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ان الحاجة لمسكن في العراق وخاصة في مراكز المدن الكبرى متاتي من النمو السكاني الطبيعي  .وان حصول

االسرة عمى المسكن المالئم الحتياجاتيا وقدرتيا عمى امتالكو يعد من المتطمبات االساسية ..ويحتل االولوية في
قائمة االمال والتطمعات.فالمسكن احد الركائز المساىمة في تكوين االسرة وسالمة نموىا .لذا يعد توفيره وخفض تكمفتو
ىدفا ميما في حياة االنسان .فالمشكمة العامة ىي صعوبة اقتناء وحدة سكنية ،وعمى ضوء ذلك تحددت مشكمة

البحث في الحاجة الى معرفة اثر بعض الق اررات التصميمية التى تؤدي الى رفع كمفة البناء لممسكن .
وعميو فان ىدف البحث ىو تحديد تمك الق اررات التصميمية التي من شانيا رفع كمفة الوحدة السكنية ،وكيفية
تالفييا ,حيث ان ىذه الق اررات تحولت مع الزمن الى عادات مسمم بيا ،وتطبيقات تنفذ حسب الذوق العام والمودة
السائدة ال حسب احتياجات االسرة االساسية والتي تؤدي الى رفع كمفة البناء واثقال كاىل االسرة بالقروض المالية.

اعتمد البحث عمى تحميل نماذج من الوحدات السكنية من خالل المقارنة في حساب الكميات لنفس الوحدة السكنية

تارة بوجود ىذه الق اررات  ،واخرى بالغاءىا مع الحرص عمى تثبيت نفس المتطمبات الواجب توفيرىا في كل وحدة
لتوضيح نسبة اليدر الحاصل في الكمفة النيائية والناتج عن تراكمات كمف كل من ىذه الق اررات التي اليعي لتاثيرىا
من ييدف الى اقتناء وحدة سكنية .وقد تم التوصل الى انو كمما تصغر المساحة يزداد تأثير الق اررات التصميمية
بشكل اكبر عمى الكمفة النيائية لموحدة السكنية .

THE INFLUENCE OF SOME OF DESIGN DECISIONS IN RAISING THE COST
OF DWELLING UNIT
Abstract
The most common problems in big cities is the high rate of residency because of the high
population growth, therefore, It is a big problem nowadays to a family to get a suitable
accommodation (general problem),but for the Iraqi family one of the most important
priority is to get their own accommodation, and to achieve this target, the cost of
accommodation ought to be low so it will be more easy for families , thus the specific
problem is the difficulty of owing a dwelling unit with acceptable cost .Though the
research problem is :there is no clear idea about the effect of some design decisions of
raising the cost of the dwelling unit ,therefore the aim of the research is to determine the
effect of some design decisions of raising the cost of dwelling unit.
The research depends on analysis of samples of dwelling units by a comparison the
quantities of same unit, once with these decisions, other without them, with fixing the
same requirements in each unit to clarify the rate of waste in final cost that come from
accumulation the cost of these decisions that one who wants to own a dwelling unit
unconscious for their influence on the final cost. Finally the influence of these decisions
are increase in the small area of units .

