراكب الفعال

  overlappingالفضاء 
X8-2 

ةا  X9-1 X9  توسع عمود  توسع المخطط تجاه
 X9-2  توسع افقي

واجهات 
  المبنى

 X10-1 X10  طاب واحد  عدد طواب المبنى
قین او اكثر  X10-2  طا

ة  نفاذ
  المبنى

(إطاللة 
المبنى 
على 

  الخارج)

عدد 
  الفتحات

فتحات على ثالث واجهات 
ة) ة عال   او اكثر (نفاذ

X11-1 X11 

فتحات على واجهة واحدة 
ة  الى واجهتین (نفاذ

  متوسطة)

X11-2 

 X11-3  بدون فتحات 

  حجم
  الفتحات 

ة صغیرة اعلى  فتحات شرط
  الجدار

X12-1 X12 

بیرة تتوسط الجدار  X12-2  فتحات 

ال الفتحات ة  اش ة اساس ال هندس  X13-1 X13  اش
ة ال عضو  X13-2  اش

تلة المبنى 
عاد ة اال   ثالث

ن  التكو
لي   الش

 X14-1 X14  تلة منفردة
ة تلة) تل مر  X14-2  (اكثر من 

عالقات 
ة م  تصم

على مستو 
المبنى 

 X15-1 X15  تماس
 X15-2  تراكب
 X15-3  وراتج

 X15-4  تداخل
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ع  وتجم
  الوحدات

 X15-5  اختراق

ادئ  م
م  تصم
  المبنى 

 X16-1 X16  التكرار
 X16-2  الوحدة
 X16-3  التناظر
 X16-4  التناسب

ة -المحور الثالث -4 ه والعینات الخاضعة  : الدراسة العمل اس واسلو اس وتحدید الق حیث تتضمن تحدید المفردات الخاضعة للق
ة للمالجئ المتنقلة. ل حث وٕاستكشاف الخصائص الش ار مفردات ال   وتتضمن: للتطبی بهدف اخت

اس: 4-1   تحدید المفردات الخاضعة للق
أكملها ة  ل ة لمفردة الخصائص الش ار المفردات الثانو ل من (الخصائص  تم اخت ة والتي شملت  اسها على العبنات المنتخ لق

صرة ة (طول ،عرض،ارتفاع)،  ال ة حجم عد عاد ،  خصائص  ة اال عاد).، وصف وتحلیل السطوح ثنائ ة اال   تلة المبنى ثالث
ل  :تحدید العینات 4-2 مها الفضائي تم انتخاب مجموعة متنوعة من المالجئ المتنقلة من حیث الش الخارجي وطرقة تنظ

اني المتنقلة االخر  ة التي تمیزها عن الم ل   .الداخلي لغرض التوصل الى مجموعة الخصائص الش
اس وطرقته : 4-3    تحدید اسلوب الق
اس الوصفي التحلیليإعت حث الق م  مد ال ل من الق اس تحق او عدم تحق  ة وق المستند الى تحلیل مجموعة العینات المنتخ

مفردات االطار النظر لكل مشروع ،  اس:الخاصة  ة للق ما یلي وصف لكل عینة من العینات المنتخ   وف
طةأوال : عینات من  س   :المحمولة من قبل االشخاص  المالجئ ال

1. ZO_loft Wheelly: Shelter Cart  ،:م ة تصم م المعمارة الهندسة شر طالي والتصم    Zo-Loft اإل
ة تمثل ا في الحضر  للحیز ومستدامة متنقلة بن طال  الحضر  للبدو أو ، للمشردین لالهتمام مثیر نموذجي ملجأ وهو إ

م تم. الحدیث مة متنقل خزان WheelLY تصم ع قابلة وخ تألف ، للتوس ام من اثنین مع المتداول األلومنیوم من إطار من و  خ
ستر راتنج ع القابلة البول لها ،)polyester resin tents( للتوس ر إلعادة قابلة مواد من مصنوعة و رها إعادة أو التدو  تدو

