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 فيرس المحتويات

  ----------------------------------------------  اإلىداء:
  -------------------------------------------  :شكر وعرفان

  ----------------------------------------  :فيرس المحتويات
 7-1 ------------------------------------------  المقدمة العامة

 البيئة المشيدة للتجمعات البشرية  الفصل األول:
 8 ----------------------------------------------------------- تمييد

 8 --------------------------------- التجمعات العمرانية الحضرية أو الريفية 1-1

 9 ------------------------------------------ تعريف التجمع العمراني. 1-1-1
 11 ---------------------------------- التصنيف الحجمي لمتجمعات العمرانية 1-2

 12 ------------------------------------ احتماالت التشكيل لمنسيج العمراني 1-3

 11 ------------------------------------------ فرضية التشكيل الفيزيائي 1-3-1

 15 ----------------------------------------------- التشكيل البصري 1-3-1

 17 ----------------------------------------------- التشكيل السمعي 1-3-3
 18 ------------------------------------------ تخطيط النسيج العمراني 1-4

 18 ------------------------------------------------ التخطيط العام  1-4-1

 19 ---------------------------------------------- العمرانيالتصميم  1-4-1

 12 ------------------------------------------------ التصميم البيئي 1-4-3

 12 ----------------------------------------------- تخطيط المشروع 1-4-4
 21 --------------------------- العوامل البيئية المؤثر في تخطيط النسيج العمراني 1-5

 11 --------------------------------------------------- بيئة الموقع 1-5-1

 11 ----------------------------------------- دراسة معالجة أشعة الشمس 1-5-1



 فهرس المحتويات  

 

ب  

 11 --------------------------------------------- دراسة معالجة الرياح 1-5-3

 13 -------------------------------------- دراسة معالجة بيئة الفضاء الحر 1-5-4

 24 -------------------------------------- جمع العمرانيالبعد الحجمي لمت 1-6

 25 ------------------------------------------ النسيج العمراني المبنى 1-7

 16 ------------------------------------------- الواجية العمرانية لمنسيج 1-7-1

 17 ------------------------------------------ الصورة العمرانية لمنسيج  1-7-1

 17 ------------------------------------------------ العائمة العمرانية 1-7-3

 18 ---------------------------------------- النسيج المتجانس مورفولوجيا 1-7-4

 19 ---------------------------------------------- المجموعة العمرانية 1-7-5

 29 ---------------------------------------------- الطيف العمراني 1-8

 31 ---------------------------------------------- الكثافة العمرانية 1-9

 31 ---------------------------------األنماط الشكمية لمكثافة البنائية )العمرانية( 1-9-1

 33 ----------------------------- دور القوانين في تحديد محجميو النسيج العمرانية 1-9-1
 35 ------------------------------------ الجانب المعماري لمنسيج العمراني 1-11

 35 ----------------------------------------------- الكتمة المعمارية 1-12-1

 35 --------------------------------------------------- المخطط 1-12-1

 35 ------------------------------------------------ رتفاع المبنىا 1-12-3

 36 ---------------------------------------------- الواجية المعمارية 1-12-4

 36 ------------------------------------------------- البناء نظام 1-12-5
 37 ------------------------ األنماط المميزة لممباني المعمارية في النسيج العمراني 1-11

 37 ------------------------------------------------ النمط المحمي 1-11-1

 38 ------------------------------------------- نمط المباني المعممية 1-11-1

 38 -------------------------------------- نمط المباني المعممية التقميدية 1-11-3



 فهرس المحتويات  

 

ت  

 39 -------------------------------------------- نمط اليياكل الكبرى 1-11-4
 41 ------------------------------------------------------ الخالصة

 -الشارع-الفضاء الحر العمراني  : الفصل الثاني
 41 ----------------------------------------------------------- تمييد

 41 ---------------------------------- نظام الشارع المدمج وفق بيئة عمرانية 2-1

 42 ------------------------------------------- تعريف مفيوم الشارع 2-2

 43 ------------------------------------- المقاربة التاريخية لمنظام الشارع 2-3

 43 ----------------------------------------- الحقبة اإلغريقية والرمانية. 1-3-1

 43 ------------------------------------ الشارع في المدن اإلسالمية القديمة  1-3-1

 44 -------------------------------------------- حقبة القرون الوسطي 1-3-3

 44 --------------------------------------------- حقبة عصر النيضة 1-3-4

 44 ----------------------------------------------- 18حقبة القرن   1-3-5

 44 ----------------------------------------------- 19حقبة القرن   1-3-6

 44 ----------------------------------------------- 12حقبة القرن   1-3-7
 45 ------------------------------------ الخصائص الفيزيائية لمبيئة الشارع 2-4

 46 ------------------------------ التكوين الفيزيائي لمشارع في المحيط العمراني 2-5

 46 --------------------------------------------------- الرصيف 1-5-1

 47 ----------------------------------------- الواجيات عمي جانبي الشارع 2-5-2

 48 -------------------------------------------- النباتات في الشارع  -1-5-3

 49 ------------------------------------------- راني لمشارعالتأثيث العم 1-5-4

 52 ----------------------------------------- الشبكات العامة في الشارع  1-5-5
 51 -------------------------------------- المعايير التقنية لتصميم لمشارع 2-6

 53 --------------------------------- تأثير شكل الشارع عمى العوامل المناخية 2-7
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ث  

 54 ------------------------------------------------ توجيو الشارع 2-8

 55 ---------------------------------------- النمطية التخطيطية لمشارع 2-9

 57 ----------------------------------------- النمطية التدفقية لمشارع 2-11

 59 ---------------------------------------- النمطية المظيرية لمشارع 2-11

 59 ----------------------------------------------- الشارع المنتظم 1-11-1

 59 ---------------------------------------------- الشارع المتجانس 1-11-1

 62 ------------------------------------------ الشارع غير المتجانس 11-3- 1

 61 ---------------------------------------------- الشارع الفوضوي 1-11-4

 61 ------------------------------------------------- شارع القناة 1-11-5

 61 ---------------------------------------- البسيط و االرتفاعالشارع ذ 1-11-6

 61 -------------------------------------------  الشارع غير المكتمل 1-11-7

 63 ---------------------------------------- مشارعلالنمطية اليندسية  2-12

 63 ----------------------------------------------  الشارع العريض 1-11-1

 63 ----------------------------------------------- الشارع المتساوي 1-11-1

 63 ----------------------------------------------- الشارع العميق 1-11-3

 64 --------------------------------------------- الساحات العامة 2-13

 65 ---------------------------------------- خصائص الساحة العامة  2-14

 65 ----------------------------------------- انفتاح أو انغالق الساحة 1-14-1

 65 ----------------------------------------- الغالف الفيزيائي لمساحة 1-14-1

 66 ---------------------------------------------------- األبعاد 1-14-3

 67 ------------------------------------------------ شكل الساحة 1-14-4

 67 ------------------------------------------------ مركز الساحة 1-14-5

 68 -------------------------------------------- رمزية الساحة العامة 1-14-6
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ج  

 69 ------------------------------------ التأثيث العمراني لمساحات العامة 2-15

 69 ------------------------------------------- المساحات الخضراء 2-16

 71 ---------------------------- تصنيف المساحات الخضراء في الوسط العمراني 2-17

 72 ------------------------------------------ التصنيف حسب الشكل 1-17-1

 71 ----------------------------------------- التصنيف حسب االرتباط 1-17-1

 73 ---------------------------- أىداف المساحات الخضراء في النسيج العمراني 2-18

 73 ---------------------------- نسيج العمرانيوظيفة المساحات الخضراء في ال 2-19

 75 ------------------------------------------------------ الخالصة

   الرف اهية الفيزيائية للبيئة المشيدة  :الفصل الثالث
 76 ------------------------------------------------------- تمييد

 76 --------------------------------------------- الرفاىية الفيزيائية 3-1

 76 ---------------------------------------------- الرفاىية الحرارية 3-2

 76 ----------------------------------------------- اإلشعاع الشمسي 3-1-1

 78 ------------------------------------------ األشعة الشمسية الحرارية 3-1-1

 79 --------------------------------------  انفتاح المجال الحر نحو السماء 3-1-3

 82 ------------------------- المجال الحر لمسماء عمي األشعة الحراريةتأثير انفتاح  3-1-4

 82 -------------------------------------- البيئة المشيدة و الحمل الحراري 3-1-5

 82 ---------------------------------- العناصر المؤثرة عمي الرفاىية الحرارية 3-1-6

 81 -------------------------------------------- درجة حرارة اليواء 3-1-6-1

 81 ------------------------------------------------ حركة اليواء 3-1-6-1

 81 ---------------------------------------------- الرطوبة النسبية 3-1-6-3

 81 -------------------------------- الخصائص الحرارية الفيزيائية لممواد البناء 3-1-7

 81 ------------------------------------------------- األنبعاثية 3-1-7-1
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ح  

 81 ----------------------------------------------- االمتصاصية 3-1-7-1

 81 ------------------------------------------- المسامية آو النفاذية 3-1-7-3

 83 ---------------------------------------------- السعة الحرارية 3-1-7-4

 84 ------------------------------------- االتزان الحراري لإلنسان مع بيئتو 3-1-8

 85 ---------------------------------- طرق التبادل الحراري لإلنسان مع بيئتو 3-1-9

 85 ------------------------------------ التبادل الحراري بواسطة اإلشعاع 3-1-9-1

 86 ------------------------------- الحراري لإلنسان بواسطة الحملالتبادل   3-1-9-1

 87 -------------------------------------- فقدان الحرارة بواسطة التبخر 3-1-9-3

 89 ------------------------------------- اختالل االتزان الحراري لإلنسان 3-1-12

 92 -------------------------------------- نطاق رفاىية الحرارية اإلنسان 3-1-11

 91 ---------------------------------------------- الرفاىية البصرية 3-3

 91 --------------------------------------- المشيد العمراني لمبيئة المشيدة 3-3-1

 93 ------------------------------------------ األشعة الضوئية الشمسية 3-3-1

 95 -------------------------------- ارتباط قوة اإلشعاع الضوئي بحالة السماء 3-3-3

 95 ------------------------------------ انفتاح المجال الحر نحو قبة السماء 3-3-4

 95 ------------------------- تأثير انفتاح المجال الحر لمسماء عمي األشعة الضوئية 3-3-5

 96 ---------------------------------- دور األشعة الضوئية في الفضاء الحر 3-3-6

 96 -------------------------------- شدة االستضاءة األشعة الضوئية الطبيعية 3-3-7

 97 -------------------------- مفضاء الحر العمرانيليير البيئة الضوئية السميمة معا 3-3-8

 98 ------------------------------- الخصائص التقنية لمواد البناء البيئة المشيدة 3-3-9

 99 ------------------------------------------ نطاق الرفاىية البصرية 3-3-12

 99 ---------------------------------------------------- الوىج 3-3-11

 122 -------------------------------------- صحة اإلنسان ىاثر الوىج عم 3-3-11
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خ  

 111 ------------------------------------------------ رفاىية الرياح 3-4

 121 ------------------------------------------------ تنصيف الرياح 3-4-1

 121 ----------------------------------------------- الرياح الدائمة 3-4-1-1

 121 --------------------------------------------- الرياح الموسمية 3-4-1-1

 121 ---------------------------------------------- الرياح المحمية 3-4-1-3

 121 ----------------------------------------------- الرياح اليومية 3-4-1-4

 123 ----------------------------------------- حركة الرياح والبيئة المشيدة 3-4-1

 124 ------------------------------- الرياح في المناخ الحار الجاف لمبيئة المشيدة 3-4-3

 124 --------------------------------------- الرياح المحممة بالرمال والغبار 3-4-4

 125 ------------------------------------------------ مصدات الرياح 3-4-5

 126 ----------------------------------- ثافة المبني عمي حركة الرياحك تأثير 3-4-6

 127 --------------------------------- حركة الرياح ىالغطاء األخضر وأثره عم 3-4-7

 127 --------------------------------- نطاق رفاىية الرياح في المحيط العمراني 3-4-8

 118 ---------------------------------------------- الرفاىية الصوتية 3-5

 128 ------------------------------------------ أساسيات مفيوم الصوت 3-5-1

 129 ---------------------------------------- الخصائص الفيزيائية لمصوت 3-5-1

 111 ------------------------------------------- المجال السمعي لإلنسان 3-5-3

 111 ------------------------------------------------ البيئة الصوتية 3-5-4

 111 ----------------------------------- مصادر الصوت في المحيط العمراني 3-5-5

 111 ------------------------------------- األصوات الناتجة عن الشوارع 3-5-5-1

 113 ----------------------------------- األصوات الناتجة عن وسائل النقل 3-5-5-1

 114 ------------------------------- أصوات الناتجة عن المنشآت الصناعية  3-5-5-3

 114 -------------------------------- مستوى تمقي الصوت في المحيط العمراني 3-5-6



 فهرس المحتويات  

 

د  

 114 --------------------------- جات الصوتية في الفضاء العمرانياالنعكاسات المو  3-5-7

 115 ------------------------------------------- نطاق الرفاىية الصوتية 3-5-8

 116 --------------------------------- نطاق الرفاىية الصوتية بحسب المصدر 3-5-9

 119 ----------------------- دور اإلطار المبني في تحقيق الرفاىية الصوتية العمرانية 3-5-12

 119 --------------------------------------- المباني ومحجميوتموضع  3-5-12-1

 111 ------------------------ الموجات الصوتيةعمارة الواجية وأثرىا عي انتشار  3-5-12-1

 111 -------------------------------------------- الشاشة الصوتية 3-5-12-3

 111 --------------------------- وضعية مصادر الصوت داخل الحيز العمراني 3-5-12-4
 124 ------------------------------------------------------ الخالصة

 :  اإلدراك الحسي لعوامل الرف اهية الفيزيائيةالفصل الرابع
  126 ------------------------------------------------------- تمييد

 126 ---------------------------------------------- مفيوم اإلحساس 4-1

 127 -----------------------------------------------  مفيوم اإلدراك 4-2

 128 -------------------------------------------- مفيوم اإلدراك البيئي 4-3

 129 ------------------------------------------- نظريات اإلدراك البيئي 4-4

 131 --------------------------------------------- مفيوم العب البيئي 4-5

 131 ---------------------------------------------- البيئات المتطرفة 4-6

 131 ----------------------------------- الخرائط المعرفية واالىتداء في البيئة 4-7

 131 --------------------------------------- إدراك البيئة المشيدة العمرانية 4-8

 133 ------------------------------ اثر إدراك اإلنسان لمبيئة المشيدة عمي سموكو 4-9

 133 ----------------------------- نيةحاجيات اإلنسان من البيئة المشيدة العمرا 4-11

 134 ---------------------------------- شعور اإلنسان تجاه بيئتو المشيدة. 4-11

 135 ---------------------------------- عمي سموك اإلنسان اثر تطرف البيئة 4-12
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 135 -------------------------------------- العبء الحراري لمبيئة المشيدة 4-13

 135 ---------------------------- اثر العبء الحراري لمبيئة المشيدة عمي اإلنسان 4-13-1
 136 ------------------------------------- العبء الضوئي لمبيئة المشيدة 4-14

 137 ---------------------------- المشيدة عمي اإلنسانأثر العبء الضوئي لمبيئة  4-14-1

 137 ------------------------------------- العبء الصوتي لمبيئة المشيدة 4-15

 139 ---------------------------- أثر العب الصوتي لمبيئة المشيدة عمي اإلنسان  4-15-1

 141 --------------------------------------------------------- الخالصة

 البيئة المشيدة محل الدراسة  :الفصل الخامس
 142 ------------------------------------------------------- تمييد

