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  :مقدمة

 تسهيل حركة السيارة     راعت ظروف  ،عرف التخطيط العمراني الحديث ضوابط وقوانين عمرانية      

 التحول في ت النقطة التي غيرت وأحدثهيفكانت  ، التي تستعملها طرقالض في أحجامها وكثافاتها وعر

سج العمرانيـة    منها استعماالت األرض وتوزيع الخدمات وأنماط الن       ،مفردات العمران في جميع مقاييسه    

 حركة يراعلت  اليوم تم تخطيطهامدنال لكن ،لتطغى حتى على أشكال وخصائص المباني التي يتم إنشاؤها        

 يراعي األبعـاد اإلنـسانية وحاجيـات المجتمـع حاضـرها            كل ما التخطيطي   السيارة وغاب عن الفكر   

  .فير البيئة العمرانية لتو،ومستقبلها

 في جميع ما هـو مفيـد للرقـي           مستمر قع تحت ضغط وتزايد    ت  العمرانية كل هذا جعل التنمية   ف

م و الشريف .الناجم( حسب :أثقلت كاهل المدينة بعدة مشاكل أهمها سواء كانت طبيعية أو مصنعة ،بالتنمية

  )2006ف ،. 

حيث اخترقت التنمية البيئة المحيطة وأخذت منحى آخر كل ما فيه عبث بالبيئـة              : ظهور بيئة مريضة   -أ

إدارة (أو )هاوحرقاألشجار   قطعك(التعدي على األراضي الزراعية      عن طريق    ، سواء ا تحويه وتجاهل لم 

  )الخ..غير مسيرة للنفايات العمومية ،وضع المناطق الصناعية في غير مواقعها،حركة مرورية خانقة 

 غابت ثحيبظهور أنماط عمرانية ال تمت بصلة لمميزات الهوية العمرانية ،         : تشويه الهوية المحلية   -ب

 بواسـطة تلك المدن ذات التشكيل العمراني والمعماري الذي أنتجته أفكار وعادات المجتمـع بمحليتهـا               

  . وذلك كله جراء التنمية الحديثة التي غاب عنها كل ما هو أصيل و جميل،مواردها الطبيعية المتاحة

 مرشـد الستهالك غير ال  وهو ما طغى على جميع الموارد الطبيعية عن طريق ا         : استنزاف اقتصادي  -ج  

  .لكهربائية والمعادن وغيرهاكا والخدمات،وتبذير الثروات 

وهو ما أحدثه التخطيط الحديث الذي تجاهل التركيبات السكانية فـي األحيـاء              :حدوث خلل اجتماعي   -د

ة علـى    بالفراغات العمراني  اوالحفاظ على الترابط والتكافل والتكامل بين أفراد المجتمع وعالقته         ،السكنية

  .جتماعية الساميةالقيم االعلى غرار التعدي الحاصل 

  )2008و ، .ف و الوتار .الوتار (حسب : من األسباب منهاويمكن حصر هذه المشاكل في جملة

فـي  ضرورة التنقيب علـى المـوارد الطبيعيـة واسـتغاللها            على    لإلنسان طاإللحاح المفر  -

  .االستثمار

ة ي في عمل  يؤثرمما   العمران دوما يسبق التخطيط،      ما جعل  وهو ،التعثر في عملية إدارة النمو     -

 .الوصول إلى التوجهات العمرانية التي تحقق التنمية

 .حلها ومعالجتهاسبل أصبح ال يفقه مشاكله وحيث  ،انعدام الوعي في أوساط المجتمع -

غرافيـة   توزيع السكان في الرقعة الج     ، وبين انعدام التوازن و التناسب بين اإلمكانات المتاحة       -

 .المعنية

 . االجتماعي واالقتصاديناالزدياد المذهل في ظاهرة الفوارق االجتماعية على الصعيدي -
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إلـى    الريف من وسطها من النازحين جراء الهجرة       بها السكاني   للنزوح المدن   بعدم استيعا  -