ن ، النهار خالل .الكامل ض وتدفع المدینة حول تدور أن الدوارة للعجلة م ن و إطار داخل. األلومنیوم مق ة تحمل أن م  حقی
ة العناصر من رطل 250 إلى صل ما القماش رن مادة من الجوانب تصنع. )http://flavorwire.com( الشخص  النیو

)neoprene( ع عند والعزل الدفء لتوفیر م .للمشردین المأو  توس نات من العدید یوفر التصم ن حیث ، التكو  وضع م
WheelLY ل أنبوب الكامل فتحها أو ، رسي الستخدامها  ، مفتوحة نصف  ، بوصة 16 قطر حلقة االلمنیوم یبلغ. للنوم طو

ن  فتتح عندماو . اب أ عبر المرور السهل من یجعل مما لالتكو ن ما. من الطول قدما 11 قاس ب فإن امل ش ًضا م  أ
ني WheelLYوحدات اخر من  إلى ضمه  لمن منخفضة بتكلفة التي یتالف منها المبنى تكون  الوحدات .متصل النشاء مجمع س
ضا یتمما . إلیها حاجة في هم ها ا رها وٕاعادة تف ة تدو   https://www.treehugger.com ٪.100 بنس
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ل (  sustainable-https://inhabitat.com/wheelly-   المتنقل ، المصدر: ZO_loft Wheelly) یوضح ملجأ 2الش

homeless-shelter  
2. Cardborigami shelter 2015: :م   Tina Hovsepianتصم
ة مه تم فور  مأو  مثا ة تصم ان لحما حوا الذین الس طاقة لوحة استخدام Cardborigami إنشاء یتم. مأو  ال أص  card( ال

board( ، لیوفر  مما م. ومعزول ومحمول الوزن  خفیف ه اني للفن تكیف هو التصم ا م ال  المسمى الورق  لطي القد
ح". اورغامي" م یت قة من أقل في أمان وٕاغالق فتح وحدة لكل التصم ع إلى الحاجة دون  دق  مصممة وحداتوهي . إضافي تجم

قاتتغطیتها  وتم رطل 10.5 تزن  للمشردین   .للماء ومقاومة للحر مقاومة ط

 
ل (   http://cardborigami.tumblr.com) یوضح طرقة طي الملجأ المتنقل وحمله ، المصدر: 3الش
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ل ( ة للجلوس ، المصدر:4الش ل الخارجي للملجأ واستخدام فتحته الخارج   upswell.org ) الش
ا: عینات من المالجئ    :ولة بوسائل النقلمالمح ااألكثر تعقیدثان

3. Accordion Tent : Emergency Shelter :  :م   Ye Haoyu, Shen Yiqing and Zhang Hao تصم
م استلهم ة اآلالت من التصم ق ح ولكنها ، الكامل ضغطها عند جًدا صغیرة مساحة تأخذ التي الموس  بیرة تص

عها عند م فإن ، لذلك. توس مة تصم ة فعال والصغیر المدمج األكوردیون  خ ل لیتم للغا ش   . الكوارث عد سرع نقله 
ع مة لتوس ان یتم مسك ، الكامل األكوردیون  خ ة القض وفر. وسحبها الجانب یب و  سرعة إقامة أماكن والفور  المبتكر التر

ن ، الحجم لصغر نظًراو . الكارثة وقوع عد مة هذه نقل م تر طائرة الخ و ك أو طرعلى  أو هل ة س س. حدید  فقط ل
ن ، مؤقت مأو  مة استخدام م مة تأتي .نقاذلإل مقر حتى أو مدرسة أو مؤقت مستشفى األكوردیون  خ  األكوردیون  خ
أة ل مع ام تتطلب وفي الوقت الذ. البناء وسهل مسطح ش مة فإن ، والرهانات األعمدة استخدام األخر  الخ  األكوردیون  خ

ة أقطابها سحب فقط تطلبت ن. وتمدیدها المعدن   .الكوارث مناط في الفور على المتعددة للعائالت مأو  إنشاء م