 143 -------------------------------------- -مدينة بسكرة-منطقة الدراسة  5-1

 144 ------------------------------------------- المعطيات الديموغرافية 5-2

 144 ------------------------------------- التطور الديموغرافي لمسكان مراحل 5-1-1

 146 -------------------------------------------- معطيات الفيزيائيةال 5-3

 146 ------------------------------------------------ موضع المدينة  5-3-1

 146 ---------------------------------------------- تضاريس  المدينة  5-3-1

 147 ----------------------------------------------- جيولوجيا المدينة 5-3-3

 147 ---------------------------------------------- مورفولوجية المدينة 5-3-4
 147 -------------------------------------------- المعطيات الشمسية 5-4

 147 ------------------------------------------- زواية االرتفاع الشمسي 5-4-1

 148 --------------------------------------- لمدي الزمني لمسطوع الشمسا 5-4-1

 148 --------------------------------------------- المعطيات الحرارية 5-5

 148 ---------------------------------- مقدار الطاقة الحرارية لإلشعاع الشمسي 5-5-1

 149 --------------------------------------------- الحــرارة اليواءدرجة  5-5-1



 فهرس المحتويات  

 

ر  

 151 --------------------------------------------- المعطيات الضوئية 5-6

 152 -------------------------------------------- مقدار الطاقة الضوئية 5-6-1
 151 --------------------------------------------- المعطيات الرياحية 5-7

 152 ---------------------------------------------- الرطوبةمعطيات  5-8

 153 --------------------------------------------- المعطيات الصوتية 5-9

 154 --------------------------------------------- العمرانيالنسيج  5-11

 154 -------------------------------------- مراحل تتطور النسيج العمراني 5-12-1

 159 ---------------------------------------------- الوضع الحالي -5-12-1
 161 ----------------------- أنماط النسيج العمراني المشكمة لممدينة وكثافتيا البنائية 5-11

 161 ---------------------------------------------- النسيج التقميدي -5-11-1

 161 --------------------------------------------- النسيج الشطرنجي 5-11-1

 161 ---------------------------------------------- النسيج اإليوائي -5-11-3

 163 ---------------------------------------------- النسيج المتراص 5-11-4

 164 ---------------------------------- نسيج السكنات الفردية غير المخططة 5-11-5

 165 ------------------------------------- نسيج السكنات الفردية المخططة 5-11-6

 165 ----------------------------------------------- نموذج الفيالت 5-11-7

 166 ------------------------------------------ نسيج التجمعات الكبرى 5-11-8

 167 ----------------------------------- نسيج السكن الفردي مسبق اإلجياد 5-11-9

 168 ----------------------------------------- نسيج السكن القصديري  5-11-12

 169 ------------------------------------------------------ الخالصة

 البحثيةالمنهجية  : الفصل السادس
 171 ---------------------------------------------- ،تمييد:المنيجية 6-1

 171 ----------------------- -العينة الشاممة -الدراسة معايير اختيار األنسجة محل ى 6-2
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 171 -------------------------- - العينة الشاممة -اختيار األنسجة العمرانية محل الدراسة 6-3

 171 -------------------------- -العينة الشاممة-أسباب اختيار عدد األنسجة محل الدراسة 6-4

 172 ------------------------------------ أسباب اختيار عدد محطات القياس 6-5

 172 ------------------------------- أسباب اختيار االتجاىات الجغرافيا لمشوارع 6-6

 172 ---------------------------- تحديد األوقات الزمنية ألجراء التجربة الميدانية 6-7

 173 -------------------------  تحديد نسبة المستجوبين ضمن العينة محل الدراسة 6-7-1

 173 ---------------------------------------------  البيئة البرمجية 6-7-2

 174 --------------------------------- العينة الشاممةألنسجة التحميل الوصفي  6-8

 174 -----------------------------------------  نسيج حي وسط المدينة  -6-8-1

 175 --------------------------------------------- نسيج حي االستقالل 6-8-1
 176 ------------------------------------------- تحديد محطات القياس 6-9

 176 ---------------- - ماعدا الرفاىية الصوتية -محطات القياس الخاصة بعوامل الرفاىية الفيزيائية 6-9-1

 177 -------------------------------- محطات القياس الخاصة بالرفاىية الصوتية 6-9-1
 178 ------------- (عدا الصوتيةما وصف محطات القياس. لمعطيات الرفاىية العمرانية الفيزيائية ) 6-11

 178 ------------------ شرقي / جنوب غربي -أاتجاه الشارع شمال محطات القياس وفق 6-12-1

 179 ------------------- أاتجاه الشارع شمال غربي / جنوب شرقي محطات القياس وفق 6-12-1
 181 --------------------------------- مستوى الصوت  وصف محطات قياس 6-11

 181 ------------------------------------ الوصف التقني لممحطات القياس 6-12

 181 -----------  شمال شرقي / جنوب غربيالوصف التقني  لممحطات وفق اتجاه الشارع   6-12-1

 182 ------------  شمال غربي / جنوب شرقي اتجاه الشارعوفق الوصف التقني لممحطات  6-12-2

 182 ----------------------------------------  القياس المستعممة أجيزة 6-13

 Testo 480 – --------------------------------------- 183 -جياز تستو 6-13-1

 183 ------------------------------------- (lux meterلوكس متر)جياز  6-13-1
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 184 ------------------------- (sound level meter)مستوي الصوتجياز قياس  6-13-3

 184 -------------------------------- جياز قياس حرارة باألشعة تحت الحمراء  6-13-4

 185 ------------------------------- المشاكل والصعوبات في التجربة الميدانية 6-14

 186 ------------------------------------------------------ الخالصة

 التحليل والتاؤيل للنتائج الفصل السابع:
 187 ------------------------------------------------------- تمييد

 187 ---------- الدراسة البيومناخيةنحو قبة السماء.  -الشارع-مقارنة مدي انفتاح المجال الحر 7-1

 187 --------مقارنة فترات التشميس ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال شرقي /جنوب غربي 7-1-1

 188 ------ مقارنة  فترات التشميس ألنماط الشارع الثالث  وفق االتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 7-1-1
 189 ------ بالقياس وفق أداء الرفع الميداني -الشارع –مقارنة قيم الرفاىية الفيزيائية لممجال الحر  7-2

 189 ------------------------------------------------ الرفاىية الحرارية7-1-1
 189 ------------- درجة حرارة اليواء ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال شرقي /جنوب غربي 7-1-1-1

 192 ------------- درجة حرارة اليواء ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 7-1-1-1

 191 --------------- ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال شرقي /جنوب غربيالرطوبة النسبية  7-1-1-3

 191 -------------- الرطوبة النسبية ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 7-1-1-4

 193 ---------------- :وفق االتجاه شمال شرقي /جنوب غربي ألنماط الشارع الثالث اليواءسرعة  7-1-1-5

 194 ---------------  شمال غربي / جنوب شرقيوفق االتجاه  ثالثسرعة اليواء ألنماط الشارع ال 7-1-1-6

 195 -------- درجة حرارة الجدار الخارجي ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال شرقي/جنوب غربي 7-1-1-7

 196 --- درجة حرارة سطح الجدار الخارجي ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 7-1-1-8

 197 -------- ألرضية ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال شرقي /جنوب غربيدرجة حرارة سطح ا 7-1-1-9

 198 ------ درجة حرارة سطح األرضية ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 7-1-1-12

 199 ----------------------------------------------- الرفاىية البصرية 7-1-1
 199 ---- شمال شرقي / جنوب غربيمقارنة مستوى اإلضاءة الطبيعية ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه  7-1-1-1



 فهرس المحتويات  

 

ش  

 122 ---- مقارنة مستوي اإلضاءة الطبيعية ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 7-1-1-1

 121 ----------------------------------------------- الرفاىية الصوتية 7-1-3

 121 --------------------------------------------- مستوي الصوت  7-1-3-1
 213 ------------------------------------------ مقارنة نتائج االستبيان 7-3

 123 ---------------------------------- الرفاىية الحرارية الدراسة ثنائية المتغير/ 7-3-1

 123 ------------------ دراسة  متغير الموقع/ متغير أوقات الشعور بزيادة حرارة اليواء. 7-3-1-1

 124 --------------------------- دراسة متغير الموقع / متغير تحسن حرارة اليواء 7-3-1-1

 124 ----------------------------------------------- الرفاىية البصرية 7-3-1

 124 ---------------- اإلضاءة الطبيعية ىمستو  إلىدراسة متغير الموقع/ متغير االرتياح  7-3-1-1

 125 ----------------------- لموقع/ متغير استعمال النظرات الشمسيةدراسة متغير ا 7-3-1-1

 126 ---------------------------------------------- الرفاىية الريا حية 7-3-3

 126 -------------------- دراسة متغير الموقع / متغير التأثر بالرياح المحممة بالرمال 7-3-3-1

 127 ----------------------------------------------- الرفاىية الصوتية 7-3-4

 127 --------------------- دراسة متغير الموقع / متغير التأثر بالضجيج داخل الحي 7-3-4-1

 128 -----------------------------------------  المتغيراتالدراسة متعددة   7-3-5

 128 - الشعور بارتفاع حرارة اليواء( أوقاتمتغير  -مدي االرتياح لمحرارة اليواء -دراسة متغير)الموقع 7-3-5-1

 129 -----------------  وقت الظل( -مدي االرتياح لمحرارة اليواء -دراسة متغير)الموقع 7-3-5-1

 112 ---------------------  من الرياح( ةمقدار الحماي -التأثر بالرياح -متغير)الموقع 7-3-5-3

 111 -------  مدي االرتياح لإلضاءة الطبيعة( -رفاىية اإلضاءة الطبيعية -دراسة متغير)الموقع 7-3-5-4

 111 ------------  (-التأثر بضجيج الشارع العمومي –حالة الضجيج  -دراسة متغير)الموقع 7-3-5-5

 االرتياح -إلضاءة الطبيعةل ارتياح -التأثر بالرياح -االرتياح لمحرارة اليواء -الموقعدراسة متغير) 7-3-5-6
 113 --------------------------------------------------------  (ضجيجلم

 114 -------------  الرؤية في الظل( -التأثر بارتفاع حرارة اليواء -الموقعدراسة متغيرات ) 7-3-5-7



 فهرس المحتويات  

 

ص  

 216 ------------------------------------------------------ الخالصة

 217 ------------------------------------------ الخالصة العامة 
 227 --------------------------------------------- التوصيات 

 228 ------------------------------------------- قائمة المراجع 
 236 ------------------------------------------------------------------------------- المالحق 



 الفصل التمهيدي المقدمة العامة                                               
 

1 

 

 
 المقدمة العامة

 
 والمناسب الذي يحمي ىأو دائم في البحث عن الم مسعىفي  واإلنسانة قمنذ بداية الخمي

تو انشاطبقيام عمى الالتي تساعده  األساسية الفيزيائيةالطبيعية ويوفر لو الرفاىية  ةو قسمن 
 وراحتو في استقرار اإلنسان األساسيواالقتصادية والثقافية، ىذا المطمب  االجتماعية

فمنذ فجر التاريخ والبيئة المشيدة ىي التي  ،يعيش فييا المشيدة التي بيئتوورفاىيتو ضمن 
طور والنمو ومكنتو تال ىوساعدتو عممع اختالف ثقافتو ومعتقداتو،  اإلنسانياحتوت النشاط 

كوكبنا والتي يصعب فييا  عبة عمىصنف من البيئات الصفي بيئات طبيعية تمن العيش 
من حيث اعتدال  الفيزيائيةشروط الرفاىية  نالبيئة المشيدة التي وفرت لإلنساالعيش لوال تمك 

، وتصنف العالية الطبيعية واإلضاءةالرياح القوية  سرعةدرجة حرارة اليواء بداخميا و 
التي يصعب العيش  ف والشبو جاف من ضمن تمك البيئاتاالج الصحاري ذات المناخ الحار

التجارية وذلك مع  رحالتوفي سبيل  األمرفي بداية  اإلنسانغزاىا  تمك الصحاري التيفييا، 
 اإلفريقي الشمالوىذا في (1)وجنوبيا الصحراءبداية ازدىار تجارة الذىب والممح بين شمال 

والصين، تمك القوافل التجارية التي شقت طريقيا  أوروباتجارة الحرير بين  كانت أسيا وفي
، ومتوقفا عند ينابيع المياه والزاد والدواب بالماءفييا  االخالية متزود الصحراءعميقا في قمب 

نقطة استقرار  وأصبحت ،من السفر والتزود بالماء في الصحراء التي مثمت مناطق استراحة
حراء والتي عرفت بالواحة، صلمنسيج العمراني في الولى األلنواة اوكون  االنسان استقر عندىا

عمي الطريق  لالستدالل إرشاديةلوحات و   في الصحراء دليال الواحاتتمك  أصبحتبحيث 
أن اإلنسان استقر في : يضيف البروفيسور عمقمة جمال اإلطار ىذا وفي ،في قمب الصحراء

 بشري االنخيل وكون تجمع أشجار أ بزارعة المحاصيل المعيشية وغرسىذه المحطات وبد
 من اإلنسانيرجع السبب الرئيسي في تمكن  و ،(2)مع محيطو الصحراوي اومتناقض متكامال

 وأدتا ي شكميلتا البيئة المشيدةالماء ىو  إلي إضافةاالستقرار في ىذه المناطق الخالية 
ارة اليواء ومن الرياح المحممة ر من االرتفاع الشديد لح ةالحمايدورىا والغاية منيا من حيث 

                                                           
(1) - Cote, M. 2005, La ville et le désert, Paris: Karthala.  
(2)

- Alkama ,djamal.cour de habitation. 
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عند  ما يمكن مالحظتو في يومنا الحاليالشمسية، وىو  لألشعة العالية اإلضاءةبالرمال ومن 
خمص من تمك الدراسة المستو  الصحراويةالعمرانية لممدن القديمة في المناطق  األنسجةدراسة 

فة إلي شوارعيا اإض رضو،النسبة المرتفعة بين ارتفاع الواجيات عمي جانبي الشارع وعىو 
المكونة  المعماريةوحدات الالتضام بين و  التراصو  ،الضيقة وانفتاح المباني نحو الداخل

وازدىرت بفضل  لتك المجتمعات تطورت الواحة الزمنيومع التطور  ،لمنسيج العمراني
 أوواحة كبيرة  واحتيو مشكمة من امدن وأصبحت ةالتبادالت التجارية مع القوافل التجارية العابر 

ال تزال الصفة  مينة الزراعة وكانت من البشر أالفيسكنيا   وأصبحواحات  لعدة تجمع
بكامل  عصرية اتمك المدن مدن أصبحتوفي العصر الحديث   تمك المدن، لسكان األساسية

 ساكن وزالت عنيا صفة الواحة تماما المميونالمعني ومتعددة الوظائف ويسكنيا قرابة 
الموقع و  اإلنسان بقيو  والتاريخ األرضفي عمق  جذورىاميا الضاربة ينخ اتغاب اختفتو 

العالية والرياح  واإلضاءة الحمل الحراري المرتفع حيث حالو، ىعم الجغرافي والمناخ الحار
  .الكبيرةعمييا ضجيج وضوضاء المدن  القوية بل وزاد

 اإلنسان ىعند تصميم البيئة المشيدة لد اأساسيالتعامل مع المحيط الطبيعي كان  مبدأ أن
ل عمميات النمو لتك وخال أثناء دأالمب ىذادثر ان ، ولكنالصحراءفي الذي استقر  األول

في عممية تصميم  األساسيةمن العوامل المكممة وليست عامل المناخ والموقع  وأصبحالمدن 
 وتخطيط النسيج العمراني.