 .المدينة

 .الخلل في توزيعها في توفير البنى التحتية ، والفشل -

أت عدة توجهات فكرية في ميدان التخطيط العمراني تنادي بـضرورة           على إثر هذه المشاكل نش    

صديقة للمشاة ومدن خالية من حركة السيارات  مدن( :متمثل في  المدينة من خالل تخطيط عمرانيأنسنة

 باإلضافة إلى التفكير في االستدامة و المحافظـة علـى           ،)ومدن خضراء ومدن إيكولوجية ومدن عضوية     

  .هة المشاكل التي آلت إليها أشكال التنمية العمرانية المعاصرةالبيئة من أجل مواج

ت وتطـورت  تم استخدامها في عملية التخطيط العمراني ارتق     مناهج وآليات    على إثر ذلك ظهرت     

فكر التخطيط الشامل أو التخطـيط العـام   "من"إلى المرونة والحرية في اتخاذ القرارات ،جاء ذلك انطالقا      

 ثم جاء التخطيط اإلسـتراتيجي      ،نه المخطط الهيكلي لزيادة درجة المرونة و التحرر       الجامد الذي تطور ع   

 ليفتح درجات عالية من المرونة والحرية في اتخاذ القرارات التخطيطيـة وصـياغة              تمتعدد السيناريوها 

،ومؤخرا انتشرت فكرة النمو الذكي التي تنادي بتحقيق أعلـى درجـات            خطط وبرامج التنمية العمرانية     

أ، .ص.م. اليوسـف (  وهذا حـسب   ."المرونة والتحرر والعودة لتقاليد النمو العمراني بالمجتمعات التقليدية       

1999(.  

  :وخالصة لما سبق فإن جل األفكار تتمحور حول هدفين أساسيين هما  

  .تخطيط عمراني يهتم باألبعاد اإلنسانية ويدعمهاإلى الوصول  -

 .طيطية وتجعلها أكثر مرونة في اتخاذ القراراتإيجاد اآلليات التي تحرر المناهج التخ -

 الثـروة    تلك وعليه فإنه بالعودة إلى المدينة العتيقة وتخطيطها نجد أن الكثير من الباحثين تناولوا               

حيـث أن    ،المدن الصحراوية العتيقة والتعمق في مفرداتها التخطيطية        العمرانية األصيلة التي تزخر بها      

 تلك المدن لعوامـل البيئيـة       في مراعاة ئص هذه المدن يالحظ الدرجة العالية       المتمعن في مفردات وخصا   

 بتخطيط هذه األخيرة رغبة منه      قام تراص سوى دليل على سعي من     ني الم  نسيجها العمرا  لعلو ،المحلية  

مـن   مختلف العناصر التي تكون تلك المدن        عن طريق  البيئة الصحراوية القاسية  لتأقلم مع   إلى ا لوصول  ل

تواصل بين األجيال المتالحقة    ه من   يحقق ، و   واالجتماعية من جهة أخرى     الثقافية ل بالعوام وارتباطهاجهة  

  .وتمييزها العمرانية لهويةرسم ال

 المدينة التقليـدي  ) ليس تنمية ( و تميزت عملية نمو    ": قائال )1999أ،  .ص.م. يوسف(حيث يذهب 

 مما كان له أبلغ األثر في االرتقاء        ،واإلبداعبتكار  دماج عملية التخطيط والتنفيذ في عملية الخلق واال       بإ

الكامنة، فارتقت عملية التخطـيط العمرانـي        ةا الفريد النابع من الروح المحلي     بعمران المدينة وطابعه  

إلى مرتبة التشكيل العمراني الواقعي ثالثي األبعـاد فـي          ) وليد القرن الماضي  ( ثنائية األبعاد    المكتبي

االسـتدامة  (وقد أدى ذلك إلى نوع مـن        .  أغلب الحضارات  إبداعي بشكل    فيه تالفراغ والذي ارتجل  