-1المقدمة
لٌس هنالك ادنى شك فً ضخامة ازمة السكن فً العراق وخاصة فً مراكز المدن الكبرى,وهذا متأتً من النمو
السكانً الطبٌعً مضافا الٌه عوامل الجذب التً تتمتع بها المدن وعوامل الهجرة الداخلٌة ٌضاف الٌها عدم تمكن
برامج االسكان السابقة والحالٌة من تلبٌة الحاجات االسكانٌة وٌنعكس هذا فً عجز اسكانً واضح وكذلك ظهور
المستوطنات العشوائٌة والتجاوزات بمختلف انواعها والتً لم تكن ظاهرة من قبل ,وال ٌخفى ما تؤدي الٌه هذه
األزمة من نتائج ثانوٌة على األصعدة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة.
ان حصول االسرة على المسكن المالئم وقدرتها على امتالكه ٌحتل االولوٌة فً قائمة التطلعات واالمال لها ,لكن
ارتفاع قٌمة الوحدات السكنٌة المبنٌة مسبقا أوبناء وحدة سكنٌة جدٌدة ,اصبح العائق امام امتالكها  .لذا كانت الحاجة
الى تقلٌص كلفة بناء هذه الوحدات لٌتسنى اقتناءها وهً مشكلة البحث العامة  ,ولتقلٌص هذه الكلفة تم االخذ
باالعتبار استخدام قرارات تصمٌمٌة وتنفٌذٌة ٌتبعها المقاولون والمصممون والمالك عند بناء هذه الوحدات تؤثر
على الكلفة النهائٌة لبنائها وهً مشكلة البحث .
أما منهج البحث فقد اعتمد على تحدٌد القرارات التصمٌمٌة التً من شأنها رفع كلفة بناء الوحدة السكنٌة التً ٌتبعها
المصممون والمالك والمقاولون  ,وانتقاء ثالثة وحدات سكنٌة عشوائٌة وبمساحات مختلفة تحت التشٌٌد لرصد هذه
القرارات المكلفة ,ومن ثم تحلٌلها وحساب فرق السعر بوجود هذه القرارات مرة  ,وبدونها مرة اخرى لنفس الوحدة
السكنٌة المنتخبة وصوال الى النتائج النهائٌة واالستنتاجات.
-2الوحدة السكنية :
الوحدة السكنٌة هً المأوى الذي ٌضم الفرد واألسرة ونواة االستقرار النفسً واالجتماعً وهما شرط اساسً للعطاء
االنسانً ببعدٌه الحسً والفكري وتلك مقومات الحضارة وعمادها .ان توفٌر (المسكن) الشاغل للكثٌرٌن كل السبابه
الخاصة وحسب الفئة من المجتمع التً ٌنتمً إلٌها ،وٌمكن إرجاع السبب فً كل هذا إلى الحاجة لتوفٌر المسكن
وهذا ما تشٌر إلٌه اإلحصاءات الرسمٌة بسبب النمو السكانً القٌاسً وتطور المجتمع ،وفً مقابل ذلك تناقص وفرة
الموارد.
تعود مشكلة عدم التمكن من امتالك المسكن إلى انخفاض دخل األسر ،وارتفاع أسعار المساكن ،وانعدام فرص
التموٌل ،أو انخفاض الدعم الحكومً (،2ص )12لذا ٌجب تقلٌص الفجوة بٌن دخل األسرة وتكلفة المسكن ،وبٌن ما
ترغب األسرة فً الحصول علٌه وما تستطٌع أن تمتلكه .وٌمكن تقلٌص هذه الفجوة بزٌادة دخل األسر أو بخفض
تكالٌف المسكن،3( .ص.)86
-3ارتفاع كلفة االنشاء :
وهذا نابع من عدة اسباب أهمها ,1( :ص)26
• ارتفاع أسعار مواد البناء الرئٌسٌة كاالجر والسمنت  .وكذلك قلة مصادر المواد المستوردة منها لتسهٌل
اختٌار المناسبة بالكلفة.
• ارتفاع كلفة االٌدي العاملة بصورة عامة و خاصة الفنٌة منها.
• التضخم فً سعر العملة العراقٌة بالنسبة للمواد المستوردة والمحلٌة وخاصة بالنسبة للظروف التً ٌمر بها
البلد.
• كبر حجم بعض المساكن نتٌجة ظاهرة التباهً االجتماعً وتقلٌد المساكن ذات المظاهر الفارهة حتى من
قبل معتدلً الدخل.
• منافسة ذوي الدخل المرتفع مع معتدلً الدخل على نفس المواد االنشائٌة وبالتالً تصاعد االسعار  .هذا
عدا ما سببته اعادة االعمار الحكومً فً المنافسة على المواد والعمالة .
• غٌاب انتاج التصامٌم االقتصادٌة وتنسٌقها مع انظمة االفراز وتوفٌر االراضً لذوي الدخل شبه المحدود.
تعد طبٌعة ومظهر المسكن (المظهر الخارجً) فً مدٌنة بغداد خاصة– سواء كان دار خاصة أو شقة فً عمارة
سكنٌة – أحد العناصر التً تح دد منزلة اإلنسان الشخصٌة من وجهة نظره ومن وجهة نظر اآلخرٌن (،4ص.)96
وبناءاً علٌه ٌمٌل معظم السكان إلى أن تكون مساكنهم فخمة ذات أحواش وأفنٌة وأسوار عالٌة وغرف ضٌوف ونوم
كبٌرة وحمامات كثٌرة(،5ص .)6-5لتحقٌق تلك الرغبة نشئت عدة أحٌاء جدٌدة قطع أراضٌها كبٌرة المساحة تبدأ
من 400م 2وتصل إلى 1000م.2