لتي ا تيالواحا األصلالمدن الجزائرية الصحراوية ذات  حال كافة مدينة بسكرة وحال 
 يئاشعبر عصور مختمفة وتحولت  بسكرة ، حيث تطورت مدينةاألوليشكمت الواحة نواتيا 

 األنماطمتعددة  طرافاألمدينة عصرية مترامية  إليالنخيل  اتغابو من الواحة  ئافشي
وال يمثل عمرانيا  يايلساكنالنشاط و  لمنسيج العمراني ومتعددة الوظائف والتخطيطيةاليندسية 

ي تؤثر عمي الطبيعية المختمفة الت الفيزيائية بعوامل كثيرا وال يكترث ياعالقة مع ماضي أي
نتيجة  ىذا، و السكان وخصوصا خالل فصل الصيف ىمع اكبير  المدينة ، مما شكل عبئا

 منحماية المجال الحر  مبدألالعمران في المدينة  إدارة ىوالعاممين عم ينالمصمملنسيان 
 الفيزيائية العمرانيةتحقيق الرفاىية و  تحسين مفيوم أصبحيعية بحيث العوامل الفيزيائية الطب
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ومن ىنا  العمراني لممدينة النسيجفي عمميات تخطيط وتيسير  غير رئيسو  ثانوي شيء
 .البحث إشكاليةتحددت 

 
 .اإلشكالية -

بشكل دائما ويختمف  لمبيئة الطبيعة الفيزيائية النسيج العمراني دائما مع األحمال يتعامل
’  نسيجلاونمط  البنائية كثافةاليا و لوجو فمور الوىذا بحسب  آخر إليالتعامل من نسيج  أسموب

وتوزيعيا  الفيزيائية األحمالتعامل النسيج مع  منيجيةفي  تمك األسباب المتحكم الرئيس 
 عمي المجال الحر الذي يؤطره.

من اليدف الرئيس لموعاء المشيد الكبير الذي يحتوي المجتمعات البشرية في التقميل يكو 
الحر لمنسيج وخصوصا في البيئات  الفراغالمطبقة داخل  الفيزيائية األحمالوالتخفيف من 

ونتيجة  اإلطارالمرتفعة مثل البيئات الصحراوية وما شابو، وفي ىذا  الفيزيائية األحمالذات 
 العمرانيين المصمميندي األساسية لوغياب العموم  األنسجةمدروسة لمبعض  لمنشاء الغير
فان العديد من المدن تعاني من  األحمالفي التخفيف من تمك  األمثلالكيفية  إليالتي توجيم 

الشارع مما  وباألخص لدييا الحرداخل الفضاء  الفيزيائية لألحمالاالرتفاع الكبير مشكل 
لك فان لذاإلنسان مستخدم الفضاء الحر ونتيجة ت التي يتعامل معيا ينتج عنو كثرة المثيرا

عدم الراحة ب لديو شعوريكون كاممة وبالتالي  يصعب عميو معالجة تمك المثيرات اإلنسان
 . األحمالاتجاه تمك 

مة وتكامل ال يمكن فصميا أالفارغ والممموه تربطيما عالقة تو  بشقيوالمحيط العمراني  أن 
الذي يحمي  الفيزيائي المبني لمنسيج  اإلطارلبعض ، حيث يشكل الجزء عن بعضيما ا

 التحميميةفان العديد من المقاربات  اإلطار، وفي ىذا الفيزيائية األحمالالمجال الحر من كافة 
جميعيا في نقطة  الفيزيائية األحمالوالنظرية التي تدرس الجزء المبني لمنسيج تعجز في ربط 

 النمطيةوتدرس  ،كافة المطبقة في الفراغ الحر المؤطر الفيزيائية األحمالواحدة تجمع فييا 
بصفة  األحمالمك التخفيف من تفي  كبير بشكل تل المبنية تؤثرتكون فييا الكالتي  المثمى

 المصممينالذي يفقده العديد من  المبدءا، ىذا  األخرعامة دون التخفيف من حمل ونسيان 
  نوعيا في عمم العمران، حيث تأخرالتي تعرف  اإلقميم الجغرافيا ران فيموالقائمين عمي الع
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 الفيزيائية األحماللحماية من ليدف رئيس وىو ا يصمم النسيج العمراني من المفترض أن
حمل  من جو لمحمايةو يكون التصميم م ال وان ىا،من عناصر  عنصركافة دون نسيان 

 .األخرمعين دون  فيزيائي
تمارس فيو  فيزيائياتشكل وعاء  اإلقميمالمدن في تمك  تكون أن إلي تمك اإلستراتيجية أدت

البحث  إشكالية تتمثل، وىنا   العمرانية الفيزيائيةالنشاطات البشرية دون ادني معاير الرفاىية 
 -الشارع - الحر الفراغفي عدم قدرة النسيج العمراني في حماية  السبب الرئيسفي تحديد 

 .الفيزيائية العمرانيةوتحسين وتحقيق الرفاىية المطبقة عميو  الفيزيائية األحمالمن 
عديد من المدن التي تقع في نطاق المناخ الصحراوي  وتعاني من الذي المشكل ىذا  
العالي  ىوالمستو  الشوارعحيث االرتفاع الكبير لحرارة اليواء داخل ، وأنواعبكافة  الحار

 وأخيراوكذلك الرياح المحممة بالرمال  ، الوىجظاىر  حدوثفي  ةالطبيعة المتسبب لإلضاءة
المدن الصحراوية وغير  بين امشترك مشكل الصوت والضجيج الذي يعتبر عامال

 .الصحراوية
ميامو  أداءيمنعو ويعيقو من  اإلنسانعمي  اكبير  ئاتشكل عب أن يمكنياالعوامل التي  ىذه 

 .تخمفو أنالصحي والنفسي الذي يمكن  ءالعب نييك عنالعمراني ،  داخل النسيج
لقيم حرارة  االرتفاع الشديد وحال مدينة بسكرة حال تمك المدن الصحراوية التي تعاني من 

 المحممة بالرمال الرياح ىبوبو  اإلضاءة الطبيعية أثناء فصل الصيف، ىمستو اليواء و 
طرح توىنا  -المدينة مركز –ومستوي الصوت العالي خصوصا في الفضاء المركزي لممدنية 

 األحمالالتخفيف من  من منسيج العمرانيل المبني الجزء حول الكيفية التي تمكن اإلشكالية
الرفاىية العمرانية  تحسينو  تحقيق و األداء ،بنفس  المطبقة في الفراغ الحر كافة الفيزيائية
 جيدة ال تشكل عمرانيةبيئة جل ضمان امن  ىذاو  -الشارع–الحر  الفراغ خلاد الفيزيائية

      . الحر داخل الحيز العمراني  اإلنسان ىعم أعباء
 التالي لمبحث. تساؤلال طرحا إليدفعنا ت تمك اإلشكالية

طره من ؤ الذي ي الشارعيحمي  أننسيج العمراني من ال لمجزء المبني كيف يمكن   
داخل  الفيزيائيةالرفاهية العمرانية  يحقق ويحسن منو  مجتمعة لمبيئةالفيزيائية  األحمال
 ؟ الذي يوطره الحر المجال
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 تم طرح الفرضية التالية. التساؤل ىذا نع ولإلجابة

 
 الفرضية.

 المتمثمة في بعرض الشارع لممبني لعالقة التي تربط الكثافة البنائيةا أنيبدو 
ي تحقيق وتحسين ف ارئيس عامال تشكل النسبة بين ارتفاع الواجهة وعرض الشارع

 .-الشارع–الحر  العمراني المجالداخل  الفيزيائيةالرفاهية العمرانية 
 

 .كالتالي فرضيات ثانوية وهي وفق تفكيكهايمكن  يةهذه الفرضية الرئيس
 األحماليشكل عامل مشترك لمحماية من  المتكون من الكثافة البنائية، ارتفاع المبني أن يبدو -

العمرانية داخل  الفيزيائية الرفاىيةويحقق  األحمالتمك  ضد حاجز قوي كافة ويشكل الفيزيائية
 .-الشارع -المجال الحر

محوري في مقدار  عنصرمساحة عرض الشارع تشكل  والنسبة  بين ارتفاع المبني  أنيبدو  -
 .-الشارع– المجال الحر داخل الفيزيائية األحمالتطبيق 

المجال  تحدد منسوب الطاقة الشمسية التي تصل تمثل عنصر رئيس في عىندسة الشار  أنيبدو  -
 والتي تكون محممة بالطاقة الحرارية والضوئية وتعمل عمي التقميل منيا. ،-الشارع -الحر

 
 .األهداف

وتحقيق  دراسة تأثير العالقة بين ارتفاع الواجية المعمارية وعرض الشارع عمى تحسين-
 . -الشارع –الحر  داخل الفضاء العمراني الفيزيائيةالرفاىية العمرانية 

 
التعرف عمى النمطية األفضل لمنسبة بين ارتفاع الواجية المعمارية وعرض الشارع في -

من  -الشارع–الحر  داخل الفضاء العمراني الفيزيائيةوتحقيق الرفاىية العمرانية  تحسين
 .خالل دراسة المقارنة بينيما
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 المنهجية.
 البحث،  وأىداف وموضوعيةخصوصية  إطاروذلك في  المنيج المقارن اتبع األساسفي   

، المحور  أساسينمحورين  ىحيث اعتمدت المنيجية العممية في ىذا المسار البحثي عم
لمموضوع  األساسيةشمل مرحمة تحميل المفاىيم  والذيوىو محور الدراسة النظرية   األول

مبيئة المشيدة محل الدراسة وتعريف النسيج الدراسة النظرية ل إلي إضافة ،الرئيسة بعادىاأو 
 .العمراني المشكل لممدينة بسكرة

 ىعم األساسالمحور الثاني من المنيج المتبع وىو الدراسة التطبيقية والتي اعتمدت في  أما 
شاممة لممدينة وذلك وفق  كعينةمحل الدراسة  األنسجةتحديد  .أوال –وىي  أساسيةمراحل  4

التقنية العممية الالزمة إلجراء  األجيزةتحديد وتحضير  ثانيا. ،معايير اختيار محددة مسبقا
جراء التجربة الميدانية وفق الوقت المخصص ليا وباستعمال إ ثالثا. ،التجربة الميدانية

وىو رفع  األولقسمين . القسم  إليالمعدة مسبقا ، حيث انقسمت التجربة  واألجيزةالتقنيات 
، والرطوبة األسطحمن درجة حرارة اليواء ، ودرجة حرارة  بالقياس الفيزيائية الرفاىيةمعطيات 

الصوت  ىالطبيعية ، ومستو  اإلضاءة ىالنسيبة في اليواء ، وسرعة الرياح ، ومستو 
وىو استعمال الشق الثاني من التجربة  أماالعممية المخصصة لذلك،  األجيزةباستعمال 

، الفيزيائيةعوامل الرفاىية بشعور السكان  دراسةجل من أوىذا  (االستبيان) البحثية األداء
وفق  التجربة الميدانية بشقييا المتحصل عمييا من نتائجميل والمناقشة لأو التحميل والت رابعا.

 منالثالث  األنماطضمن  المطبقة منيج المقارنة لمستويات وقيم عناصر الرفاىية الفيزيائية
 .عرض الشارع   إليالمعمارية  الواجيةنسبة ارتفاع 

 محتوي البحث. -
محور الدراسة النظرية والتي  ،في الدراسة أساسينعمي محورين شمل البحث  أنبما 

ع، و موضملة لممفاىيم الرئيسة ياسة التفصيممتتالية تناولت بالدر  فصولعمي خمسة  ىاحتو 
، وكان الفصل لمتجمعات البشريةالمشيدة  ةوم البيئدراسة مفي األولبحيث تناول الفصل 

خالل دراسة منمقة عن  وىذا منالثاني مخصص لدراسة المجال الحر وبالتحديد الشارع 
 ىمفيوم الشارع عبر التاريخ والتعريف التقني واليندسي لو، وكان الفصل الثالث. معتمدا عم

حيث تم تناول دراسة كل من الرفاىية الحرارية  المشيدة مبيئةل الفيزيائيةلرفاىية ا لمفيومدراسة 
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بع افصل الر لوالرفاىية الرياحية والرفاىية الصوتية ، وا-الطبيعية اإلضاءةمن حيث مستويات –والرفاىية البصرية
الفصل  وأخيرا ،الفيزيائيةلعناصر الرفاىية  لإلنسانالحسي  اإلدراك إليالذي تم التطرق فيو 

 .الخامس الذي مثل الدراسة النظرية عن البيئة المشيدة محل الدراسة وىي مدينة بسكرة
عمي  ىالجانب التطبيقي والذي احتو  إليالمحور الثاني من البحث والذي تتطرق  أما
من الفصل السادس الذي تناول التعريف بالمنيجية العممية  ةبدايومرتبة  نمتتالي فصمين

الفصل السابع الذي تناولنا فيو  أماالشاممة محل الدراسة ،  بالعينةلمبحث وكذلك التعريف 
 وأخيرا ،من التجارب الميدانية المنجزة ومقارنة النتائج المتحصل عمييا دراسة وتحميل

 ت التي خرج بيا البحث.التوصيا إلي إضافةالخالصة العامة لمبحث 
 مماثمة البحث. -

بسكرة من طرف عدة باحثين من جامعة  مدينةفي  أجريتىناك عديد من البحوث التي     
ختص عدد كبير من ابسكرة تمحورت في مجمميا عمي دراسة وتحميل الرفاىية الحرارية حيث 
بعض البحوث  أجريتالباحثين في تمك الدراسة عمي الجانب المعماري دون العمراني ولكن 

ولكنيا انحصرت في دراسة الطاقة الحرارية ومستويات درجات الحرارة  عمي المستوي العمراني
الشمسي المباشر الحامل  لإلشعاع ىاألخر  اآلثار إليدون التطرق  داخل الفضاء العمراني

في فكرتو من حيث  خرىيث يتميز ىذا البحث عن البحوث األ، ح لمطاقة الضوئية اأيض
بعض وتوثر في بعضيا  تتأثرمجتمعا لنفس الموقع والتي  الفيزيائيةالرفاىية  العواملدراسة 

 .-الشارع –والمؤثرة في مجمميا في بيئة المجال الحر 
 المساهمة العممية لمبحث. -

 أنالتي يمكنيا  الفيزيائيةلمرفاىية  والمتعددة يساعد البحث عمي فيم الجوانب المختمفة
، وخصوصا في المناطق ذات المناخ الحار  العمرانيمستخدم الفضاء  اإلنسانتؤثر عمي 

حيث يمكن من خالل ىذا البحث توجيو السياسة العامة لعمران المدن من اجل الحد من 
ة وكذلك الحد والتقميل من يالطبيع اإلضاءةارتفاع حرارة اليواء والحد من ارتفاع مستويات 

الحد من تدفق موجات الصوت العالية ذات الترددات العالية  إلي إضافةسرعة الرياح 
السكنية  حياءاألالمتسببة في الضجيج وخصوصا في المناطق ذات الطابع اليادي مثل 

 الرئيسية. المجاورة لمطرق
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:تمهید
علي أنها:البیئة لغةمفهوما یشمل كافة أنحاء حیاة اإلنسان حیث تعرف مفهوم البیئة دیع

أیضا مضارعه " باء"والفعل " یبوء"ومضارعه " بوأ"و"باء"اسم مشتق من الفعل الماضي 
والمباءة منزل القوم في كل .أت منزًال بمعنى نزلته وحللت فیهوتبوّ بمعنى ینزل ویقیم، " یتبوأ"