من خالل استغراق عملية التخطيط بالمدينة التقليدية لفترة زمنية تكاد تساوي نفس فتـرة              ) التخطيطية
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الفرصة واالسـتمرارية وكامـل     ) وليس المخططين ( معها، مما أعطى للبنائين      وتتوزعإنشاء المدينة   

 حلول للمشكالت التخطيطية على الطبيعة وكل منها بمفرده، وذلك من خالل استدامة             إيجادالحرية في   

وبالرغم مـن أن    .  النسيج العضوي العام للمدينة    إطار في   واإلبداععملية المتابعة والمعايشة والخلق     

مـسقط  (تخطيط المدينة التقليدية لم يكن يتم دفعة واحدة بكافة أنحاء المدينة بصورة مخطط عـام أو                 

الرومانية أو حتى الباروكية، إال أن المبدأ الـذي           أو اإلغريقيةكما كان يحدث في المدينة      ) شامل كبير 

حكم ذلك النمو وحده عضويا كان مبنيا على إيجاد نوع ما من التوازنات بين ضرورات وقيود وثوابت 

  ".عات الذاتية لألفراد والمجمواإلبداعيةالمصلحة العامة للمجتمع والتحررية 

  إحدى الدول التي تحتوي على أنماط معمارية وعمرانيـة متنوعـة           تزالكانت وال   فالجزائر  أما  

وقـد أثـرت طبيعـة       ،مجتمعالمناخ وخصائص   والالبيئية  المتغيرة في    بكبر مساحتها ومجاالتها     تتميز

داثة في البنـاء    وتخطيطها العمراني الذي تداخلت فيه األصالة بالح      الصحراء الجزائرية في إنشاء المدن      

والتشييد والتصميم العمراني نتيجة لعدة ظروف تاريخية واكبت تطور تلك المدن ، كانت مدينة ورقلـة                

 مـن   عمرانها الحديث  وأ  من جهة  التي تميزت بطابعها العمراني المتمثل في قصرها العتيق       المدن  من  

مستوردة ال  ووطنية  عمرانية  وزاحم الصحراء بتخطيطات     الموروث وقوانينه    وزالذي تجا و جهة أخرى 

الستقرار  رغبة في ا   ين الوافد مطرد في عدد السكان    نتيجة للتزايد ال   وذلك،  تراعي البيئة المحلية للمنطقة   

  . أنحاء الوطنوهذا بهجرة من جميع ،كالبدو الرحل وطلبا للعمل بعد اكتشاف البترول في المنطقة

 من أهم الضروريات المالزمة إلنشاء المدن في         باتت  في العمران  وعليه فإن االستدامة التخطيطية   

سباب أ والوقوف أمام    أنماط التخطيط  تنذر بضرورة مراجعة     التي، و  ظل الضغوط الممارسة على البيئة    

متاح من  التدهور في العمران واالستفادة من تجارب األسالف وتعاملهم مع هذه البيئة واستعمال ما هو               

     . على امتداد األجيال المتالحقةبيئة ومجتمعاتها واقتصادهاتكنولوجيا حديثة ال تؤثر على ال
 

I- إشكال البحث:  

السريع نحو تعمير المؤسسات البشرية الصحراوية لم يأخذ في الحسبان العديـد مـن              إن االتجاه   

رغم أن هذه االعتبـارات ظهـرت     االعتبارات و المتطلبات و األسس العمرانية الخاصة بتلك التجمعات،        

،حيث أن جـل الدراسـات ذات       ) القصور(ا جلية وواضحة في المدن العتيقة الصحراوية القديمة         مالمحه

المعايير والصلة بالتخطيط العمراني المالئم للبيئة الصحراوية الهشة ركز في اهتماماته على االعتبارات و 

،غيـر أن مـا يتعلـق       وذلك عن طريق التوجيه ومواد البناء العازلة للحرارة         .الخاصة بالمباني المنعزلة  