  
ل ( ل الخارجي للملجأ وطرقة دمجه ألغراض النقل ، المصدر :5الش   http://www.tuvie.com) الش

4. Uber Emergency Shelter 2008 : :م م األعلى،  Rafael Smith تصم ارة عن التصم  فئة في بوردو لمنتج ع
م ارة عن وحدة. البیئي التصم ان ع ة في تساعد محمولة إس اجات تلب   . الكارثي الحدث التي سببها للمأو  الفورة االحت

ر إلعادة قابلة مواد من مصنوعة) 2 للطي وقابل سهولة للنقل قابل) 1: (العامة الخصائص  إعادة على القدرة ولدیها التدو
طة او بدونها.) 3 .استخدامها س أدوات  عها  ها وتجم ن) 4 سهولة ف ل استخدامه م  تحسین على القدرةو  ، أساسي ه

ن ما ).الحدیثة الراحة وسائل وتطبی ة األلواح تبدیل م  الطاقة عمل الذ الخارجي النسیج األسطح على الموجودة الشمس
ة ع في خارجي جدار عمل والذ الشمس نه حیث المأو  أنحاء جم ة ل من الشمس طاقة امتصاص م ن .زاو  م
ة مساحة على الحصول نو . تراص وحدتین معا خالل من اف ة لأللواح م ة الشمس  تشغیل المنازل هذه أسطح على المر
ع وٕاضاءة صغیرة ثالجة     http://www.igreenspot.comالمنزل أنحاء جم
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ل ( ل ومراحل انشاؤه ضمن الموقع ، المصدر:6الش   mrmannoticias.blogspot.com ) طرقة نشر اله
  

ار  4-4 ة اخت حث فرض ة تنص  : ال حث فرض ة للمواد : ( على ال ل اكل المالجئ المتنقلة الجمع بین الخصائص الش تعتمد ه
سهولة ن منشأ قابل للدمج والنشر  حث اعتمد ).الجاسئة والمواد المرنة معا في تكو اس اسلوب ال  خالل من الوصفي التحلیلي الق

اس لغرض متغیر لكل رمز اعطاء وتم،  المشارع من مجموعة تحلیل  تحق عدم او تحق تختبر استمارة عمل ثم ومن ، الق
ة العینات على النظر  طاراأل مفردات م من ا لمعرفة متحق غیر معنى) 0( و،  متحق معنى) 1( بتأشیر المنتخ  الق
ة للمشارع النظر  االطار الخاصة  ).3( الجدول في ما،  المنتخ

 
  

Tabl (3) measure of the vocabulary for each sample and the precentage achieved (The 
researchers( 

اس  رمز المتغیر ة للق ة تحق   المشارع المنتخ نس
 1 2  3 4  المتغیر

A1-1 0  1 0 0 25% 
A1-2 0  0  1 0 25% 
A1-3 1 0  0  1 50% 
A2-1 1 1 0  1 75% 
A2-2 1 1  1 1 100% 
A3-1 0 0 0 0 0% 
A3-2 1  1  1  1 100% 
A3-3 0  1 0  1 50% 
A3-4 1 0  1 0 50% 
A3-5 0  0  0  0 0% 
A3-6 1 1 1 1 100% 
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A4-1 1 0 0 1 50% 
A4-2 0 1 1 0 50% 
A4-3 1 0 0 0 25% 
A5-1 0 0 1 0 25% 
A5-2 1 1 0 1 75% 
A6-1 0 0 1 1 50% 
A6-2 1 1 0 0 50% 
A6-3 0 0  0 0 0%  
A7-1 1 1 1 1 100% 
A7-2 0 0  0 0 0%  
A7-3 0 0  0 0 0%  
A7-4 0 0  0 0 0%  
A8-1 0 0  0 0 0%  
A8-2 1 1 1 1 100%  
A9-1 1 0 0 0 25% 
A9-2 0 1 1 1 75% 