هنالك من ٌنادي بتصغٌر قطع األراضً للمسكن المعاصر كمدخل سلٌم للمسكن ذو الكلفة القلٌلة (،6ص-3
،)7وهنالك من ٌقول أن زٌادة الكثافة السكانٌة سوف ٌساهم فً خفض متوسط تكلفة الوحدة (،6ص.)11
إن األهداف المشتركة بٌن البناء والعمارة تتطلب فهما ً دقٌقا ً للنشاطات البشرٌة إضافة إلى االحتٌاجات األخرى لكً
ٌكون المسكن جمٌالً وقوٌا ً وبكلفة قلٌلة ومالئما ً لألغراض التً أنشئ من اجلها (،7ص ،)22فً أمانة مدٌنة بغداد
ٌتم ٌومٌا ً منح شهادات إتمام البناء للعشرات من المساكن ـ وحدات سكنٌة ـ الملٌئة بالقرارات والممارسات التصمٌمٌة
والتنفٌذٌة المكلفة.
-4عوامل الهدر في التشييد :
وهذا وارد من حٌث المواد والعمل وكذلك من حٌث التصمٌم و التنفٌذ وأهمها،1(:ص)27
• انتشار ظاهرة المبالغة فً التصامٌم االتشائٌة كاالساسات وصبات الكونكرٌت المسلحة وكذلك التعقٌد فً
التصامٌم التً تحتاج حلول انشائٌة معقدة فً سبٌل التباهً المظهري
• المبالغة فً انتشار استعمال مواد االنهاء المكلفة.
• ممارسة غٌر المعمارٌٌن لتصمٌم الدورالسكنٌة وما ٌصاحبه من أخطاء بالرسومات المعمارٌة تساهم كثٌراً
فً زٌادة تكلفة اإلنشاء .
• اإلفراط فً معالجة الخصوصٌة .
• تقلٌد الناس لبعضهم البعض .
باإلضافة إلى ما سبق وفً ظل غٌاب المعماري أو المهندس المشرف على تنفٌذ الدور السكنٌة ظهرت القرارات
التصمٌمٌة والتنفٌذٌة المكلفة والتً تمثل مشكلة البحث.
-5مشكلة وفـرضية البحث :
ان ارتفاع القٌمة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة تكون من خالل استخدام قرارات تصمٌمٌة وتنفٌذٌة مكلفة والتً ٌتبعها
المصممون والمالك والمقاولون فً بناء الوحدة السكنٌة وهً مشكلة البحث .
اما فرضٌة البحث فان هذه القرارات التصمٌمٌة والتنفٌذٌة ترفع من القٌمة النهائٌة للوحدة السكنٌة بنسبة سٌتم التعرف
على مقدارها من خالل نتائج التحلٌل للعٌنات المنتخبة .
-6الهدف من البحث:
لتقلٌص كلفة المسكن ال بد من تقلٌص تكلفة ما ٌلً :األرض ,البناء ,التموٌل ,والضرائب ورسوم البناء
(،8ص.)15أن هذا البحث ٌركز فقط على تقلٌص كلفة البناء وذلك من خالل إثبات أن القرارات التصمٌمٌة
والتنفٌذٌة المكلفة التً ٌقوم بها المصممون والمالك والمقاولون هً السبب فً رفع نسبة من القٌمة النهائٌة للوحدة
السكنٌة ,وذلك من خالل إبراز تلك القرارات وأسباب نشوئها فً مرحلة التصمٌم والتنفٌذ وكٌفٌة تجنبها من قبل
المصمم والمالك .والهدف هو تقلٌص الفجوة بٌن دخل األسرة وتكلفة بناء الوحدة السكنٌة ,وألن زٌادة دخل األسرة
ٌعتبر صعبا إن لم ٌكن مستحٌالً فً ضوء الزٌادة الكبٌرة لتعداد السكان واألحوال االقتصادٌة الحالٌة ,فإن كل ما
ٌمكن عمله والتركٌز علٌه لتقلٌص تلك الفجوة هو تخفٌض القٌمة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة وبالتالً تمكٌن
المواطنٌن من امتالكها بكلفة تتوافق مع دخلهم.
 -7منهج البحث:
ٌعتمد البحث على ما ٌلً
 -1-7تحدٌد القرارات التصمٌمٌة التً من شأنها رفع كلفة بناء الوحدة السكنٌة التً ٌتبعها المصممون والمالك
والمقاولون .
-2-7انتقاء ثالثة وحدات سكنٌة عشوائٌة وبمساحات مختلفة تحت التشٌٌد عن طرٌق المكاتب لرصد هذه القرارات
المكلفة التً ٌتبعها المالك والمقاولٌن .
-3-7ألقٌام برسم المخططات المعمارٌة للدور السكنٌة المنتخبة كعٌنات للبحث بعد تحوٌرها بدون استخدام القرارات
المختلفة فٌها انظر الشكل (.)2،3،4
-4-7تحلٌل تلك الوحدات على ضوء النقاط التً حددت مسبقا بحساب الكمٌات لنفس الوحدة السكنٌة تارة بوجود هذه
القرارات  ،واخرى بالغاءها مع الحرص على تثبٌت نفس المتطلبات الواجب توفٌرها فً كل وحدة لتوضٌح نسبة
الهدر الحاصل فً الكلفة النهائٌة فً تنفٌذ كل نموذج من النماذج الثالثة على حدة والناتج عن تراكمات كلف كل من