  )2010ع،.س.الوتار(.االهتمامبالتخطيط العمراني لم يحض بذلك 

وعلى هذا األساس ظهرت أصوات تنادي وتركز على أهمية إدراج مفهوم التنمية المستدامة فـي                 

الحفاظ على الموارد غيـر المتجـددة       وطار اإلنساني   باإلالتخطيط العمراني التي عرفت باهتمامها األولي       

دام أساليب و تكنولوجيا تهدف إلى معالجة المشاكل التنموية ،وتحقق التوازن بين احتياجات اإلنسان              باستخ
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األجيال الالحقـة   حياة  الموارد الطبيعية التي تتوقف عليها      النظام البيئي و   الستمرار حياته والمحافظة على   

  :وتحفظ للمكان طاقاته التنموية من خالل

  .الحفاظ على الموارد الطبيعية -

 .  بشكل عادللتوزيع الموارد بين األجيا -

 .مساعدة البيئة على إعادة وإحياء وتجديد مواردها -

 .تقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها األجيال القادمة -

تشوبه عدة تساؤالت حول ما أحدثه      ) الحديثة(       فالمرور من المدينة التاريخية أو القصر إلى المدينة         

من ممارسات حـضرية بمنطقـة مطبوعـة بخـصوصياتها          برز   وما   التخطيطية،اط  نماألالتعمير على   

  .الصحراوية

 وضعت تخصيصات ألراضي جديدة زاحمت الصحراء       "بقــول) 2009ع ، .خليفة(حيث يذهب   

و الشطوط و توسعت في كل اتجاه مع دفاتر شروط خاصة و طرق بيع مقننة سجلت ضمن برامج جديدة                   

  "  سنة20 أو 15شمال منذ مختلفة مثل ما وقع في ال

صـانعي  مـن   ة في السكنات جاءت بتشجيع      فالتطور العمراني الحاصل اعتمد استراتيجيات جديد     

ــاد   ــي باعتم ــرار التخطيط ــة   الق ــات اجتماعي ــاء هوي ــي بن ــاهمت ف ــة س ــر مقنن أدوات تعمي

استلهمت هندستها من الشمال أو نقلها ألساليب تعمير غربيـة ال تمـت             ) Belgudoum.S,2002(جديدة

بصلة لخصائص البيئة االجتماعية والطبيعية للصحراء الجزائرية ،التي طالما جاء تنظيم مجالهـا علـى               

أسس من التناغم االجتماعي و البيئي ألن القصر في واقع األمر نتاج المراعاة الدقيقـة لظـروف البيئـة      

  .ة و إسقاط لتنظيم اجتماعي واقتصادي في إطار ديني محكم الصحراوي

 خاصة بعد   ،جبر المخططين على التدخل   يإذن فالتدهور الحاصل على مستوى التخطيط العمراني        

 واعتمادها جدول أعمال القرن 1992أن صادقت الجزائر على اتفاقيات قمة األرض في ريوديجانيرو سنة 

المـستدامة  ) نيباد(، ومدن   )نيباد(جل إفريقيا   أي الشراكة الجديدة من      ،وبما أنها كذلك عضو مؤسس ف      21

 جاهدة بإصدار عدة قوانين رغبة منها في إدراج مفهوم التنمية المستدامة فـي مجـال           الجزائر فقد بادرت 

شـروط ومبـادئ    مـع   البيئة وترقية المشاريع التنموية بما يتوافـق        بعناية  للحماية وال  التخطيط العمراني 

البيئية للوصول إلى بيئة عمرانية     واالقتصادية و  الرئيسية االجتماعية    اامات التنمية المستدامة بجوانبه   واهتم

  .تلبي احتياجات األجيال

بما أن مدينة ورقلة من بين المدن الجزائرية الهامة التي تمتاز بطابعها الصحراوي بخصائـصه               و

التعمير المعمول بهـا    عمير وفق أدوات التهيئة و    ساليب ت المحلية فقد حضيت بتطبيق ما ورد من قوانين وأ        