ورد مفهوم البیئة في القران الكریم في عدید من اآلیات الكریمة، وتعرف البیئةكما،)1(موضع
حیث تعرف البیئة في المعجم فیه اإلنسان وغیره،المكان الذي یعیش بأنها : اصطالحا

،)2(بالمنزل وما یحیط بالفرد أو المجتمع ویؤثر فیها: وفى المجمع الوجیزالوسیط بالمنزل، 
حیث یحوي مفهوم البیئة ب،لإلطار العام لحیاة اإلنسانبعاد رئیسة مكونةأمفهوم البیئةلو 

البیئة االجتماعیة،البیئة المشیدة،الطبیعیةالبیئة:الشامل ثالثة أبعاد رئیسة وهى كاآلتي
.كالتاليتفصیل ذلكو 
تتألف من نظام بیئي محكم حیث اتفق العلماء في تحدید والتي : البیئة الطبیعیة-

هى مجموعة الكائنات الحیة بما فیها بالعناصر اإلحیائیة، وخصائص النظام البیئي 
وهى البیئة الفیزیائیة وعناصرها ، ةال إحیائیالعناصر أالخ، و....الحیوان، النباتاإلنسان،

.الخ...المختلفة من تربة وتضاریس ومناخ 
ه األدیان، علیوهى عالقة اإلنسان باإلنسان حسب ما تنص: البیئة االجتماعیة-

.                  الخ......والقوانین فاعر والمؤسسات االجتماعیة والعادات والتقالید والقیم واأل
وهى البیئة التي یصنعها اإلنسان ویعیش فیها وهى تتمثل في المدن: البیئة المشیدة-
.)3(الخ..التجمعات البشریةو 
.التجمعات العمرانیة الحضریة أو الریفیة1-1

ن استقرار اإلنسان عند ینابیع المیاه في السهول والصحراء والجبال كان أساسیا في إ
تلك النواة ، العمراني والذي یعرف علمیا بالتجمع العمرانيتكوین النواة األولي للتجمع البشري

العامل األساسي في تكوین و التي شكلت القرى والمدن المتعارف علیها في وقتنا الحاضر،
المجتمع العمراني یرجع إلى رغبة الناس في التجمع تحقیقا لحاجاتهم ومطالبهم الجماعیة مثل 

.، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر الطبعة الثانیة بیروت1967خلدون، ابن )1(
.،المجلة العلمیة ،جامعة مؤتة2010حسن الربابعة ،)2(

(3) proshanskyK ;h.m,1976, Comment on environmental and Social psycholog, Personality and Social
Psychology bulletin.
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الثقافي و والتنظیم السیاسي واإلداري والتبادل التجاريطلب األمن واألمان واالستقرار والعدل
وفي هذا السیاق نستطیع أن نقول إن هذه االحتیاجات قد تطورت وتنوعت مع ، )1(والترفیهي

.تطور اإلنسان في حضارته لكي تلبي أحد المطالب أو الحاجیات سابقة الذكر
. العمرانيتعریف التجمع 1-1-1

الثقافات البشریة وتنوعها والتي ینتج عنها اختالف في الجوانب لقد كان الختالف 
إلي وجود صعوبات في تحدید تعریف ىاالجتماعیة  والسیاسیة للدول والمتجمعات مما أد

األسسموحد وشامل بین الدول للتجمعات العمرانیة وبهذا السبب یكمن التباین الكبیر في 
العمراني وفي هذا اإلطار یمكننا استعراض المتبعة لكل دولة في تحدید مفهوم التجمع

تعتبر :في المملكة البریطانیةفعلي سبیل المثال ، تصنیف وتعریف التجمعات العمرانیة
بحیث یكون التجمعات , التجمعات العمرانیة مقسمة إلى جهات حضریة وأخرى ریفیة

ض تجمعا عمرانیة أفراد فأكثر لكل هكتار من األر 10العمرانیة الذي كثافة السكان بها 
یكون في الوالیات المتحدة األمریكیة أما-ریفیااما دون ذلك تجمعا عمرانیو حضریا

نسمة 2500التجمعات العمرانیة التي عدد سكانها نإالتصنیف حسب عدد السكان حیث 
كذلك تحدید خمسة و أما ما دون ذلك فهي ریفیة،فأكثر تعتبر تجمعات عمرانیة حضریة

منزل لكل هكتار مع تحدید هيهكتارات كأقل مساحة شخصیة وتكون كثافة المبني 
یكون التصنیف حسب عدد :و كذلك في الیابان ، )2(ارتفاعات المباني بثالث أدوار فقط

فأكثر لكل ) نسمة4000( السكان حیث التجمعات العمرانیة المكتظة بالسكان والتي تكون 
في أما-، الریفیة فتكون التجمعات التي ال تكون مكتظة بالسكان واقل من ذلكأما ، 2كلم

التي التصنیفاتىحیدر في كتابه تخطیط المدن والقر یذكر الدكتور فاروق :البلدان العربیة 
كان مفهوم الحضر والریف عند العرب بحیث اإلسالمياعتمدها المسلمون في بدایة العصر 

وفقا لحجم المجتمعات فیها وكثافة سكانها واقتصادیاتها وتطور مواردها یقدر بمعاییر خاصة 
:الذاتیة وبهذا أطلق على التجمعات العمرانیة المسمیات اآلتیة 

.37،تخطیط المدن والقرى،المطبعة األولي، ص1994فاروق حیدر،)1(
.38مصدر نفسھ ص )2(
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یقف علیه اإلمام للخطبة وقت صالة الذيتتمیز بوجود منبر وهي التي:قریة كبیرة * 
العزازیة في بالد الشام وقریة العزع بالقرب وجود میاه غزیرة فیها مثل قریة و الجمعة ومزارع

.الخ...من المدینة المنورة 
.وتتمیز بوجود جامع ومزارع ومیاه: قریة جامعة* 
وتتمیز بوجود سوق كبیر ومزارع وحي مثل قریة تل صباح بالقرب : قریة كبیرة جامعة * 

.من مدینة بغداد وقریة عسقان بالقرب من مدینة مكة المكرمة 
.وتتمیز بوجود أسواق وحصن جامع بها:یة غناء قر * 
وتتمیز بارتفاع إنتاجها من المحاصیل الزراعیة وحي مثل قریة : قریة من أعیان القرى* 

.طنان بالقرب من الفسطاط بمصر القدیمة 
وتتمیز بوجود الشبه الكبیر بین هذه القریة والمدینة من ناحیة : قریة شبیهة بالمدینة * 

.لمیاه واألسواق واإلنتاج الزراعيكان واكثافة الس
وتتمیز بارتقائها إلى مصاف المدن في الحجم واألهمیة وتتضمن : قریة كالمدینة* 

خصائص جدیدة قد تخلو منها القرى الكبیرة والقرى الجامعیة ومن أمثلتها قریة الفصیلة 
.ٕانتاجها العاليبشرق الموصل بالعراق حیث یتوافر فیها كثرة السكان وتوافر المیاه و 

في التشیید مع وفرة المیاه وكثرة المباني احةسمو وتتمیز بوجود جامع ومنبر :المدینة * 
. )1(فیها

یمكننا مالحظة الفرق في تصنیف وتعریف التجمعات العمرانیة هذا اإلطاروفي 
الحضریة والتجمعات العمرانیة الریفیة فهناك من یصنفها على أساس مساحة األرض وهناك 
من یصنفها على أساس الكثافة السكانیة والبنائیة وهناك من یصنفها على أساس إداري أو 

هذا التباین یوجد شيء مشترك وهو التجمع ومن خالل. الخ...إنتاجي أو ثقافي أو وظیفي 
.اأو ریفیاالعمراني المستغل للنظام العمراني العام سواء كان هذا النظام حضری

.41–40مصدر سابق ص ،1994فاروق حیدر،)1(
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.حجمي للتجمعات العمرانیة الالتصنیف 1-2
ىللتجمعات العمرانیة یعتمد علألحجميیكون التصنیف أن نه البد أیتفق العلماء علي 

:وهي أساسیةثالثة عوامل 
.دور االقتصاد القومي-3التقسیم اإلداري -2عدد السكان - 1

وتكون ةوینتج وفق هذا التصنیف أشكال ونماذج عمرانیة ترتب وفق أحجام هرمی
سم على هذه ایطلق و والسیاسة العامةدارياإلمختلفة وذلك وفق المساحة والموقع والتقسیم 

.مدینة أواإلشكال فإما تكون قریة 
تجمعات عمرانیة مقامة في األراضي الزراعیة الحتواء من یقومون هيو: القریة-1

على فالحة تلك األراضي واستغاللها بحیث تكون معدة لسكن عمال الزراعة والفالحین 
والموظفین المشتركین في تكوین القریة باإلضافة إلى وجود المباني الزراعیة الخاصة بإیواء 

لك أیضا المخازن الخاصة بالمواد الزراعیة والورش الخاصة باآلالت الحیوانات والدواجن وكذ
.)1(الزراعیة والجرارات

هذا المصطلح یطلق على التجمعات العمرانیة السكنیة التي تتراوح أحجامها : المدینة-2
الوظائف والخدمات التي توفرها دتعدىمن الصغیر إلى الكبیر والتي تعتمد في نشأتها عل

20000-5000: ن یتراوح بینأة للنمو والتطور وكما أن عدد سكانها البد وتكون قابل
نسمة كي تصنف  كمدینة صغیرة وهي ادني الحدود لتصنیف المدن سكانیا او تكون مدینة 

مدینة كبیرة بعدد السكان یتراوح آونسمة 100000–20000متوسطة بعدد السكان بین 
نیة تصنیف أخر عندما تكبر دیكون للم، و )2(إلى أقل من ملیون نسمة100000ما بین 

:كالتاليحیث تصبح تعرف مما سبق ذكرهالمدینة وتتسع لعدد أكبر من الناس 
).Metro polis(المدینة الكبرى المترو بولیس -أ

وهي المدینة ذات الكثافة السكانیة والبنائیة العالیة جدا وتكون تلك المدن ذات موقع مركزي
متصلة بغیرها من المدن الصغیرة بحیث یكون تعداد السكان فیها أكثر من ملیون ساكن و 

. ومثال عن ذلك نجد مدینة الجزائر العاصمة واتصالها بمدن البلیدة وبومرداس

.76، مصدر سابق ،ص1994فاروق حیدر،)1(
.85، تخطیط المدن وتاریخھ، القاھرة،ص1968مصطفي حماد، .م)2(
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: )Megalopolis(المدینة الضخمة المیجالوبولیس -ب
ن أساس كلمة میجالوبولیس جاء من كلمة یونانیة معناها المدینة الضخمة ومن صفات هذا إ

النوع من المدن أنها مدن تضخمت وترابطت واتصلت بالمدن األخرى المجاورة لها مما 
حیث یكون تعداد سكان هذا النوع من المدن أكثر بكثیر من تعداد بجعلهم مدینة ضخمة 

. سكان المدن ألكبري ألنها في الحقیقة ترابط بین عدة مدن متجاورة
.احتماالت التشكیل للنسیج العمراني 1-3

بغیة إنجاح تخطیط النسیج العمراني یتم وضع تصورات وفرضیات تشكیل النسیج العمراني 
انیة وذلك من اجل توافق وتكامل الخدمات المختلفة لجمیع القطاعات الحاوي للتجمعات العمر 

وفي هذا الصدد یمكننا أن نستعرض بعض ، )1(نواحي جمالیةافي أطار تناسقي یكون ذ
.الفرضیات المختلفة والمستهدفة إلنجاح تخطیط النسیج العمراني

هذا التشكیل أو التكوین المادي الذي یعبر عن  :فرضیة التشكیل الفیزیائي1-3-1
إحساس الناس بوظیفة األنشطة المقامة في المدینة وجمالها الملموس،من خالل تشكیل 

ات عامة حتجمعات المباني المختلفة وتصمیم الفضاء الحر المناسب لها من شوارع وسا
نمطیة بعض النماذج وهنا اجمع العلماء علي . )2(وذلك في إطار تخطیط سلیم لخدماتها

والمكان، جامعة الزقازیق، المكتب العلمي للكمبیوتر للنشر والتوزیع ، ، سكان المدینة بین الزمان 1997السید حنفي عوض، ) 1(
.59اإلسكندریة ص

.78، العمران والمدینة، المكتبة الوطنیة دار الھدى للطباعة  والنشر والتوزیع عین ملیلة ص 2005خلف هللا بوجمعة، ) 2(

:مدینة طوكیو) I-01(صورة رقم 
.http://www.lahamag.com:المصدر

.
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تساعد في فهم التشكیل الطبیعي أنتشكیل التجمعات العمرانیة التي یمكنها التطبیقیة في
.للنسیج نذكر منها

وهنا نجد أربع تشكیالت هامة لوصف التجمعات :نماذج تشكیالت التجمعات السكنیة-1
.التجمعیة/ 4الخطیة / 3المركزیة / 2التدرج  / 1: السكنیة وهي 

.تشكیالت التجمعات التجاریة واألسواقنماذج -2
.نماذج تشكیالت تجمعات المباني العامة -3
.نماذج تشكیالت التجمعات الصناعیة-4

ندقق أنمن خالل النماذج سالفة الذكر وبحسب موضوعیة البحث  یمكننا و وفي هذا اإلطار
.أكثر في النموذج األول لتشكیالت التجمعات السكنیة  وهي كما یلي 

ة مراكز باتجاه خارج عدأوبدایة من مركز لمجاليایكون التدرج : التدرج الفضائي/ 1
من متدرجةیكون لها اتجاه للحركة و حلقات التجمعات السكانیة التي تحیط بتلك المراكز

تقل أیضامتدرجةحیث ینتج عن ذلك كثافة سكانیة ، تقطع الشوارع الدائریةإشعاعهامركز 
ز وكذلك الشوارع تندرج من االتساع إلى الضیق كلما بعدنا عن كلما بعدنا عن المرك

.)I-02(رقم صورة)1(المركز

.، مصدر سابق2005خلف هللا بوجمعة، ) 1(

:نموذج التدرج) I-02(رقم صورة
.الباحثوبتصرف من 180، ص 1994فاروق حیدر ،:المصدر 

.
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التجمعات العمرانیة یكون هناك ترابط بین الوحدات لتشكیلالنموذجوفق هذا :الخطیة/ 2
ویظهر المیكانیكیةمحاور الحركة آوالسكنیة بشكل محوري وخطي حول الممرات المائیة 

كما هو . ار مدینة بشارسالطریق مأساسعلي تذلك جلیا في المدن الشریطیة التي قام
.)3I-0(رقم رةمبین في صو 

المركزیة في تشكیل التجمعات العمرانیة یعمل علي ربط الفضاءات اءمبدن إ:المركزیة/ 3
الحرة للتجمعات السكنیة بعضها بعض عن طریق مركز هذا األخیر  یشكل نقطة جذب 

.)4I-0(رقم صورةكما هو مبین في ،)1(وربط بین اإلحیاء السكنیة المختلفة للمدینة

.179،ص178مصدر سابق ، ص ،1994فاروق حیدر ،) 1(

:النموذج الخطي) 3I-0(رقم صورة
.الباحث وبتصرف من 180، ص 1994فاروق حیدر ،:المصدر

.