A10-1 0 1 1 1 75% 
A10-2 1 0  0  0 25% 
A11-1 0  0  0  0 0%  
A11-2 1 1 0 0 50% 
A11-3 0 0 1 1 50% 
A12-1 0 1 0  0 25% 
A12-2 1 0  0  0 25% 
A13-1 1  1  0  0 50% 
A13-2 0  0  0  0 0%  
A14-1 1  1  1  1 100% 
A14-2 0  0  0  0 0%  
A15-1 0 0 0 0 0%  
A15-2 0 0 0 0 0%  
A15-3 0 0 0 0 0%  
A15-4 0 0 0 0 0%  
A15-5 0 0 0 0  0%  
A16-1 1 1 1  0 75% 
A16-2 0  1  1  1 75% 
A16-3 0  1  1  1 75% 
A16-4 1  1  1  1 100%  
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  : تحلیل النتائج  4-5
ة  - صر ما یخص :مفردة الخصائص ال ال  ف ال المستخدمة) سجلت النتائج تفاوتا حققت فیها االش عة نمط االش مفردة (طب

ة (X1-4المختلطة ( ة للعینات االرعة بنس ال المنتظمة (%50) اعلى نس ل من االش ال X1-1) بینما حققت  ) واالش
ة (X1-2الحرة ( عة المادة) فحققت (المواد المرنة والمو %25) نس ما یخص ) . اما مفردة (طب ا متقارة ف اد الجاسئة) نس

ال النوعین معا ، فحق استخدام المواد المرنة ( ة (X2-1استخدام  ة %100) نس ) بینما حق استخدام المواد الجاسئة نس
ما یخص الملمس 75%( ة (X3-2فحققت مفردة استخدام الملمس الناعم () . أما ف ) وحققت مفردة الملمس %100) نس

ة اعلى من الملمس الخافت وهي (الالمع  ل العینات الملمس الغیر %75نس ة المبنى فحقتت  ما یخص شفاف ) ، أما ف
ة (X3-6شفاف فحققت المفردة ( ل متقارب وتنوعت %100) نس ش ما یخص استخدام اللون ،فتفاوتت النسب  ). وأخیرا ف

ة ( ة () واستخدام االلوان الثاX4-1بین استخدام االلوان االساس ة (X4-2نو ة %50) بنس اد ) ، أما استخدام االلوان الح
)X4-3) ه وهي تلة المبنى بین استخدام لون موحد او عدة الوان ، إذ %25) فحققت اقل نس ما تفاوتت نتائج لون   ، (

ة اعلى وهي (X5-2عدة الوان (حق استخدام  ة ) نX5-1) بینما حق استخدام اللون الموحد للكتلة (%75) نس س
حسب  . )25%( ة وحرة ومختلطة بنسب متقارة و ال هندس ال التي تتنوع بین اش نالحظ مما سب إستخدام االش

ن  اكل المالجئ المتنقلة إستخدام المواد الجاسئة مع المرنة لتكو ما تجمع ه فة والمناخ ،  ل الذ یتناسب مع الوظ اله
ا ألغراض سهولة الحمل وا ل ما تتمیز المالجئ منشأ قابل للدمج  لنقل ولرص أكثر من ملجأ في وسیلة نقل واحدة . 

ة والتي تتطلب  ن فة المبنى الس اطها بوظ ما تكون غیر شفافه ألرت ة للمواد المستخدمة  ملمسها الناعم نس ة  المنتخ
ار الوان متعددة للمبنى ار االلوان فیتم اخت ما یخص اخت ة للمستخدم . أما ف بدال من اللون الموحد نظرا  توفیر الخصوص

عطي تنوع في الملمس واللون .   ألستخدام عدة مواد (جاسئة ومرنة) معا مما 
ة : - عد ة الى الحجم  مفردة الخصائص ال ة بین الحجم الصغیر والكبیر نس عد الخصائص ال نة الخاصة  م المم تنوعت الق