العتيق  قصر ورقلة    هيأتي في مقدمت  ،  أصيل  وطنيا وفق ما تملكه من مقومات وموارد وموروث عمراني          

  .معايير تخطيطية راعت جميع الظروف المحيطةيخية عميقة بما يحمله من خصائص والذي له جذور تار
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تتعلـق   ال يستهان به من الدراسات واألبحاث التـي          عددوجد  يمن خالل ما سبق يتضح لنا أنه        و  

 واالستعانة بها بـسبب      منها التخطيط العمراني المستدام بالمناطق الصحراوية ،إال أنه يصعب اإلسستفادة        ب

 بحثنا التـي    إشكاليةومن هذا المنطلق نطرح     الخلل في اإلطار العام الذي يحدد العناصر وأولوية تنفيذها          

 عناصر االستدامة في التخطيط العمراني ،هل هي بمعرفة مفردات العمران المستدام إدراجتتمثل في كيفية 

  .فحسب أم تطبيق تلك المفردات

  :السؤال اآلتي وعلى هذا األساس يتبادر في أذهاننا 

  

هل بإمكان القصر بورقلة أن يكون مصدرا لمعايير مستحدثة من شأنها أن تحقق االستدامة عنـد                 -1

   ؟ العمرانيالتخطيطتوظيفها في 
 

II- البحثة فرضي:  

  :ةاآلتية من خالل ما سبق فإننا كباحثين وكإجابة مبدئية لمشكل البحث يقتضي علينا طرح الفرضي  

  

 :الفرضية

يمكن للقصر بورقلة بما يحمله من أسس و معايير تخطيطية أن يقدم بعض المعايير المـستحدثة                

  . االستدامةقيقالعمراني لتحيمكن اعتمادها في تخطيطنا 
 

  : البحثهدف

  :الهدف التاليمن خالل معالجتنا لهذا البحث تم تسطير 

  

اسـتنباط   و العتيقة  الصحراوية ؤسسات البشرية تحديد مالمح االستدامة في عمران و عمارة الم        *

معايير تخطيطية مستحدثة يمكن اعتبارها مرجع يساعد كل مــن المخططين ومتخـذي القـرار علـى          

   .اممستد للوصول إلى تخطيط عمراني  الحديثة بالمدن الصحراويةالتخطيط العمرانيدمجها في 

  

III- أسباب اختيار موضوع البحث: 

=��4> ���;�ب  . ا��869�7+ ا�5��67�ا +  ,3��4م  ���0�1 وذو أ*���'د  .�-,��+ *(')��'ت وأه���اف  ����دة     �������   

'087 وأو�O'ع �6AاL�M*  '��49  +��8Hوره' =��> آ�3I Fا0��H ا7��8'ة *E86( '�  F��Gه��'  ����A ، B8�C D'دات، <�-3ك، أ<��      

    <6-A م�P� اL8'<8+ وآ> BQHد)+ و'R�C8+ واA'6�Iوا .    S�M ت د'T'R��UVا Fآ� W7و'X Y(�X 3عO3  <وه

                    <�= +�T'U وا]راء B8دت *�4' ا67,�'ه����= F;�=أ \�O3ل إ�7[ و�T37ا F�Iأ D  '4�'8T3RU4' و�'�-`�  a=و

�G= 6-3ن�( D(L7ب ا'�G7ا D  �(� .ة ا869�7+ ا�567�ا + اWC37 ا�4c Y8X �T'�67 ا�7
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حيث ازدادت في الفترة األخيرة التوجهات واالستراتيجيات التخطيطية في مجال العمران تبحـث             

عن موقع لها في أدبيات التنمية المستدامة وأبعادها الرئيسية للوصول إلى بيئات عمرانية مستدامة خاصة               

 كل التوجهات التخطيطية و االستراتيجيات      منها الصحراوية من أجل تحقيق التوازن البيئي بها، فتركزت        

إلى استقراء واستنباط المفردات المعمارية والعمرانية في البيئات العمرانية الصحراوية العتيقـة وجعلهـا              