هذه القرارات التً الٌعً لتاثٌرها من ٌهدف الى اقتناء وحدة سكنٌة  ,وبالتالً تأثٌرها على القٌمة النهائٌة لذلك
النموذج وكٌفٌة تالفٌه فً المستقبل.
-5-7استخالص نتائج التحلٌل واالستنتاجات النهائٌة.
 -8القرارات التصميمية التي تساهم في رفع كلفة بناء الوحدة السكنية :
وهً كل قرار أو ممارسة تصمٌمٌة ٌنتج عنها تكلفة زائدة وبدون فائدة تعود على المسكن فً الوظٌفة والتماسك
واآلمان والنواحً الجمالٌة ,7(.ص)21
هنالك عدة قرارات تصمٌمٌة تحولت مع الزمن إلى عادات مسلم بها تطبق أثناء تصمٌم وتنفٌذ الغالبٌة العظمى من
الوحدات السكنٌة وتؤثر على الكلفة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة  .هذه القرارات ٌتم تصنٌفها إلى نوعٌن هما كما
ٌلً:
األول :قرارات تصمٌمٌة مكلفة وتنشأ أثنـــاء فتــــــــــرة التصمٌم ومصدرها المصمم والمالك.
الثانً:قرارات تنفٌذٌة مكلفة وتنشأ أثناء فترة التنفٌذ وٌكون مصدرها المالك والمقاول,8(.ص)15
ومن خالل تحلٌل مالحظات(المكاتب االستشارٌة) والمصممٌن على تصامٌم الوحدات السكنٌة ومن خالل الزٌارات
المٌدانٌة وجد أن هذه القرارات بلغ عددها تسعة منشئها تصمٌمً .هذه المالحظات سجلت على الغالبٌة العظمى من
المشارٌع كما هو مبٌن فً (الجدول رقم .)1
:1-8المبالغة فً رفع منسوب االرضٌة ( 50سم):
اصبح من متطلبات الموضة(المودة) ان تكون الوحدة السكنٌة مرتفعة بعدد من الباٌات (الدرجات)تعود السباب
الفخامة  ,او لٌكون ارتفاع البٌت اعلى من الجٌران واخرى بحجة منع تسرب مٌاه االمطار الى الداخل ...الخ ,دون
الوعً الى مدى تاثٌرها على زٌادة كلفة الوحدة السكنٌة.
 2-8وجود االعمدة الخارجٌة الكونكرٌتٌة بارتفاع مضاعف (:)double volume
عند التحدث الى اي زبون بخصوص ماٌرغب به ,نجد اول متطلباته هً االعمدة الكونكرٌتٌة العالٌة الفخمة التً
تعطً الهٌبة لٌجذب انتباه المارة بغض النظر عما اذا كانت هناك حاجة فعلٌة او انشائٌة لهذه االعمدة ,اي انها اعمدة
كاذبة الضرورة لها ,فقط لالشارة بانه دار ذو اعمدة او ماٌسمى باللهجة العامٌة دبل فالٌوم خطأ ( double
.)volume
 3-8استخدام جدران جانبٌة ذات ارتفاع مضاعف:
كثٌرا ماٌرغب الزب ون عند بناء الوحدة السكنٌة باستخدام جدران جانبٌة خارجٌة فخمة مرتفعة الى مستوى طابق
ونصف او اكثر لكً ٌتماشا مع المودة السائدة غٌر مدرك اثر هذا على الكلفة الكلٌة للبناء .
 4-8استخدام ابواب حدٌدٌة خارجٌة متحركة على سكة (:)slide door
كان استخدام هذا النوع من االبواب مقتصر على البٌوت ذات الدخل العالً لكلفتها العالٌة ,اما الٌوم اصبح سمة
تتالزم والدور الحدٌثة بكل انواعها واحجامها ,دون وعً لتاثٌرها على كلفة بناء الوحدة السكنٌة .
 5-8أستخدام مطبخ صغٌر اضافً ٌعرف بالمطبخ الحار )hot kitchen(:
كان استخدام هذا النوع من المطابخ مقتصراً على الوحدات السكنٌة ذات المساحات الكبٌرة جدا ,اما الٌوم فاصبحت
ربة البٌت تعتبره من االساسٌات ,فً حٌن كانت المطابخ تؤدي وظٌفتها وبالشكل االمثل دون وجود هذا الفضاء
,وان استخدامه فً الوقت الحاضر هو تقلٌد مثل باقً الوحدات السكنٌة االخرى.
 6-8استخدام السلم الدائري
اصبح احد سمات الدور التً تبنى حدٌثا لكً تعطً سمة جمالٌة فً نظر العامة ,فالكثٌر ٌحرص على وجود هذا
النوع من الساللم فً داره  ,وٌعانً المصممون من تحقٌق رغبة الزبون فً تصمٌم هذا النوع من الساللم فً فضاء
صغٌر على حساب كفاءة االداء لبقٌة الفضاءات والكلفة .
 7-8بناء ستارة السطح بارتفاع  1.8م بدال من 1.5م:
من اجل تحقٌق الجمالٌة والخصوصٌة فً نظر المالك ٌطلب فً التصمٌم ان ٌصل ارتفاع الستارة فً السطح الى
 1.8م وذلك لكً ٌظهر الهٌبة للوحدة السكنٌة دون ان ٌعً المالك باثر هذا القرار التصمٌمً على الكلفة النهائٌة
علٌها .
 8-8استخدام بٌت السلم العلوي (البٌتونة):