عمارة متنقلة،  رها على نطاق واسع واستخدامها  ة والتي یتم اعادة تدو اس ات الشحن الق اسي لحاو ا الق وسجلت النتائج نس
ة ( اسي بنس ة () لكل م%50متفاوتة بین الحجم الصغیر والحجم الق ) فأغلب %0نهما . أما الحجم الكبیر فحق نس

ة. ا لحین وضع الحلول الدائم فة االیواء لفترة قصیرة نسب ة وظ أحجام صغیرة لتأد نالحظ مما سب ، تعتمد المالجئ تأتي 
فتها وهي االیواء لفترة قصیرة  خمة ، الض لذلك تبتعد عن االحجامالمالجئ المتنقلة للطوارئ أحجاما تتناسب مع وظ

ة ان مها ام ضیف تصم عاب عدد اكبر. و عه وأست   دمج اكثر من ملجأ معا الغراض توس
عاد: - ة اال ة ( وصف وتحلیل السطوح ثنائ ما یخص نوع مخطط الحر قة للمالجئ تجعل  )8Xف نجد ان المساحة الض

ة ( ة الخط دخول وخروج من المأو ، فنجد ان الحر ل خطي  ش ة  ة ()X8-1الحر ) بینما حققت %100حققت نس
ة ( ة نس ة.%0االنواع االخرر للحر ما یخص العینات المنتخ ة فعالیته فنجد ان ) ف ة الفضاء في تأد ما یخص نوع أما ف

ات ضمن الفضاء) (الفضاءات التي ت ة (X8-2تضمن (تراكب الفعال فة %100) حققت نس ما حققت الفضاءات بوظ ) ف
ة ( ما یخص توسع المخططات فنجد ان التوسع االفقي (%0محددة نس ة اعلى وهي (X9-2) ، أما ف ) %75) حق نس

ة اقل وهي (X9-1بینما حق المتغیر ( ة  ) بذلك نجد ان%25) وهي التوسع العمود نس المالجئ المتنقلة حققت نس
طاب واحد ، بینما حق المتغیر (75%( ما یخص ملجأ  ة (X10-2) ف أكثر من طاب نس ما %25) وهي مبنى  ). أما ف

ة المبنى ،فأوجدت النتائج  أن النتائج تتراوح بین الفتحات على (واجهة الى واجهتین) و(بدون فتحات)، إذ حققت یخص نفاذ
ا م املة للمتغیر () 2,1تفاوتة بین العینات ، فالعینات (النتائج نس ة  طة حققت نس س ) وهي X-3التي تخص المالجئ ال

طة دون فتحات ، أما المالجئ ( س املة للمتغیر (4,3مالجئ  ة  فتحات على (واجهة X11-2) فحققت نس ) وهي مالجئ 
ة (الى واجهتین) وتراوحت تلك الفتحات بین فتحات صغیرة  بیرة تتوسط الجدار بنس ال %25وفتحات  أش ) لكل منها، و

ة حیث حق المتغیر ( ة (X13-1هندس ة X13-2) بینما حق المتغیر (4,3) وهي ما حققته العینات (%50) نس ) نس
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ة صممت بدون فتحات .0%( اتها أظهرت النتائج أن اغلب المالجئ المتنقلة تصمم مخطط ) لكون العینات االولى والثان
طاب واحد .  ل افقي وتتواجد  ش ون  ات ضمن الفضاء الواحد ، وان التوسع في الغالب  ة مع تراكب الفعال ة خط حر
ات اكثر  طة منها تكون بدون فتحات اما االنواع االخر والتي تكون اكبر حجما وتستوعب فعال س ة المبنى فال اما نفاذ

  .فتتضمن فتحات على واجهة الى واجهتین 
عاد - ة اال لي ( تلة المبنى ثالث ن الش ما یخص التكو ة) ، حق X14: ف تل مر تلة منفردة ،  ) والذ تضمن متغیرن (