مرجعا لها نظرا لونها تراكم خبرات أجيال متالحقة عبر أزمنة طويلة أدت إلى تطوير العديد من الحلول                 

  . عمراني مستداموالتقنيات للوصول إلى تخطيط

لكن ما نشهده اليوم فهو عكس ذلك كون العمران المعاصر ال يتناول تلك الخصائص والمفـردات           

العمرانية والمعمارية الحديثة الشيء الذي أنتج بيئات عمرانيـة         والمعايير التخطيطية في إنتاج مخططاته      

  .ة كانت أو اقتصادية أو اجتماعية تفتقر لمفاهيم التنمية المستدامة وتخلوا من عناصرها المهمة بيئي

لذا فإنه من الضروري التوفيق بين ما هو أصيل موروث وما هـو مـستحدث مـن تكنولوجيـا              

الستخالص معايير مستحدثة لها خصائص تفي بمتطلبات التنمية المستدامة والعمل بآليات محفزة من شأنها 

  . العمرانية المستقبليةدمج عناصر التنمية المستدامة في إعداد وانجاز مخططاتنا 
  

IV- اإلطار المرجعي للبحث:  

يعتبر تحديد اإلطار المرجعي للبحث له أهمية بليغة في تخطـيط البحـث و االنطالقـة الـسوية              

والمضبوطة لمعالمه من خالل الدراسة والتحليل وعليه فأن اإلطار المرجعي لهذا البحـث اعتمـد علـى                 

  :الجوانب التالية

  .دينة ورقلة التي تتميز بطابعها الصحراوي الحار الجافالمكان هو م: أوال •

  الزمان دراسة نسجين عمرانيين بنفس المكان مع اختالف زمن اإلنشاء متمثلة في :ثانيا •

  .قصر ورقلة: العتيقالنسيج  -

 . مسكن بورقلة460حي :النسيج الحديث  -

الوثـائق  :( مثلـة فـي   متمجموع الوسائل التي تم االعتماد عليها في انجاز هذا البحث   : ثالثا •

  .الخ...والمخططات الحديثة والقديمة وسائل التحقيق الميداني ،آالت التصوير والقياس
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V- منهجية البحث:  

من اجل إثبات أو نفي الفرضيات وفي سبيل تحقيق األهداف المرجوة ونظرا لطبيعة الموضـوع                 

اج المفردات المعمارية والعمرانية للتنمية المـستدامة       فإننا اعتمدنا المنهج النظري الذي من خالله تم استنت        

  .للقصور العتيقة الصحراوية 

  من خالل رصد وتحليل واقـع التـشكيل         المقارن كما تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي        

المعاصر وتحديد اإليجابيات والسلبيات ،واختيار العناصـر والمفـردات         العمراني في العمران التقليدي و    

  .البيئات الصحراوية المتالئمة مع التنمية العمرانية المستدامة فيألساسية ا

 التحقيق من خالل المالحظة وباستعمال االسـتمارة كـأداة   بواسطة كما تم اعتماد المنهج الميداني      

ت من خالل مدى تطبيق تلك العناصر والمفردات في التخطيطات العمرانية الحديثة الواقعة في البيئا     للتقييم  

 خاصة أن مدننا لم ترقى بعد إلى المستوى المناسب مقارنة بمـا             ،الصحراوية مثل مدينة ورقلة الجزائرية    

    .وصلت إليه الدول المتقدمة في تطبيق هذه المفردات
 

VI- هيكلة البحث:  

اعتمدنا في بحثنا هذا منهجية لغرض الكشف عن معايير االستدامة ضـمن التخطـيط العمرانـي     

طه على التخطيط العمراني الحديث للتوصل إلى ما يجب اعتمـاده لـدمج مفهـوم التنميـة                 العتيق وإسقا 

 هيكلة المذكرة إلى فـصل تمهيـدي      المستدامة في التخطيط العمراني مستقبال ، من هذا المنطلق تم وضع          

  :تيوخمسة فصول على النحو اآل

  