تستخدم البٌتونة عادة فً البٌوت كتقلٌد شائع االستخدام دون وعً عن تاثٌرها فً الكلفة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة
حٌث ان الجدران االضافٌة والتسقٌف وما ٌقابله من تسطٌح وانهاءات ونقاط الكهرباء كلها تؤثر على كلفة البناء .
 9-8الصالة والمدخل بارتفاع مضاعف (:)double volume
ٌرغب المالك عند بناء الوحدة السكنٌة بصورة عامة الى ان تكون صالة الضٌوف والمدخل الرئٌسً لها بارتفاع
مضاعف (دبل فولٌوم ) وهذا ٌؤثر على الكلفة النهائٌة للوحدة السكنٌة .
 :10-8تغلٌف الواجهه بالحجر بدال من اللبخ والنثر:
ٌستخدم الحجر فً تغلٌف الواجهات للوحدات السكنٌة نتٌجة لتماشً الموضة او لالعتقاد بانه ٌعطً سمه جمالٌة فً
نظر المالك والناس او كتقلٌد شائع االستخدام دون وعً عن تاثٌرها فً الكلفة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة مع العلم
انه ٌمكن تحقٌق واجهات معمارٌة تحقق نفس النتائج باستخدام مواد انهاء بسٌطة مثل النثر اوالطالء .
-9التطبيق العملي
الختبار تأثٌر تلك القرارات التً حددت مسبقا فً االطار النظري  ،تم اختٌار ثالث نماذج من مخططات لدور
سكنٌة مصممة حدٌثا تتضمن تلك القرارات  ،وذات مساحات مختلفة صنفت الى نموذج أ ،ب  ،ج  .تم حساب كلفة
كل مخطط من المخططات الثالث بحذف تلك القرارات المعمارٌة اوال وبمعدل سعر  450000دٌنار للمتر المربع
الواحد  ،والذي ٌعتبر ادنى سعر للمتر المربع الشائع حالٌا –على العموم –للبناء ذو الدرجة المتوسطة  .اذ ٌتراوح
سعر المتر المربع الواحد الٌوم مابٌن  650000-450000دٌنار  ،وهذا ماٌعنى به البحث (البناء ذو الدرجة
المتوسطة )  ،اذ ٌصل احٌانا سعر المتر المربع الواحد الى الملٌون دٌنار وهذا النوع من البناء خارج اطار بحثنا هذا
 ،وذلك الن هذه القرارات التصمٌمٌة قد التعنً شٌئا الصحاب الوحدات السكنٌة المرفهة وذوي الدخول العالٌة .
وبعداحتساب الكلفة الكلٌة لكل نموذج وبدون وجود تلك الممارسات او القرارت التصمٌمٌة المعمارٌة  ،تم حساب
كلفة كل واحدة من هذه الفقرات التسعة على حدة  .وبمعرفة الفرق بالسعر بوجود تلك الفقرة وبعدم وجودها
وبتقسٌمه على الكلفة الكلٌة للوحدة السكنٌة تظهر نسبة التغٌر لكل من هذه الفقرات التسعة وبالتالً معرفة تأثٌر كل
واحدة منها على الكلفة النهائٌة .
وفٌما ٌلً وصف لنماذج مخططات الوحدات السكنٌة الثالث المختارة بدون وجود تلك الممارسات -:
 الوحدة السكنية االولى (أ)
مساحة االرض  300م ، 2بابعاد ( . )20×15مساحة الطابق االرضً  148.46م 2وٌتضمن صالة وهول داخلً
وغرفة منام واحدة ومطبخ مع فضاءات خدمٌة  .مساحة الطابق االول  124.305م 2وٌتضمن غرفتً منام مع
حمام .كما موضح فً الجدول رقم ( )2والشكل ()2
 الوحدة السكنية الثانية (ب)
مساحة االرض  250م ، 2بأبعاد ( . )20× 12.5مساحة الطابق االرضً  150.44م وٌتضمن صالة وهول
داخلً وغرفة منام واحدة ومطبخ مع فضاءات خدمٌة  .مساحة الطابق االول  124.24م 2وٌتضمن غرفتً منام مع
حمام  .كما موضح فً الجدول رقم ( )3والشكل ()3
2