املة وهي ( ة  تلة منفردة ، بینما حق المتغیر (%100المتغیر االول نس ل  ش م المبنى  ما یخص تصم ) X14-2) ف
ة ( ة (أ%0نس تل مر م المبنى  ة بین الكتل ) وهي تصم ل ما یخص العالقات الش تلة) ، بذلك سجلت النتائج ف كثر من 

)X15) ة تل منفردة .%0) نس ل  ش  ) للعینات االرعة لكونها صممت 
ة ( م ادئ التصم ما یخص الم ) والتي تضمنت ارعة متغیرات (التكرار،الوحدة،التناظر ،التناسب) فحققت X16وأخیرا ف

ا  ) مبدأ الوحدة والمتغیر X16-2مبدأ التكرار والمتغیر الثاني ( )X16-1متقارة ، إذ حق المتغیر االول (النتائج نس
ة (X16-3الثالث ( ما حق مبدأ التناسب (%75) مبدأ التناظر نس ة (X16-4) ف ) للعینات االرعة. %100) نس

أن الم م الثالثي للملجأ المتنقل  ما یخص التصم ادئ أظهرت النتائج ف م تل منفردة و ل  ش الجئ تصمم في الغالب 
ة متنوعة م لي. تصم طة واالبتعاد عن التعقید الش س ال    تتراوح بین التكرار والوحدة والتناظر والتناسب إلنشاء اش

  : االستنتاجات  4-6
ن منشأ قابل  - اكل المالجئ المتنقلة إستخدام المواد الجاسئة مع المرنة لتكو ا ألغراض سهولة الحمل والنقل تجمع ه ل للدمج 

ة بتنوع ملمسها والوانها  ما تتمیز المالجئ المنتخ ة).  ولرص أكثر من ملجأ في وسیلة نقل واحدة (وذلك یثبت صحة الفرض
ضا  عطي تنوع في الملمس واللون (مما یثبت ا بدال من اللون الموحد نظرا ألستخدام عدة مواد (جاسئة ومرنة) معا مما 

ة للمواد المرنة والجاسئة معا). ل ة في اعتماد الملجأ المتنقل الجمع بین الخصائص الش  صحة الفرض

ة حمل  - ان ل قابل للطي والدمج لتسهیل النقل وام ون اله عاب عدد  ضرورة ان  عه وأست اكثر من ملجأ معا الغراض توس
  اكبر.

ة للحجم الصغیر للملجأ .  - عاب التنوع في االنشطة نس ة ألست ات المتراك  اعتماد المخططات ذات الوظائف او الفعال

ة متنوعة تتراوح بین التكرار والوحدة والتناظر والتناسب  أغلب - م ادئ تصم م تل منفردة و ل  ش المالجئ تصمم في الغالب 
طة واالبتعاد عن التعقی س ال  لي.إلنشاء اش   د الش

ات:  -5   التوص
سط  - أ فة االیواء  لي وأداء وظ طة لمالجئ الطوائ واالبتعاد عن التعقید الش س ال ال ة إعتماد االش أهم حث  یوصي ال

ة. ة من الظروف الخارج عوامل المتانة والحما فاء  مي واال ل تصم  ش
ستغرقه  - ار الوقت الذ  االعت ضرورة االخذ  حث  أعتماد مالجئ سرعة النشر في الموقع یوصي ال الملجأ في االنشاء ، 

ة . ع  لألسراع في ایواء المتضررن من الحروب او الكوارث الطب
ة دمج  - ان ح ذلك ام م مالجئ الطوارئ المتنقلة ، حیث یت ة اعتماد الدمج بین العناصر الجاسئة والمرنة معا في تصم أهم

ة  ان ن وام أقصى قدر مم ل  ات الطي وغیرها ضمن وسیلة اله فعل ال تلة  حمله من قبل الشخص أو رص اكثر من 
 نقل واحدة.

م ، من خالل اتاحة القدرة على دمج اكثر من ملجأ معا  - ة المرونة في التصم ضرورة  توفیر خاص حث  ما یوصي ال
عاب الملجأ لعدد اكبر .  عندما تكون هناك حاجة لزادة في است
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