:نموذج المركزیة) 4I-0(رقم صورة
.الباحثوبتصرف من 180، ص 1994فاروق حیدر ،:المصدر 

.
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وهو نموذج للتشكیل العمراني یكون فیه تجمع عنقودي للمجاالت العمرانیة :ةالتجمیعی/4
.) 5I-0(رقم صورةكما هو مبین في، )1(الل حلقة وصل متمثلة في ممرات الحركةخمن 

:التشكیل البصري: 1-3-2
ن یخصان التشكیل البصري للنسیج العمراني األول باسم ان أساسیاهناك تصور 

وألوانوالواجهات األرضیاتوالذي اعتمد علي خمسة عناصر متمثلة في ،)2()كولن.ج(
العمراني واإلحجام، والثاني باسم كیفین لینش هذا األخیر الذي حدد خمسة عناصر واألثاث

الحدود -2–المسار -1الحسي للمجال العمراني والمتمثلة في اإلدراكبصریة مسئولة عن 
.)3(العقد-5المعالم الممیزة -4األحیاء-3

.79، مصدر سابق ، ص 2007خلف هللا بوجمعة، ) 1(
(2)-G.CULLEN ,1961.TOWN SCAPE « PAYSAGE URBAIN« LONDRE, P 169.
(3) KEVIN LYNCH ,1969. L’IMAGE DE LA CITè P 54.

:التجمیعيالنموذج ) 5I-0(رقم صورة
.الباحثوبتصرف من 180، ص 1994فاروق حیدر ،: المصدر 

.

:التخطیط البصري لمدینة فالدفیا) 6I-0(صورة رقم 
.202ص.1994ح .فاروق : المصدر
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.الباحثوبتصرف من 180، ص 1994فاروق حیدر ،: المصدر 

.

:التخطیط البصري لمدینة فالدفیا) 6I-0(صورة رقم 
.202ص.1994ح .فاروق : المصدر
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العمراني واإلحجام، والثاني باسم كیفین لینش هذا األخیر الذي حدد خمسة عناصر واألثاث
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مستخدمویستعملهاتتمثل المسارات في المدینة في قنوات الحركة التي : المسارات/ 1
تتمثل المسارات أيأخرراجلین بمعني أومیكانیكیةالنسیج العمراني سواء كانت تلك الحركة 

ویعتبر عنصر المسارات العنصر المختلفةفي ممرات السیارات والراجلین ووسائل النقل 
الناس، وذلك باعتبار أن الناس عادة ىالرئیسي المؤثر في تكوین الصورة البصریة لد

.)1(یالحظون المدینة ویرون جزئیاتها خالل تحركهم داخلها
ك المجال ومحیط استخدامه تلللحدودویقصد هنا بالعناصر الخطیة المشكلة : الحدود-

مختلفین حیث ینأجز للفصل بین أداءتخدامها بشكل وظیفي بل هي العناصر ال یمكن اس
، مثال علي ذلك حد التقاء الیابس بالماء أو نهایة نطاق آخرتحدد نهایة جزء وبدایة جزاء 

وفي هذا الصدد یمكننا أن نوضح أن عنصر ، تجمع أو نسیج عمراني وارتباطه بما بعده
من الناس االعنصر األسبق وهو المسارات إال أن كثیر كن بنفس درجة أهمیة یالحدود وٕان لم 

تعده عنصرا هاما جدا في تنظیم التشكیل أو التكوین البصري وهذا خاصة فیها یتعلق بربط 
.المساحات العامة معا ولتحدید الخطوط الفاصلة للنسیج العمراني ككل

ي التشكیل من العناصر المؤثرة فعدیهذا العنصر في التشكیل البصري : األحیاء-1
إن األحیاء عنصر ، وذلك ألن المدینة أو النسیج العمراني متكون من مجموعة أحیاء صغیرة

مكون عمراني  ذو امتداد ثنائي األبعاد في التشكیل البصري العام، ولكن وبسبب امتالك تلك 
وذلك )2(مرجعا عند مشاهدتها بصریاعدها لخصائص متقاربة فیما بینها یمكن حیاء األ

لتمیزها بطابع خاص یمیزها وتعتبر المسارات واألحیاء عناصر رئیسیة مكونة للمشهد 
.عند غالبیة الناس البصري العام للمدینة

هي المواقع الرئیسیة واإلستراتیجیة للتجمعات في النسیج التي یمكن للشخص و : العقد-2
قاط نوأساحة مغلقة تكون هذه العقد عبارة عنأنویمكن ، أن یدخلها ویتفاعل مع مكوناتها

وقد تكون عبارة عن نواة لألحیاء وتعتبر ،الخ..محطات رئیسیة للمواصالت وأير اإدتجمع 
كذلك قد تكون ،قلب النسیج العمراني أو المدینةىتسمأنویمكن ككلمركز إشعاع للمدینة 

عالقة مباشرة مع  ان هذه العقد لدیهإالصدد یمكننا أن نقول هذاوفي، العقد طبیعیة

.195، مصدر سابق، ص1994فاروق حیدر،) 1(
.119، دار الھدى والنشر عین ملیلة ص) السكن واإلسكان(العمران ، دراسة في 2007دلیمي عبد الحمید، ) 2(
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في بعض األنسجة العمرانیة قد تعتبر عنصر ، وتعتبر العقدعنصري المسارات واألحیاء
.رئیسي مهیمن 

وهي عنصر آخر من عناصر التكوین البصري  للنسیج العمراني :المعالم الممیزة-3
تكون سهلة المالحظة والمشاهدة وذلك نظرة لمعملیتها الواضحة داخل النسیج ماوهي عادة
ومثال علي ذلك المباني الضخمة والجبال والقباب الذهبیة واألودیة والمعالم الرمزیة ،العمراني

تكون طبیعیة كالجبال المشكلة لخلفیة أنأیضاالممیزة ویمكن للمعالم،الخ...والتاریخیة 
وفي هذا اإلطار أیضا نذكر عدید من العناصر التي تعتبر معالم ممیزة ،مدینة مثال

كاألشجار القدیمة والعالیة والمباني القدیمة ذات الطراز القدیمة أو الواجهات الممیزة للمحال 
ومن أشهر المصممین الذین أتبعوا أساس التشكیل البصري هو المعماري أدموند ، التجاریة
یا بالوالیات المتحدة األمریكیة اننسیج مدینة فیالدلفیا بوالیة بنسلففي تصمیمه لل–)1(بیكون

.)7I-0(رقم صورة 

:التشكیل السمعي: 1-3-3
في دول االتحاد األوربي تضبط معاییر في السنوات األخیرة وضعت وسطرت قوانین جدیدة 

تلك القوانین ، الصوت داخل النسیج العمراني وذلك بحسب وظیفة كل جزء من هذا النسیج

.81، مرجع سابق ص 2005خلف هللا بوجمعة ،) 1(

:العناصر الخمس لإلدراك الحسي للمدینة) 7I-0(صورة رقم 
.196ص.1994یدر،ح.فاروق : المصدر
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التي تسهم بشكل كبیر في عملیة التشكیل السمعي للنسیج العمراني وذلك من أجل اجتناب 
وبهذا فان ،الهدوءوأبعاد المصادر المتسببة في الضوضاء عن المناطق السكنیة التي تتطلب

ل السمع الجید للنسیج یسمح بتوزیع جید للمصادر الصوت في المدینة بحیث یحافظ یالتشك
علي سبیل المثال ،)1(جمالیة الجانب السمعي للحیاة المناطق العمرانیةىدائما التخطیط عل

الطائرات من فوق المناطق السكنیة لیال وكذلك استعباد خطوط السكك الحدیدة مروراجتناب 
.  الخ....عن المناطق السكنیة 

.العمرانيتخطیط النسیج 1-4
:رئیسیة وهيمراحل وفق أربعةیصنف العلماء عملیة التخطیط العمراني 

.)2(المشروعتخطیط -4التصمیم البیئي - 3التصمیم العمراني -2التخطیط العام -1
األولاإلطارلتخطیط العام للمدینة أو للنسیج العمراني هو ان إ: التخطیط العام: 1-4-1

، حیث  یتعامل )3(المشكل الخطوط العریضة لتصمیم وتنسیق عملیات التنمیة العمرانیة
التخطیط مع كل العناصر الطبیعیة الواقعة في نطاق الوحدة المحلیة ككل ولیس جزءا منها 

.وذلك وفق إطار التخطیط اإلقلیمي
وبغیة تحقیق هذا الهدف یضع المصمم ویصنف االستعماالت الوظیفیة لألراضي من 

مع الحفظ على ،الخ...صناعي وخدمات وترفیهيو استعمال سكني وتجاري وسیاحي
توفیر مساحات كافیة لمواقع الخدمات العامة الرئیسیة من مواقع ، و النواحي الجمالیة

ات وشبكات الشوارع وخطوط السكك الحدیدیة والمرافق الرئیسیة العامة والفرعیة وذلك المطار 
كذلك یدخل في هذا اإلطار أیضا المناطق ،من اجل تلبي حاجیات السكان  بكفاءة عالیة

.)4(األثریة والتاریخیة بهدف حسن استغاللها والحفاظ علیها
ي یجب أن یكون شامال ومحققا لالحتیاجات العلماء أن التخطیط العام للنسیج العمرانىویر 

على المدى القریب والطویل وهذا ما یحقق الرفاهیة العمرانیة للمستخدم هذا و العمرانیة
وكذلك یجب أن یأخذ بعین االعتبار مقتضیات سالمة الدفاع عن الدولة إذا ، الفضاء

.156،  تخطیط المدن وتاریخھ، دار المعارف القاھرة، ص1965مصطفى حماد، )1(
.72، مصدر سابق ، ص 2005خلف هللا بوجمعة ،)2(
.98، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، ص"الحضريالتخطیط "،2008فارس الھیتي، )3(
.نایف عتریسي، قواعد تخطیط المدن، دار الراتب الجامعیة ، بیروت) 4(
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الث محاور أساسیة وأن یكون قائما على الدراسات المتكاملة وذلك وفق ث، اقتضت الحالة
.)1(للدراسة وهي

الدراسات العمرانیة-3الدراسات االجتماعیة    -2الدراسات البیئیة       -1
وهي الدراسة التي تشمل الخصائص الطبیعیة للموقع والخصائص : الدراسات البیئیة/ 1

.الجیولوجیة والهیدرولوجیة وخصائص المحیط الحیوي والدراسات البصریة للموقع
.والخدمات االجتماعیة المستهدفة، وهي الدراسة الدیموغرافیا:الدراسات االجتماعیة/ 2
وهي الدراسة التي تعتني  بالتطور التاریخي وحاالت المباني : الدراسات العمرانیة/ 3

إضافة إلى ،الخ من الدراسات العمرانیة..وشبكات الطرق والنقل وشبكات المرافق العامة 
نطقة الدراسة بما یحیط بها من حیث السكان والوظیفة ودراسة تحدید ذلك دراسة عالقة م

.أولویات المناطق التي یتم إعداد التخطیط التفصیلي لها
.العمرانيالتصمیم :1-4-2

فیه إعداد الذي یتمالتخطیط التفصیلي هذا األخیر آخربمعني وأالتصمیم العمراني 
ن محیث تك.)2(مشروعات التخطیط التفصیلي للمناطق التي یتكون من التخطیط العام للمدینة

تلك المرحلة من التخطیط في ضبط القواعد التي تشترطها البرامج التنفیذیة التي تسیر 
وهنا یمكننا القول أن التصمیم العمراني هو الذي یترجم التخطیط العام إلى، التنمیةعملیات 

:اآلتيمن خالل وهذامخططات تفصیلیة یمكن تطبیقها علي ارض الواقع
.تكوین الفراغات ومتابعتها بین األنشطة لتكوین وتشكیل المساحات الخضراء بین المساكن-1
التخطیط التفصیلي للمناطق الخضراء سواء على شكل مساحات خضراء أو أشجار أو شجیرات أو -2

. أخرىةتجمیلیعناصر 
من حیث شكل ونوع المباني السكنیة التي تحقق الكثافة التي افترضها التخطیط العام للنسیج اإلسكان-3

.العمراني فیه
. تصمیم المراكز التجاریة والصناعیة-4
تصمیم شبكة الطرق ودراسة تناسبها ومجاالتها وعدد الحارات المرویة والجزیرة الفاصلة بین -5

.الواحد أو المستویات المتعددة االتجاهین والتقاطعات ذات المستوى 
.ارتفاعات المباني وطابعها المعماري وكثافتها السكانیة والبنائیة وعدد الوحدات-6

.21،22، مرجع سابق ، ص 1994فاروق حیدر، ) 1(
.، جغرافیا العمران، دراسة موضوعیة تطبیقیة، دار المعارف1965عطیات حمدي،)2(
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.المبانيوانشغاالتاستعماالت األراضي -7
تصمیم وتخطیط الشوارع السكنیة التي تمثل أدنى مستوى من التخدیم على المجاالت التجاریة -8

.والصناعیة والمساكن
.حیث أعدادها وأنواعها ومستویاتها وكفاءتهامن ت صمیم أماكن انتظار السیاراتخطیط وت-9

االشتراطات الخاصة بالمناطق التاریخیة والسیاحیة واألثریة بما یكفل الحفاظ علیها وذلك وفق - 10
.للقوانین المنظمة لها

.)1(ممرات المشاة الرئیسیة والفرعیة كمحاور حركة السكان- 11
.التصمیم البیئي:1-4-3

في هذه المرحلة من التصمیم  یدخل المصمم األسس والعوامل البیئیة للموقع 
المستهدف من التصمیم من اجل التعرف علي النماذج األنسب في تصمیم  أنواع الممرات 

كذلك أنواع التشجیر المناسبة وهذا حسب و للمشاة والمواد المستخدمة ألرضیات المدینة
المثمرة أو مصدات الریاح أو استعمال األشجار الزینة وظائفها مثل استعماالت األشجار

ك مللتظلیل ویدخل في هذا اإلطار كذلك دراسة خصائص تلك األشجار من حیث الس
وتندرجدائري، هرمي ، وارتفاعات سیقانها وكذلك الغرض من أشكالها سواء كانت مخروطي

ئیة واستغاللها في شكل والمساحات الماتالبر جوالضمن هذه المرحلة دراسة أیضا أیضا
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.الخ...)2(كیفیة ووسائل صیانتهاو اإلنشائیة

:تخطیط المشروع:1-4-4
هذه المرحلة عن    رتثموهي المرحلة األخیرة من عملیة التخطیط العمراني حیث 

الخ، وهنا یصبح مستوي ...التجاریةالمشاریع المتخصصة مثل مشاریع المباني أو المشاریع 
الخ ...الطبیعیة والجیولوجیةالتخطیط معماري أكثر منه عمراني وتطبق فیه الكثیر من العلوم 

.26مصدر سابق ، ص ، 1944فاروق حیدر ،) 1(
.77، تنسیق وتجمیل المدن والقرى، الطبعة الثانیة، توزیع منشأة المعارف اإلسكندریة،ص1992مصطفى بدر، ) 2(
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بار المحیط وهذا على حسب نوعیة المشروع المراد انجازه في المدینة مع األخذ بعین االعت
.)1(الطبیعي والعمراني الذي سوف ینجز فیه

.العوامل البیئیة المؤثر في تخطیط النسیج العمراني 1-5
هناك بعض أنإالدائما ما تتدخل البیئیة في المراحل المختلفة للتصمیم العمراني 

التصمیم المنجز سواء كان هذا ئتغیر جذریا في مبادأنالعناصر الرئیسة التي یمكنها 
التصمیم عاما او تفصیلیا مما یفرض علي المصمم وضع بدائل لتصمیم تتماشي مع تلك 

: المعطیات  ومن ضمن تلك العناصر نذكر 
. بیئة الموقع-1
.دراسة معالجة أشعة الشمس -2
. دراسة معالجة الریاح-3
.متطلبات بیئة مسارات المشاة والمركبات-4