 الوحدة السكنية الثالثة (ج)
مساحة االرض  225م ، 2بأبعاد ( . )25× 9مساحة الطابق االرضً 143.06م 2وٌتضمن صالة وهول داخلً
وغرفة منام واحدة ومطبخ مع فضاءات خدمٌة  .مساحة الطابق االول  107.18م 2وٌتضمن غرفتً منام مع حمام
 .كما موضح فً الجدول رقم ( )4والشكل ()4
-10النتائج :
اظهرت نتائج التحلٌل للعٌنات الثالثة من الوحدات السكنٌة المستخدمة فً البحث كالتالً :
-1-10الوحدة السكنٌة االولى (أ)
بعد تحلٌل النتائج لهذه العٌنة تبٌن ان استخدام بٌت السلم العلوي (البٌتونة) وهً احدى الممارسات التصمٌمٌة
المستخدمة كان لها تأثٌر كبٌر على الكلفة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة وقد رفعت نسبة التأثٌر على الكلفة بمقدار
 ،%14.15تلٌها تغلٌف الواجهه بالحجر بدال من اللبخ والنثر بنسبة تأثٌر  , %7.73تلٌها رفع منسوب

االرضٌة( 50سم) بنسبة تأثٌر  ،%4.32ثم فقرة وجود جدران جانبٌة ذات ارتفاع مضاعف بنسبة تأثٌر
 %1.92تلٌها فقرة استخدام مطبخ صغٌر اضافً ٌعرف بالمطبخ الحار والتً بلغت نسبة التاثٌر فٌها الى ،%1.20
ثم فقرة استخدام ستارة السطح بارتفاع  1.8م بدال من 1.5م بنسبة تأثٌر  ،%1.02تلٌها فقرة وجود االعمدة
الخارجٌة بارتفاع مضاعف بنسبة تأثٌر  ،%0.74تلٌها استخدام سلم دائري بنسبة تأثٌر  ،%0.47ثم فقرة استخدام
باب حدٌدي سالٌد بنسبة تأثٌر  ، %0.35أمافقرة الصالة والمدخل بارتفاع مضاعف  ،كان لها تأثٌر عكسً على
الكلفة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة وبنسبــة تأثــــــٌر ( .%0.45-جدول رقم )2
-2-10الوحدة السكنٌة الثانٌة (ب)
بعد تحلٌل النتائج لهذه العٌنة تبٌن ان استخدام بٌت السلم العلوي (البٌتونة) مع الغرفة وهً احدى القرارات
التصمٌمٌة المستخدمة كان لها تأثٌر كبٌر على الكلفة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة وقد رفعت نسبة التأثٌر على الكلفة
بمقدار  ،%14.06تلٌها تغلٌف الواجهه بالحجر بدال من اللبخ والنثر بنسبة تأثٌر , %6.84تلٌها رفع منسوب
االرضٌة( 50سم) بنسبة تأثٌر  ,%4.32ثم فقرة وجود جدران جانبٌة ذات ارتفاع مضاعف بنسبة تأثٌر ,%2.45
تلٌها فقرة استخدام مطبخ صغٌر اضافً ٌعرف بالمطبخ الحار والتً بلغت نسبة التاثٌر فٌها الى  ،%2.32ثم فقرة
استخدام ستارة السطح بارتفاع  1.8م بدال من 1.5م بنسبة تأثٌر  ,،%1.16تلٌها فقرة وجود االعمدة الخارجٌة
بارتفاع مضاعف بنسبة تأثٌر  ،%0.76تلٌها استخدام سلم دائري بنسبة تأثٌر  ،%0.45ثم فقرة استخدام باب
حدٌدي سالٌد بنسبة تأثٌر  ، %0.37أمافقرة الصالة والمدخل (الدبل فولٌوم) كان لها تأثٌر عكسً على الكلفة
النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة وبنسبــة تأثــــــٌر (.%0.42-جدول رقم)3
-3-10الوحدة السكنٌة الثالثة (ج)
اظهرت نتائج التحلٌل لهذه العٌنة ان استخدام بٌت السلم العلوي (البٌتونة) وهً احدى الممارسات التصمٌمٌة
المستخدمة كان لها تأثٌر كبٌر على الكلفة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة وقد رفعت نسبة التأثٌر على الكلفة بمقدار
 ،%19.71ثم تغلٌف الواجهه بالحجر بدال من اللبخ والنثر بنسبة تأثٌر , %5.19تلٌها فقرة رفع منسوب االرضٌة
بنسبة تأثٌر  ،%4.56ثم فقرة وجود جدران جانبٌة ذات ارتفاع مضاعف بنسبة تأثٌر  ,%2.74ثم استخدام مطبخ
صغٌر اضافً ٌعرف بالمطبخ الحار والتً بلغت نسبة التاثٌر فٌها الى  ،%2.54ثم فقرة استخدام ستارة السطح
بارتفاع  1.8م بدال من 1.5م بنسبة تأثٌر  ، %1.26ومن ثم وجود االعمدة الخارجٌة بارتفاع مضاعف بنسبة
 ،%0.81واستخدام السلم الدائري بنسبة  ،%0.53ثم استخدام باب حدٌدي سالٌد بنسبة تأثٌر  ، %0.39أمافقرة
الصالة والمدخل (الدبل فولٌوم) كان لها تأثٌر قلٌل على الكلفة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة وبنسبة تأثٌر .%0.02
(جدول رقم) 4
-11االستنتاجات:
نستنتج من خالل تحلٌل النتائج للوحدات السكنٌة الثالثة التالً :
 - 1ان استخدام بٌت السلم العلوي (البٌتونة)كان له تأثٌر كبٌر فً رفع كلفة البناء النهائٌة للوحدات السكنٌة
الثالثة أكثر من باقً الفقرات االخرى.
 - 2النتائج كانت متشابهة ا لتسلسل لباقً الفقرات االخرى من القرارات التصمٌمٌة للوحدات السكنٌة بالرغم من
اختالف مساحاتها وحققت نسب تاثٌر متباٌنة على الكلفة النهائٌة للبناء.
 - 3لم تحقق فقرة الصالة والمدخل بارتفاع مضاعف اي تأثٌر ٌذكرعلى الكلفة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة .
 - 4كلما صغرت مساح ة بناء الوحدة السكنٌة ٌزداد تأثٌر هذه القرارات التصمٌمٌة المعمارٌة بشكل اكبر على
الكلفة النهائٌة ،حٌث بلغت نسبة التأثٌر لهذه القرارات فً الوحدة السكنٌة الصغٌرة ( دار نوع أ) %37.15
من الكلفة الكلٌة لبنائها ،اما الوحدة المتوسطة الحجم (دار نوع ب ) فقد حققت نسبة تاثٌر بلغت ،%32.54
والوحدة الكبٌرة الحجم (دار نوع ج ) حققت نسبة تأثٌر  %31.50على الكلفة النهائٌة لبناء الوحدة السكنٌة
 .وعلٌه فان الوحدات السكنٌة ذات المساحات الكبٌرة التً هً اكبر من المساحات المنتخبة فً بحثنا هذا
لذوي الدخول العالٌة التؤثر علٌها هذه القرارات المستخدمة بنسبة كبٌرة مقارنة بمبالغ البناء المترفة
النشائها .
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دار رقم A 1
التسلسل