ـ تم فيه صياغة إشكالية البحث وتحديدها مع طرح         : الفصل التمهيدي   فرضـيته  و ؤال البحـث  س

  .ه المرجو من البحث مع توضيح للمنهجية المتبعة فيفوحصر الهد

  

  ))القصور(التخطيط العمراني للمؤسسات البشرية الصحراوية : (ولالفصل األ  

عالج هذا الفصل عوامل نشأة المدن العتيقة الصحراوية وتطورها وكيف تمت هيكلتها وحصر أهم المعايير 

  .ة في تخطيطها بيئيا واجتماعيا واقتصادياالتصميمية المعتمد

  

  )التخطيط العمراني المستدام:(نيالثاالفصل   

تم في هذا الفصل التعرف على مفهوم االستدامة وعناصرها الرئيسية وأطرها العالمية ، ثم تعرفنا علـى                 

وضيح متطلباتـه   مفهوم التخطيط العمراني المستدام كوسيلة لتلبية حاجيات األجيال المتعاقبة عن طريق ت           

وإطارها المفاهيمي مع التعريج على تجربة الجزائر في مجال التنمية المستدامة           وماهية المدينة المستدامة    

  .ومحاوالتها دمج هذا المفهوم في التخطيط العمراني من خالل برامجها التنموية
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  )الدراسات السابقة وتحديد منهجية البحث (:ثالثالفصل ال

تحديـد  رح بعض الدراسات السابقة التي ترشدنا إلى اختيار منهجية البحث و          ط في هذا الفصل تم   

  .المقارنالمنهج الوصفي التحليلي متمثلة في  في التحليل  وضبط اإلطار العام للمنهجية المتبعة

  

  )دراسة مناخية وعمرانية واقتصادية واجتماعية لمدينة ورقلة(: رابعالفصل ال

ام لمدينة ورقلة ومراحلها التاريخية وجملة المعطيات المختلفة التي         تناولنا في هذا الفصل تقديم ع     

  .االجتماعية واالقتصادية،العمرانية ،تميزها منها الطبيعية 

  

  )إدراج عناصر االستدامة في التخطيط العمراني للمؤسسات البشرية الصحراوية(: خامسالفصل ال

  :يكاآلت مراحل تحليلة  بثالثة هذا الفصلمر

منه كانت تحليال وصفيا لقصر ورقلة العتيق واسـتنباط أهـم الخـصائص والمعـايير                األولى 

   . العتيقة التخطيطية التي تم االعتماد عليها في إنشاء هذه المؤسسة البشرية

المعايير والخصائص المستنبطة من قصر ورقلة مع ما تم  بين  مقارنة كانت دراسة تحليلية الثانية

نسيجين مختلفين واحد قديم واآلخر حديث في       ك  مسكن ، وذلك   460ية في حي    اعتماده من معايير تخطيط   

 طريق بناء استمارة موجه للقـصر        عن واالقتصادية،نفس البيئة مع اختالف الزمن والعوامل االجتماعية        

   .واستنتاج الخصائص العمرانية والمعمارية لهما مسكن 460حي و

  لتخطـيط  ين المعايير التخطيطية المستخلصة مـن   مقارن بوصفيتحليل   إجراءاتم فيه  الثالثـة 

 واستخراج أهم مالمح االستدامة فيـه        مع أسس ونظريات التشكيل العمراني المستدام       العتيق قصر ورقلة 

  .باالعتماد على الصور والمخططات والقياسات

  :خير تم ختم هذا البحث بخالصة عامة وتوصيات تضمنتوفي األ        

  .تحصل عليهاتذليل النتائج الم -

 .اإلجابة على أسئلة البحث -

 .أن ينجر عنها من بحوث تكميليةتوصيات البحث وما يمكن  -

أما نهاية المذكرة فقد احتوت على قائمة المراجع التـي تـم اسـتخدامها فـي البحـث بطريقـة                  

)Harvard (متبوعة بالمالحق.  