التي تشمل  و إن دراسة بیئة الموقع هي الدراسة البیئیة للموقع: بیئة الموقع1-5-1
جیولوجیة وكذلك أسلوب الو الطبوغرافیةدراسات تحلیلیة مختلفة تضمن هذه الدراسات الدراسة 

وأیضاحیاة الكائنات واعتبارات وجود المیاه الطبیعیة والجوفیة وأسلوب الصرف الطبیعي 
.تشمل هذه الدراسات دراسة الموقع من ناحیة هبوب الریاح على مدار السنة 

هذه الدراسة ضمن أولي األولیة للمصمم تدخل:دراسة معالجة أشعة الشمس1-5-2
خصوصا في المناطق ذات المناخ الحار وهو المناخ الذي تعرفه اغلب البلدان العربیة حیث 

الة  لتوجیه المناسب للنسیج العمراني عند تخطیطه البد من وضع استراتجیات تصمیمیة فع
ن أشعة الشمس في فصل الصیف و ذلك ألعلى حسب احتیاج عناصره ألشعة الشمس،

إضافة إلي ذلك یجب عمل المعالجات المعماریة الخاصة لواجهات ،تكون غیر مرغوب فیها
shading(.الخ...)2(رةبوسائل التظلیل المختلفة من أشجار واستخدام تظلیل المباني المجاو 

devices( وذلك من أجل تقلیل أو منع دخول أشعة الشمس داخل المجال الحر للنسیج
.)-08I(صورة رقم ،العمراني وبالتالي إلي المباني

.28المرجع السابق ، ص،1994فاروق حیدر ،) 1(
طباعة والنشر موسكو ، تخطیط وبناء المدن في المناطق الحارة، دار میر لل1977سلیمان المنیر، .أناتو لي ریمشا، ترجمة د)2(

.17ص
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حمایة المجال الحر للنسیج العمراني من ىالعمل علنإ:دراسة معالجة الریاح1-5-3
من ارتفاع األساسیستلزم دراسة جیدة لوسائل الحمایة المكونة في إجباريالریاح عمل 

التي األخیرةمصدات الریاح تلك أشجارإليإضافةفي الموقع موضعهاوأسلوبالمباني 
تكون مسافة الحمایة التي أنكما ویجب ،)1(أمتار10تستعمل في حدود ارتفاع توازي 

متر وان ال تزید عن ذلك وٕاال انخفضت 100إلي20تتراوح ما بین األشجارتوفرها تلك 
، سرعة الریاح مما یؤثر سلبا في حركة الریاح ودرجة حرارته خصوصا في فصل الصیف

استعمال في المخطط أشجار الجازورنیا وفق ثالثة صفوف بحیث تكون بإدراجكما وینصح 
.)-09I(رقم صورة)2(بین كل واحدة وان تكون متصلة ولیست منفصلةأمتار5مسافة 

.35، المؤثرات المناخیة والعمارة العربیة، بیروت، جامعة بیروت العربیة ص 1975الخولي، محمد بدر الدین، )1(
.218مصدر سابق ، ص ،1994فاروق حیدر ،) 2(

:الفصول األربعةلاختالف زوایا الشمس خال) -08I(صورة رقم 
.209ص.1994یدر،ح.فاروق : المصدر

زاویة ارتفاع الشمس-أ
زاویة المیل االستوائي-ب

:الشتاء
26.5اصغر ما یمكن ) 1(زاویة 

دیسمبر والنھار اقصر ما یمكن 21في 

:الربیع والخریف
60حوالي ) 1(زاویة الشمس 

الصیف
21في 83.5أكبر ما یمكن ) 1(زاویة 

یونیة والنھار أطول ما یمكن 
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تعتبر تلك الدراسة من بین أهم المحاور: معالجة بیئة الفضاء الحردراسة:1-5-4
الدراسیة في أسلوب التخطیط العمراني حیث تهتم هاتي الدراسة بتصمیم مسارات الحركة 

وفق العوامل المناخیة المؤثرة علي الفضاء الحر العمراني وذلكالخ..والساحات العامة
كة بطریقة تمنعها من أن تكون باتجاه مباشر نحو بمعني أخر تصمم المحاور الرئیسة للحر 
كذلك ال تكون تلك المسارات مقابلة مباشرة نحو ، هبوب العواصف الشدید المحملة باألتربة

إلى غروب الشمس حتى ال یواجه مستخدم الطریق الشمس مباشرة أمام أعینهم مما قد یؤدي 
لحركة في المناطق الحارة یجب ن مسارات اإفاإلطارحدوث الحوادث المروریة، وفي هذا 

تناسب مع وجود عدد كاف من الظالل في المباني الواقعة على الجانبین تصمم بعروض
وٕاال فیجب تشجیر هذه المسارات )1(وذلك من أجل كسر حدة وصول أشعة الشمس إلیها 

الفیزیائیةفي تحسین الرفاهیة أساساوهذا ما یعتبر ،بالقدر الكافي لكي تفي بهذا الغرض
.للفضاء العمراني الحر

األمثل للمباني والمتوافد في مدینة متطلبات التظلیل وتحدید زوایا الظالل واختیار التوجیھ "، 1991سعید، سعید عبد الرحیم، ) 1(
.85جامعة اإلمارات، ص " الریاض

كیفیة وضع أشجار مصدات الریاح ) -09I(صورة رقم 
.217ص.1994یدر،حفاروق: المصدر 
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:العمرانيعلحجمي للتجمالبعد ا1-6
في تكوین اأساسیعاماللحجمي للتجمعات العمرانیة المتمثل في عدد السكان ایعد البعد 

رقي وتقدم تلك المجتمعات بمعني آخر ىللتعبیر عن مداالتجمع البشري  بل ویعتبر مؤشر 
یعبر المقدار الكبیر للبعد ألحجمي للتجمع العمراني عن  تعدده في الخدمات والنشاطات 

جذب إلى هذا ما یؤديو الكثافة البنائیة للمشروعات المعماریة،و االقتصادیة واالجتماعیة
في هذا اإلطار فان عدید من و .)1(عدید من السكان وبالتالي یزید الحجم العمراني للمدینة

المرافق والخدمات العلیا ال یمكن أن تكون إال عند وجود حجم معین للمجتمع العمراني ویري 
:ليینه من  أهم العوامل التي تصف وتؤثر في أحجام التجمعات العمرانیة نذكر ماأالعلماء 

اآلثار االجتماعیة للتخصص -التخصص الوظیفي للتجمع العمراني ج- المسكن  ب-أ
. الوظیفي للتجمع العمراني

الكثافة البنائیة للنسیج العمراني هذا هفي تعدیدالرئیسيتلك العوامل كلها تعتبر المتحكم 
.طابعه الخاصببعهالتي تمیزه ط)2(بخصائصهأیضاعیتمتالذي األخیر

.68، مصدر سابق ، ص1994فاروق حیدر ، ) 1(
.دیوان المطبوعات الجامعیة" مدخل الي تسییر التقنیات الحضریة"،2012خلف هللا بوجمعة،) 2(

:حمایة طریق المشاة من األشعة الشمسیة بظالل المباني أو األشجار) -10I(صورة رقم 
.225ص.1994یدر،حفاروق : المصدر
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في تكوین اأساسیعاماللحجمي للتجمعات العمرانیة المتمثل في عدد السكان ایعد البعد 

رقي وتقدم تلك المجتمعات بمعني آخر ىللتعبیر عن مداالتجمع البشري  بل ویعتبر مؤشر 
یعبر المقدار الكبیر للبعد ألحجمي للتجمع العمراني عن  تعدده في الخدمات والنشاطات 

جذب إلى هذا ما یؤديو الكثافة البنائیة للمشروعات المعماریة،و االقتصادیة واالجتماعیة
في هذا اإلطار فان عدید من و .)1(عدید من السكان وبالتالي یزید الحجم العمراني للمدینة

المرافق والخدمات العلیا ال یمكن أن تكون إال عند وجود حجم معین للمجتمع العمراني ویري 
:ليینه من  أهم العوامل التي تصف وتؤثر في أحجام التجمعات العمرانیة نذكر ماأالعلماء 

اآلثار االجتماعیة للتخصص -التخصص الوظیفي للتجمع العمراني ج- المسكن  ب-أ
. الوظیفي للتجمع العمراني

الكثافة البنائیة للنسیج العمراني هذا هفي تعدیدالرئیسيتلك العوامل كلها تعتبر المتحكم 
.طابعه الخاصببعهالتي تمیزه ط)2(بخصائصهأیضاعیتمتالذي األخیر

.68، مصدر سابق ، ص1994فاروق حیدر ، ) 1(
.دیوان المطبوعات الجامعیة" مدخل الي تسییر التقنیات الحضریة"،2012خلف هللا بوجمعة،) 2(

:حمایة طریق المشاة من األشعة الشمسیة بظالل المباني أو األشجار) -10I(صورة رقم 
.225ص.1994یدر،حفاروق : المصدر
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.النسیج العمراني المبنى1-7
ن مفهوم النسیج العمراني  یعرف على أنه نتیجة معقدة لمجموعة من األفعال إ
األخیرن كل مبنى في النسیج العمراني یتم إدراكه وتقیمه في محیطه العمراني هذا إ،الفردیة

وفي ،)1(وطرازه وخصائصه الرئیسیة التي تفرضها البیئة المحیطةهالذي یمنحه مدلوله وصفات
ن النسیج العمراني ال ینتج من التجاور البسیط للمباني في مجال عمراني ولكن إهذا اإلطار ف

ینتج من تجمع تلك المباني في نطاق معین یحمل صفة مشتركة على كل المستویات 
یكون نأ، هذا األخیر یمكن )2(والمبادئ والخصائص وهذا ما یطلق علیه النسیج العمراني

سبیل المثال نسیج السكن الفردي المخطط الذي هو ىأو یكون غیر متجانس علامتجانس
. غیر متجانساعمرانیانسیجدالذي یعنسیج األحیاء التقلیدیة أو العشوائیةو نسیج متجانس

حیث للنسیج كتلة وواجهة وكثافة ، وللنسیج عمراني أبعاد مثله مثل المشروع المعماري
.الخ.....وارتفاع  

(1)ALLAIN, R. 2006. morphologie urbaine –geographi amenagement et architecture de la ville. paris:
armand colin ,p135.
(2)panerai, P. castex ,j. depauli ,c, j-. 2009. formes urbaines de l’ilot a la barre. marseille : Editions
parenthéses.

:النسیج العمراني المبني للمدینة باریس) -11I(صورة رقم 
. http://www.noonpost.org : المصدر
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:الواجهة العمرانیة للنسیج1-7-1
نه فقط أىن مصطلح الواجهة العمرانیة شامل وكبیر وال یمكن فهمه وحصره علإ

البعد التاریخي واالجتماعي القناع الخارجي الفیزیائي للنسیج العمراني الذي یسمح بفهم 
والمعماري للنسیج المبنى، بل وفي األساس تعرف الواجهة العمرانیة معماریا وعمرانیة 

طر ؤ یافیزیائیاإطار بالتصنیف والبروزات وبخط السقف، كما وتشكل الواجهة العمرانیة
في ارتفاعه مع عرض الشارع بالذي البد أن یتناساإلطارالمجال الحر العمراني، هذا 

جل التحكم الجید في كمیة أشعة الشمس التي أوخصوصا في المناطق الحارة وذلك من 
المجال الحر وبالتالي تحسین ظروف الرفاهیة الحراریة والبصریة للمجال الحر ىلإتدخل 

.العامالعمراني، كذلك  تعرف الواجهة العمرانیة أیضا بالطراز المعماري المكون إلطارها 
من الواجهات العمرانیة ما هو متجانس والتي تكون مبنیة على قواعد معماریة و 

وهناك ما هو غیر متجانس من الواجهات , موحدة ومنظمة مثال النمط الهوصماني باریس
وفي هذا ،العمرانیة وحتى تلك الواجهة التي تحتوي على أنماط وطرازات معماریة مختلفة

ن الحالة األولى من الواجهة العمرانیة تتمیز بتكرار منتظم للعناصر أاإلطار یمكننا أن نقول
مواد + المعماریة الموحدة المشكلة لها من خط السقف الطراز المعماري الفتحات الشرفات 

ن هذا النوع من الواجهة إمنتظم ومتجانس بإیقاعبمعنى آخر أنها تتمیز ،األلوان+ البناء 
رانیة ومعماریة ألنها تعطي قراءة واضحة للواجهة ومعبرة عن العمرانیة یعتبر األفضل عم

. القدیمةاألوربیةالمدن في نمط وطراز النسیج العمراني الذي تمثله وهو ما علیه الحال
أما في الحالة الثانیة وهي الواجهة الغیر متجانسة فنجد أنها تتمیز بالتضاد بین عناصرها 

االنتظام في خط السقف وأیضا نجد كذلك التضاد في مواد المشكلة لها وكذلك التداخل وعدم
اإلیقاع یوجدالحیث،البناء واأللوان والطراز وهو ما یمیز الغالبیة العظمة من المدن العربیة

نیثنافي الواجهة العمرانیة وٕانما یمكن أن نجده في الواجهات الفردیة الخاصة بمبنى واحد أو 
.)1(دون الواجهة ككل

(1)LOISEAU, M, J. TERRASSON, E. TROCHEL, Y. 1993. le paysage urbain. paris: editions sang de
la terre.p138.
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:الصورة العمرانیة للنسیج1-7-2
الصورة العمرانیة التي تنتج من تركیب العناصر المعماریة للنظام العمراني ككل إن
وهنا یجب التفریق بین ءكذلك الفارغ المملو –الطول والعرض واالرتفاع –اإلبعادووفق كل 

. بالبعد الثالث للتركیب العمرانياألخیرةحیث تتمیز هذه . الصورة العمرانیةو الواجهة العمرانیة
بحیث ،على سبیل المثال أن تعتبر الجزیرة أو التحصیصة ككل كصورة عمرانیة

تكون الجزیرة تحتوي على مجال للراحة ومجال جواري وهادئ ویدور حول هذا المجال 
.)1(المباني مشكلة حلقة للفصل بین المجال الخارجي للجزیرة والمجال الداخلي لها

ن نذكر  بعض المفاهیم التي تعنى بالعمران ونسیجه مثل أكذلك وفي هذا اإلطار یمكننا 
المعماریة للنسیج المورفولوجي المتجانس والمجموعة العمرانیة وسوف تقوم العائلة العمرانیة 

.بذكر كل منها على حدة
:العائلة العمرانیة1-7-3

هذا . لحدیثة المدرجة في میدان العمرانالعائلة العمرانیة من المفاهیم امفهومیعتبر 
المباني المعماریة المشكلة للنسیج واألنماطللطرازاتیوحي بالتعددیة المتجانسة المفهوم
مبنى لایر  مثال نجد في مدینة مونت،التنوع ولكن التنوع المنظمالتعدیدیةتعني تلك نأویمكن

(1)ALLAIN, R. 2006. Ancien source. p137.