الفقرة

الكمٌة

الوحدة

1

مساحة الطابق االرضً

148.46

M2

2

مساحة الطابق االول

124.305

M2

4

مساحة المرادفة للمساحة الكراج والمناور وطول الستارة واالسٌجة

37.624

M2

4

المساحة الكلٌة للدار

310

M2

5

كلفة المتر المربع الواحد

450000

دٌنار

6

الكلفة الكلٌة

139,500,000

دٌنار

كلفة التغٌر فً الفقرات ونسبة التغٌر
التسلسل

الفقرة

كلفة التغٌٌر  -دٌنار

1

وجود المطبخ الحار

6,768,000

% 1.20

2

وجود سلم دائري

651,610

% 0.47

3

رفع منسوب االرضٌة  50سم

6,033,000

% 4.32

4

وجود البٌتونة مع الغرفة

19,740,700

% 14.15

5

وجود جدران جانبٌة ذات ارتفاع مضاعف

2,680,362

% 1.92

6

وجود اعمدة خارجٌة ارتفاع مضاعف

1,034,400

% 0.74

7

الصالة والمدخل ارتفاع مضاعف

-629670

% -0.45

8

باب حدٌد سالٌد
ستارة السطح بارتفاع  1.8م بدال من
1.5م

500000

% 0.35

1481000

تغلٌف الواجهه بالحجر بدال من اللبخ والنثر

10785000

% 7.73

49,044,402

% 31.50

9
10

النتٌجة النهائٌة

جدول رقم ()2
المصدر :الباحثٌن

نسبة التغٌر فً الكلفة

% 1.06

جدول رقم ()3
المصدر :الباحثٌن
دار رقم B 1
التسلسل

الفقرة

الكمٌة

الوحدة

1

مساحة الطابق االرضً

150.44

M2

2

مساحة الطابق االول
مساحة المرادفة للمساحة الكراج والمناور وطول الستارة
واالسٌجة

124.24

M2

27.325

M2

4

المساحة الكلٌة للدار

302

M2

5

كلفة المتر المربع الواحد

450000

دٌنار

6

الكلفة الكلٌة

135,900,000

دٌنار

4

كلفة التغٌر فً الفقرات ونسبة التغٌر
التسلسل

الفقرة

كلفة التغٌٌر  -دٌنار

نسبة التغٌر فً الكلفة

1

وجود المطبخ الحار

2,070,000

% 2.32

2

وجود سلم دائري

606,800

% 0.45

3

رفع منسوب االرضٌة  50سم

5,585,700

% 4.11

4

وجود البٌتونة مع الغرفة

17,752,400

% 14.50

5

وجود جدران جانبٌة ذات ارتفاع مضاعف

3,101,500

% 2.45

6

وجود اعمدة خارجٌة ارتفاع مضاعف

1,034,400

% 0.76

7

الصالة والمدخل ارتفاع مضاعف

-572550

% -0.42

8

باب حدٌد سالٌد

500000

% 0.37

9

ستارة السطح بارتفاع  1.8م بدال من 1.5م

1399500

% 1.16

10

تغلٌف الواجهه بالحجر بدال من اللبخ والنثر

9297000

% 6.84

40,774,750

% 32.54

النتٌجة النهائٌة

جدول رقم ()4
المصدر :الباحثٌن
دار رقم C 1
التسلسل

الفقرة

الكمٌة

الوحدة

1

مساحة الطابق االرضً

143.06

M2

107.18

M2

34.176

M2

4

المساحة الكلٌة للدار

284

M2

5

كلفة المتر المربع الواحد

450000

دٌنار

6

الكلفة الكلٌة

127,800,000

دٌنار

2
4

مساحة الطابق االول
المساحة المرادفة للمساحة الكراج والمناور وطول
الستارة واالسٌجة

كلفة التغٌر فً الفقرات ونسبة التغٌر
التسلسل

الفقرة

كلفة التغٌٌر -
دٌنار

1

وجود المطبخ الحار

3,240,000

% 2.54

2

وجود سلم دائري

676,150

% 0.53

3

رفع منسوب االرضٌة  50سم

5,829,240

% 4.56

4

وجود البٌتونة مع الغرفة

25,192,400

% 19.71

5

وجود جدران جانبٌة ذات ارتفاع مضاعف

3,500,163

% 2.74

6

وجود اعمدة خارجٌة ارتفاع مضاعف

1,034,400

% 0.81

7

الصالة والمدخل ارتفاع مضاعف

20575

% 0.02

8

باب حدٌد سالٌد

500000

% 0.39

9

ستارة السطح بارتفاع  1.8م بدالمن 1.5م

1605240

% 1.26

10

تغلٌف الواجهة بالحجر بدال من اللبخ والنثر

6630000

% 5.19

48,228,168

% 37.74

النتٌجة النهائٌة

نسبة التغٌر فً
الكلفة