:الواجھة العمرانیة للمدینة الجزائر العاصمة) -12I(صورة رقم 
. http://mawdoo3.com :  المصدر
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r+2 مبني باآلجر في وسط حي عصري مبني من مواد البناء الحدیثة بحیث یكون هذا
.االختالف في أغلب األحیان متناغم ومتناسق بالرغم من االختالف والتنوع 

وبمعنى آخر فإن العائلة العمرانیة المعماریة تمثل التنوع المنظم في النسیج ولیس باالختالف 
نیة وٕانما مكملین لها أین نجد تكامل األنماط والطراز مع والتنوع المشوهین للبیئة العمرا

بعضها البعض من خالل هذا االختالف مثلها مثل العائلة البشریة الواحدة والتي تحتوي على 
عدد من األبناء كل منهم له صفاته وشخصیته ولكنهم یشتركوا في الطباع والعادات والتقالید 

للتطور احقیقیایحتوي على عائلة عمرانیة مؤشر ویعتبر النسیج العمراني الذي،الخ...
.)1(االجتماعي واالقتصادي للنسیج

:النسیج المتجانس مورفولوجیا1-7-4
في تشكیل النسیج أساسيالتصمیم واالنجاز الموحد للنسیج العمراني عامل نإ

ذلك بناء أحیاء ىمثال عل، )2(المتجانس مورفولوجیا وذلك خالل فترة زمنیة موحدة كذلك
السكن الفردي المخطط أو أحیاء السكن الجماعي أو أحیاء السكن النصف جماعي بحیث 

جانس مورفولوجیا بسبب تجانس النمط المستخدم خالل یكون الحي كامال نسیجه العمراني مت
.المنجزةالمعماریةمراحل التصمیم واالنجاز المتزامن لجمیع الوحدات 

(1)panerai, P. mangin, D. 2009. Projet urbain: Editions parenthéses.
(2)panerai, P. castex ,j. depauli ,c, j-. 2009. formes urbaines de l’ilot a la barre. marseille : Editions
parenthéses.

:العائلة العمرانیة المجسدة في مدینة الریاض) -13I(صورة رقم 
.http://riyadhtourism.sa/ar:  المصدر
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:المجموعة العمرانیة 1-7-5
مصطلح العائلة العمرانیة هناك مصطلح آخر مشابه له ویدخل بعد أن تعرفنا على 

هذا اإلطار أال وهو المجموعة العمرانیة بحیث تعرف هذه األخیرة على أنها مجموعة من 
.المباني مركزة في مكان واحد ومتناسقة ویكون بها جزء مخصص للتهیئة الخارجیة

وتحمل صفة مشتركة بین مكوناتها أن المجموعة العمراني یمكن لها أن تكون متجانسة كذلك
ویمكن أن تكون العكس من ذلك أي غیر متجانسة أو عشوائیة وذلك عندما یكون التجانس 

نه إوفي األخیر یمكن القول ، )1()نسیج عمراني تقلیدي(للموقع والتقلید المحلي للمنطقة ما اخاضع
في كثیر من األحیان ولكن یجب التفریق بین المصطلحات الثالث برغم من تداخلها وتشابها

.كل مصطلح فهو مستقل بذاته ویهدف إلى تعریف جزئیة مخصصة
:الطیف العمراني1-8

إن الغالف العام واإلطار الفیزیائي للمدینة أو حجمها یعرفون بكثافة المبنى وطیف 
المباني المكونة للنسیج العمراني لذلك یعتبر متوسط ارتفاع المباني المشكل الرئیسي لما 

والتي عموما تنقص تدریجیا من مركز ) tapis des toitures(أو ) حصیرة األسقف(یسمى 
بقواعد ویتأثركما یعرف حجم المباني بحدود مطلقة ، )-12I(صورة رقم المدینة باتجاه الضواحي 

(1) ALLAIN, R. 2006. Ancien source. p138.

:النسیج العمراني المتجانس مورفلوجیا) -14I(صورة رقم 
.http://www.bnatsoft.com:المصدر 
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آووفي هذا اإلطار فإن  الشكل العمراني ،االرتفاعات التي یفرضها معامل شغل األرض
. الطیف العمراني تعكس أنماط المجتمعات وتقالیدها وقوانینها وحركتیهاو )الكثافة البنائیة(

مثال علي ذلك الطیف العمراني في مدن أوروبا الغربیة تمثل قباب الكنائس أهم معالم 
حیث تكون تلك -sky line–الطیف العمراني لتلك المدن وذلك بسبب انعكاس خط السماء 

ي المركز بسبب اإلرث والتراث ومرتفعة في الضواحي خاصة في األحیاء المدن منخفضة ف
.فرانكفورت، ذات السكن الجماعي باستثناء مدینتین لندن

وفي مدن شمال أمریكا یوجد التضارب بین الطیف العمراني وحقل القیم العقاریة باستثناء 
الحال في مدینة واشنطن حدود االرتفاع للمباني مفروضة كما هو حیثبعض المدن الرمزیة 

في المثلث الفدرالي، أما في الدول االشتراكیة تفرض القوانین الطیف العمراني في المدن 
مدینة موسكو الكرملین والقصور علي ذلكمثال،بمعالم رمزیة مركزیة ومرئیة من بعید

في المدن اإلسالمیة المعالم الممیزة لطیف ،)1(یمثالن معالم مركزیة لطیف العمراني للمدینة
ن المباني إالعمراني منخفضة نسبیا حیث یرجع ذلك إلى أسباب دینیة وثقافیة في حین 

المرتفعة توجد في األحیاء العصریة حیث یظهر جلیا في المدن الكبرى مثل القاهرة والریاض 
.دبي

(1) LOISEAU, M, J. TERRASSON, E. TROCHEL, Y, 1993. le paysage urbain. paris: éditions sang de
la terre.p95

:البنائیة للمدینةرسم توضیحي لمسار للكثافة ) -15I(صورة رقم 
.114ص، 2004،ریمي أالن: المصدر 
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ن أنماط األطیاف العمرانیة تأخذ أشكال مختلفة ومتعددة وهذا على إوفي هذا اإلطار ف
الخاص بكل مدینة والموقع الموجودة فیه لذلك یعتبر الطیف العمراني والكثافة حسب التاریخ 

)-13I(رقم الصورة .البنائیة للنسیج العمراني أحد أوجه الهویة العمرانیة للمدن ومكونها الرئیسي

لهذا الطیف العمراني حتى أصبح كليو ما هو مالحظ أن معظم المدن العربیة هو تجاهل 
.ه وغیر مفهوم ویظهر ذلك جلیا في معظم األحیاء والمناطق لتلك المدن هذا الطیف مشو 

.الكثافة العمرانیة 1-9
أن الكثافة العمرانیة تعطي االنطباع األول على المجال العمراني ىعلیؤكد العلماء

. للكثافة وهما كثافة السكان وكثافة المبانيأساسینحیث تعبر الكثافة العمرانیة عن محورین 
وفي هذا اإلطار ، وفیما یخص الكثافة السكانیة فتعني كثافة السكان الشاغرة لوحدة المساحة

والتي تأخذ في ) الخام(هناك نوعان من مؤشر الكثافة السكانیة أوال الكثافة السكانیة المطلقة 
، التحتیةالبني، مجاالت خضراء-ن الحسبان كل المساحات التي تخلقها المرافق م

الخ، أما النوع الثاني فهو الكثافة السكانیة الصافیة والتي ال تأخذ في الحسبان ...المدارس
.)1(الخ...مساحات خضراء ، المساحات المرتبطة بالمبنى مثل شوارع

.399، مصدر سابق ، ص 1994فاروق حیدر ،)  1(

:حول العالمالمشھد العمراني للمدنأنماط ) -16I(صورة رقم 
.114،ص2004، ،ریمي االن: المصدر 
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فیقصد بها مساحة األسقف أو البالطة بمتر مربع , لمبنىلالبائیةكثافةالأما فیما یخص 
تحسب من خالل للمبنيفان الكثافة البنائیةأخربمعني آو، األرضیةبالنسبة لوحدة مساحة 

=–المعادلة اآلتیة  مساحةاالسطح
االرضیة مساحة

وللكثافة العمرانیة مستویات مختلفة فهناك ما یعرف . 

=عن طریق المعادلة بكثافة القطاع آو الجهة وتحسب السكنات عدد
االرضیةبالهكتار مساحة

كذلك هناك ، 

للمبانيبكثافة الجزیزة وتحسب االسقف مساحة
الهكتار

وأخیرا هناك كثافة البنائیة للتحصیصة وتحسب 

ااالسقفبواسطة المعادلة  مساحة
االرضیة مساحة

الكثافة البنائیة للمبني هي نتیجة أننوضح أنهنا یمكننا و . 

معامل شغل األرضي، و )ces)1قانوني أساسین متمثلین في معامل استغالل األرضیة 
cos)2( ن في تحدید ارتفاع وكثافة أي مبني إنشائي یأساسین ی، هذان األخیران یعتبران عنصر

المجال الحر بحیث البد أن یكون هذا االرتفاع مدروسا وفق معطیات، في محیط عمراني
.الذي سوف یتعامل معه وخصوصا في المناطق الحارة 

تعقیدا أكثرن استحدثوا وطوره مقیاس جدید للكثافة البنائیة ین المخططإوفي هذا اإلطار ف
وقد اعتمد هذا )lui-)3-علیه اسم مقیاس كثافة استعماالت األرضیة اوأطلقو وتخصصا 

ىمستو لىهیئات التخطیطیة األمریكیة الفیدرالیة ویطبق حالیا عمن قبلالمقیاس الجدید 
هذا المقیاس الجدید أوسع واشمل من مقیاس الكثافة التقلیدي دأراضي الوالیات األمریكیة، یع

مساحة ىإلمساحة المبنیة بالنسبة الهذا األخیر الذي یعبر عن العالقات العددیة لوحدات 
الجوانب منالعدیدةبمرتبطة ىأخر المقیاس المطور یشمل جوانب إنفي حین األرضیة
.الخ..لذلكمثل نوعیة المباني المناسبة للموقع واالقتصادیات الالزمةاألخرى

.)العمرانیة(األنماط الشكلیة للكثافة البنائیة 1-9-1
بالرغم ني داخل الجزیرة الواحدةاة للمبفمختلإشكالتطرح أنیمكن للكثافة العمرانیة 

على سبیل المثال یمكن أن تكون من تساوي معامل كل من شغل واستغالل األرضیة،
مباني على طول الشوارع في تحصیصات صغیرة ویكون المجال الوسطى لتلك المباني ال

(1) coefficient d’ emprise au sol.
(2) coefficient d’ occupation au sol.

.410المصدر السابق، ص ،1994فاروق حیدر ،) 3(
Density , land – use intensity
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فارغ ویمكن أیضا أن تكون عبارة عن عمارات جماعیة مصفوفة داخل الجزیرة مع مساحات 
ارتفاع برجي في وسط اذاكما ویمكن أن تكون مبنى واحد،فارغة بین تلك المصفوفات

كما هي موضحة في )1(الجزیرة وتكون مساحة الجزیرة المتبقیة عبارة عن مساحات فارغة
بین ما هو يللمجال الفضائتنظمیهفان الكثافة البنائیة هي أداءوبالتالي، )-17I(رقم الصورة 

المطبقة لكل مدینة هي التي تحدد العالقة بین ن القوانین إ.فضاء حر وما فضاء مبني
كذلك تحدد أیضا استمراریة أو عدم استمراریة المساحة التي یستخدمها،البناء المشید و 

و یرى العلماء أن قوانین العمران في عدید من الدول والمدن تتجه نحو إنشاء . الواجهات
األراضي المخصصة للبناء أنسجة عمرانیة مضغوطة وكثیفة وذلك من أجل االقتصاد في 

وتحسن الخدمات العامة، كما یدعو إلى التفكیر في أشكال جدیدة عمرانیة تهتم بنوعیة الحیاة 
.)2(والكثافة وتحقق نظم عمرانیة متكاملة األجزاء

:ي تحدید محجمیه النسیج العمرانیةدور القوانین ف1-9-2
للنسیج والمحددة للكثافة البنائیة لحجمياقوانین العمران التي تخص الجانب إن
یمكن لمعامل ،الواحدةالجزیرةلمباني داخل یةمالحجاإلشكالمن اتنتج عدیدأنیمكنها 

(1) ALLAIN, R. 2006. Ancien source. p119-120.
(2) De Dupré.h ; 1990 .lire composer l’espace publique, STU Paris.

:األنماط الشكلیة للكثافة البنائیة) -17I(صورة رقم 
.121ص، 2004،ریمي االن، المصدر 
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شغل األراضي أن یسمح باستخدام عدة أشكال مختلفة للتحصیصة علي سبیل المثال معامل 
يذىمبنالكون یأنیمكن ، 2م300في أرضیة ذات مساحة تقدر بـ 2األراضيشغل 

لىتكون عأنیكمن أوم 300مساحة تقدر بـيقین كل طابق ذبطامن متكونة جمیةحم
وهنا یظهر دور قانون ) -20I(صورة رقم م،100طوابق كل طابق ذو مساحة 6شكل مبني ذو 

یمكنهما األرضیةمعامل شغل القانون إليإضافةاألخیرهذا األرضیةمعامل استغالل 
ن القوانین العمرانیة تؤثر مباشرة في إ،یصله المبنيأنالذي یمكن ىاألقصتحدید االرتفاع 

حیث الضغط العقاري و المضاربات العقاریة لألراضي، والتي تتأثر دائما بالعمرانيالحجم 
.)1(المرتفعالمبانيارتفاعات 

معاملعدة، فهناك إشكالفي میدان العمران األراضيمعامل شغل قانونیأخذو
cosrالحقیقي ویرمز له بالرمز األراضيشغل 

مباشرة من ارض یأخذوهو المعامل الذي )2(
القانوني األراضيك معامل شغل اوهن،المیدان عن طریق عملیات الرفع المیداني بالقیاس

(1) Delfante ch., 1989 Pelletierj Villes et urbanisme dans le monde, Masson Paris.
(2) coefficient d’ occupation au sol net réel.

:األنماط الشكلیة التي یمكن ینتجھا معامل شغل األرضیة) -18I(صورة رقم 
.119ص،2004،ریمي االن: المصدر
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(1) Delfante ch., 1989 Pelletierj Villes et urbanisme dans le monde, Masson Paris.
(2) coefficient d’ occupation au sol net réel.

:األنماط الشكلیة التي یمكن ینتجھا معامل شغل األرضیة) -18I(صورة رقم 
.119ص،2004،ریمي االن: المصدر
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والذي تفرضه الهیئات المصممینوهو المتعارف عیه لدي cosl)1(وهو یرمز له بالرمز
.cosb)2(ویرمز له بالرمز اإلجمالياألراضيوهناك معامل شغل . ریةااإلد
.الجانب المعماري للنسیج العمراني1-10

مثلما هو ككلفي تركیب النسیج العمراني األساسیةهي الوحدة المعماریةالوحدة تعد
تلك الوحدة التي ،في تشكیل المجتمعاألساسیةالتي تعتبر الوحدة لألسرةالحالة بالنسبة 

. الخ..تتمیز بخصائص تقنیة محددة ومتعارف علیها هندسیا تعرف بهویتها وطابعاها 
وفي هذا اإلطار وجب علینا التطرق إلى تحلیل بعض مفاتیح للقراءة المعماریة المرتبطة 

ونظم البناء والمخطط وعدد عها بارتفاع المبني وذلك عن طریق دراسة الكتلة المعماریة وارتفا
.الخ...العمرانیةالواجهات والواجهة 

. الكتلة المعماریة1- 1-10
* المساحة في األرض ( ن الكتلة المعماریة تتمیز باألبعاد العامة للمبنى إوفق علم الهندسة ف

وتسهم تعطييوالتاإلبعادنسبة تلك أیضاوتتحكم في الكتلة ،)االرتفاع* العرض * الطول 
.)3(فیهالكتلة دوافعه التي تتحكمأبعادولكل بعد من في إیقاع المبنى ومظهره الخارجي،

.المخطط2- 1-10
وهو ذلك التنظیم األفقي للفراغ المعماري والذي یعطي نظرة على األبعاد والتوزیع 

بحیث ن المخطط یخضع للنظم العام للتحصیصة والمحیط العمراني الذي یقع فیه إالداخلي 
.)4(یؤثر نمط المخطط تأثیرا مباشرا في الواجهة العمرانیة والمجال العام

.ارتفاع المبنى3- 1-10
للمبني یحدد مسبقا ىاألقصوفق القوانین التي تحكم النسیج العمراني فان االرتفاع 

ویعرف االرتفاع تقنیا بعدد ، هذا االرتفاع الذي ال یمكن تجاوزهلعمرانياداخل النسیج 
اویمكن أن یكون السقف مستوى أو یكون منحدر ) الخ...1+ طابق أرضي (الطوابق 

(1) coefficient d’ occupation au sol net légal.
(2) coefficient d’ occupation au sol brut .
(3) ALLAIN, R. 2006. Ancien source. p122.
(4) La cambre., 1991 ,Villes et architecteurs, Karthala Paris.p135.
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رتفاع المباني الفرنسي على سبیل المثال فإن اانحدارات وحسب القانون4أو رینبانحدا
≤L=h/2والبعد على حدود التحصیصة ) h=l( معرف بقوانین المظهر  3m)1(.

.الواجهة المعماریة4- 1-10
كذلك تعبر عن و عن ارتفاع المبني وعدد طوابقه الفعلیةالواجهة المعماریة تعبرنإ

وتعتبر الواجهة المعماریة كذلك الوحدة األساسیة لتركیب ، اللغة المعماریة للمحیط العمراني
والواجهة المعماریة للمباني تتأثر كثیرا بالتحصیصة فهي المكمل ،الواجهة العمرانیة ككل

العمودي لها لذلك وجب أن تكون واجهة المباني المعماریة مخططة هندسیا وتحمل طراز 
)2(ثابت وواضح على كافة المباني المكونة للنسیج العمرانيبإیقاعمعین وواضح ومكررة 

.للنسیج العمراني التي تمثل المدینةوذلك لكونها وحدة تركیب للواجهة األكبر 
.نظام البناء5- 1-10

العمارةجدیدة في میدان وأشكالأحجامسمحت بظهور البناءةتكنولوجیا مواد إن
والعمران مثل ناطحات السحاب الزجاجیة في الصحراء هذه التقنیات الجدیدة أثرت بشكل 

حیث أن نظام البناء یشمل ب، مباشر على أشكال وأحجام المباني المكونة للنسیج العمراني
التوسع يمواد فوسمحتالخ، ...كل العناصر المتعلقة بالهیكلة العامة والسقف ومواد بناء 

خالفا لما كان . في النشاطاتأكثروتنوع ینمللمستخدأكثرالعمودي للمبني واستیعاب 
.)3(الكالسیكیةةالمعماریلألشكالعلیه امتعارف

.المعماریة في النسیج العمرانياألنماط الممیزة للمباني1-11
في النسیج العمرانیة تعتبر مباني ذات خصوصیة الممیزةالمعماریة األنماطأن

ومعماریا وتاریخیا ونمطیا وفي تعریفنا األولي للمفهوم النمط یمكننا أن نعرفه في وظیفیا
والنمط .االجتماعي المعقد والذي یهدف إلى فهم شروط إنتاج اإلطار المبنىتوجنالم

المعماري مرحلة مهمة في التحلیل العمراني وذلك من أجل فهم شامل لمكونات التركیبة 
العمرانیة وفیما یخص موضوع بحثنا  هذا فسوف نقوم بالتعریف باألنماط المعماریة الكبرى 

ط ننا لن نقوم بدراسة النمإحیث ،الكثافة البنائیة العالیةووالممیزة داخل النسیج العمراني ذ

(1) ALLAIN, R. 2006. morphologie urbaine. p125.
.منشأة المعارف اإلسكندریة) الطبیعیة الثالثة(، تنسیق الزھور وتجمیل المباني 1986مصطفى بدر، )2(

(3) ALLAIN, R. 2006. Ancien source. p124.
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المعماري من وجهة النظر المعماریة ولكن سوف تكون الدراسة حول األنماط المعماریة 
. دمجة ضمن النسیج العمراني وفي هذا اإلطار یمكننا أن نذكرمالممیزة ال

. النمط المحلي1- 1-11
وعلى )1(بر النمط المعماري المحلي صفة ممیزة تمیز كل المدن الكبرى في العالم تیع

وفي ،الخ..المثال یوجد مبنى معماري عمراني یمیز كل مدینة كبیرة فرنسیة ومصریة سبیل 
هذا اإلطار فیمكننا أن نذكر علي سیبل المثال النمط المحلي الهوصماني في باریس والذي 

طوابق ومزخرفة وتكرار للشرفات 5حمل الخصائص النمطیة من واجهة بالحجارة مكونة من 
.الخ...

.نمط المباني المعلمیة -2- 1-11
وفي أغلب األحیان ال یخلو النسیج العمراني عادة من  المباني ذات المعملیة الواضحة، 

ذات تكون هي عبارة عن مباني عمومیة أو عامة ولمعلميالك المباني ذات النمط تكون ت
ما تكون تلك المباني عبارة عن تحفة فنیة امعلمیة بحجمها وبمظهرها أو وظیفتها وغالب

ن المبدأ األساسي لهذا النمط المعماري هو التفرد إأيخرآبمعني داخل محیطها العمراني،
ي ن كان المبنى ذو المعلمیة ملتصقة بمبانإ داخل التركیبة المعماریة للنسیج العمراني حتى و 

.سابق، مصدر 2005خلف هللا بوجمعة، )1(

:مبني البرلمان الھنغاري) -19I(صورة رقم 
http://www.almrsal.com. : درالمص
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ذات أنماط أخرى في هذه الحالة یكون المبنى یعتمد على نمطیة تعطى تاریخ للعمارة 
.ومتعاكسة مع المروفولوجیة العمرانیة للمحیط وذلك من أجل أبراز معلمیة تلك المباني

وتكون تلك المباني المعلمیة لها دور رمزي داخل المدینة باإلضافة إلى استعمالها الكثیر 
. )1(ع الشبكة العمرانیةوكذلك عالقتها م

.نمط المباني المعلمیة التقلیدیة-3- 1-11
في األساسمعلمیة تقلیدیة متمثلة في اتیشمل النسیج عادة علي مباني تكون ذ

ویكون ،الخ...مباني دور الحكم والعبادة من قصور الملوك والكنائس والكتدرائیات والجوامع 
.باریسبببعدین األول تاریخي والثاني سلطوي ومثال على ذلك قصر لوفر اهذا النمط ممیز 

.كبیرةبارتفاعاتوتتمیز عادة للمدینة الرمزييتعتبر المباني التي تحمل هذا النمط المعلم

(1) LOISEAU, M, J. TERRASSON, E. TROCHEL, Y. 1993. le paysage urbain. paris: editions sang de
la terre. p58.

:العاصمة المصریة القاھرة- مبني مجمع التحریر.) -20I(صورة رقم 
. http://www.masress.com : درالمص
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.نمط الهیاكل الكبرى4- 1-11
ن أة الدولة وحضارة وتاریخ المجتمع حیث یمكن بهذا النمط من المباني یمثل هی

ذلك تحتل مباني ىإلإضافة، والخدماتیة والدینیةالتقنیة و شمل هذا النط المباني الحكومیةی
هذا النمط المعماري مساحات كبیرة من األرض وبارتفاعات بسیطة أو متوسطة مثال على 
ذلك المحطة المركزیة للسكة الحدیدیة بنیویورك والكتدرائیة الدینیة في أوربا كذلك المرافق 

مباني عدالخ، وت....انع والمطارات لمختلفة وباألخص مالعب كرة القدم والمصاالریاضیة 
.ماعمجتمرقي ىفي التعبیر عن مدأساسیاالهیاكل الكبرى معیارا 

:باریس–قصر اللوفر ) -21I(صورة رقم 
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الخالصة

من الجهود والعلوم الملمة عدیدابالغ التعقید ویتطلب ئاشیاعمرانیانسیجنتاجأدیع
والتي ةاألحمال الفیزیائیما فیها العلوم التي تعني بالحمایة  من ب،بالعدید من جوانب الحیاة 

. یمكنها أن توفر مناخ مصغر یسمح بحیاة ذات رفاهیة من األحمال الفیزیائیة بداخلها
واختلفت تكوین البیئة المشیدة للتجمعات البشریة حولواألفكارتعددت التصورات و

أنماطواندرجت تلك التصورات في مجملها وفق ثالث ، اإلنسانباختالف الموقع وثقافة 
التشكیل البصري -، الفیزیائيالتشكیل-لنسیج العمراني وهي ارئیسیة الحتماالت التشكیل 

تخطیط النسیج العمراني وفق مراحل ، تلك االحتماالت التي جسدت في التشكیل السمعي-
تغیر من أنبعدة عوامل یمكنها تتأثرالتيالتخطیطیةالمرحلةوبهذا فانكافة مراحله، 

.هو العامل البیئيو أهما العمران بكاملها،وٕاستراتیجیةسیاسة 
في تحدید أساسامن وحدات معماریة متجاورة یعتمد أساساالنسیج العمراني المشكل أن
، بعضببعضهاوصورته علي العالقة البعدیة والحجمیة التي تربط تلك الوحدات صفته

جوانب تلك العالقة والتي أهمبحیث تعد الكثافة البنائیة والتراصف والطراز المعماري من بین 
.في تشكیل حجم وصورة النسیج العمرانيةتؤثر مباشر أنیمكنها 

أداءعناصر تشكیل النسیج والتي تعتبر أهمتعتبر مورفولجیة وحجم النسیج احد وكما
ول سئالمنياالمبارتفاع كتل، لذلك فانالمطبقة علیهاألحمالرئیسة في تعامل النسیج مع 

،المطبقة في الفضاء الحرةالفیزیائیاألحمالشكل حاجز یحمي من تالبنائیة،اعنها كثافته
بالدارسة في الفصل إلیهوهو ما سوف نتطرق ،المكون من أنظمة فرعیةاألخیرهذا 

.الموالي
تتشارك جمیعا إال أنها،العمرانیةاألنسجةأشكال وأنماط اختالفبالرغم منو وبالتالي

تحسین الرفاهیة من اجل ةمن األحمال الفیزیائیالتخفیففي هدف موحد وأساسي وهو 
.ةالفیزیائیالعمرانیة 
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 :تمهيد
وىما الفراغ المبني والفراغ الغير  ،يعرؼ النسيج العمراني وفؽ فراغيف اسميف يشكالنو

اتحاد و الحر، ىذاف الفراغاف يكوناف دائما في حالة تكامؿ  بالفضاءيعرؼ  والذيمبني 
وفي ، مستوياتالعالي في جمع  وأداءنسيج عمراني ذو كفاءة   إنتاجمف اجؿ  وذلؾوانسجاـ 

حيث يعرؼ وفؽ بيمكف تعريؼ الفراغ المبني وفؽ عدة معايير تقنية مختمفة  اإلطارىذا 
وىو ما تـ تناولو بالدراسة في  ...الخ،والطابع والكثافة والنمط يوالعمرانالمعماري  الطراز
فيما يخص الفراغ الغير مبني فيعرفو العمماء وفؽ ثالث  ماأ – 35-07 راجع صفحة -األوؿالفصؿ 

ال، نظـ فرعية لمنظاـ العمراني العاـ   (1)األخضرالمجاؿ  –الساحات العامة –الشارع –وىي  وا 
 العمراني. لمنسيج رالح الفضاءمف  األعظـالسواد  األنظمةبحيث تكوف تمؾ 

سوؼ  فإنناالمسطرة لمبحث والمنيجية المميدة لذلؾ  األىداؼووفؽ  اإلطاروفي ىذا 
شاء اهلل في ىذا الفصؿ لمكوف واحد مف مكونات الفضاء الحر العمراني  أفنختص بالدراسة 

لمفضاء الحر  ىخر األدراسة المكونات  إلي إضافة، وىو الشارع  المدمج وفؽ بيئة عمرانية
 موضوع البحث. سببحولكف بشكؿ اقؿ تفصيمية وىذا  –ساحة عامة  –مف 
 نظام الشارع المدمج وفق بيئة عمرانية. -2-1

مف نوع ارع شلم يحتاج النظاـ العمراني في المناطؽ الجافة والشبو جافة إلى نظاـ
توجيو  وذ و داخؿ النظاـ العمراني فعاؿعنصر  الشارعيكوف ىذا  ذلؾ البد أفل ،(2)خاص

ف تكوف أيضا بأبعاد ىندسية  جيد يحيد بو عف مواجية الشمس خصوصا وقت الغروب ، وا 
الشمسية المتساقطة و كذلؾ بسيولة انسياب  األشعةمناسبة تسمح بالتحكـ الجيد في مقدار 

نشائيا ومزودة بالمساحات الخضراء  أةييمو إف تكوف  ،(3)الحركة بداخميا معمارية وا 
 اإلضاءةواألشجار الموفرة لمظؿ الذي يساعد في انخفاض درجة حرارة اليواء وكذلؾ مستوي 

و شبكة النقؿ ما بيف المدف وداخميا تختمؼ وتتنوع بحسب تخطيط  الشوارعأف   ،الطبيعية
 جاال أو فراغام ال يمكف اعتباره رعاالشإف نظاـ  ،المدينة ومساحتيا وموقعيا وكثافة المرور

                                                 
 .02ص تظُُز التقىُاث الحضزَت" دَىان المطبىعاث الجامعُت، إلٍ،"مذخل 2102خلف هللا بىجمعت، (1)

، تخطُظ وبىاء المذن فٍ المىاطك الحارة، دار مُز للطباعت والىشز مىطكى  0711أواتى لٍ رَمشا، تزجمت د.طلُمان المىُز،  (2)

 . 35ص

 .251ص ،الطبعت األولٍ–تخطُظ المذن والقزي  –،0771 ،فاروق عباص حُذر (3)
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نماتقود وتوجو عممية التدفؽ داخؿ النظاـ العمراني فقط  ليا دور كبير في إعطاء إيقاع  وا 
 ،الرفاىية الفيزيائية العمرانية اإلنساففيو  يدرؾكذلؾ يمكف اعتبارىا فضاء  (1)،ورمزية المدينة

 ،إلى جانب الساحات العامة والمتنزىات والحدائؽ العامة ...الخ الشارعىذا الدور يمعبو نظاـ 
و تعريؼ المجاؿ كمفتاح لفيـ ليذا يعتبر مف أىـ النظـ المكونة لمنظاـ العمراني العاـ ويعتبر 

  .العمراني
  .الشارع مفهومتعريف  -2-2

يعرؼ مفيـو الشارع عمى أنو النظاـ الفراغي الذي تكوف فيو مختمؼ الوظائؼ 
ومتفاعمة بنفس طريقة تتطابؽ وتفاعؿ العناصر التي تشكؿ ىذا النظاـ الفراغي مف  متطابقة

. وفي ىذا الصدد (2) التأثيث العمراني ..الخ(، األرصفة، الواجيات، المباني، )التحصيصية
الشوارع جميعيا أنيا كميا شوارع عمومية  وأنماط أشكاؿفاف أف النقطة المشتركة لجميع 

فيزيائي يشكميا بحيث يختمؼ ىذا األخير مف منطقة  أطاربمباني أو ومحدودة في كؿ جية 
الشوارع المنحنية الضيقة في قمب المدينة  أفبمعني آخر ، إلى أخرى ونظاـ عمراني إلى آخر

والشوارع المستقيمة في الحي الشطرنجي والشوارع الواسعة في المدف االشتراكية كميا تحمؿ 
  شارع مع االختالؼ في النمط .نفس الخصائص التقنية العامة لم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
)1( Laborde.P. 1992.Les espaces urbain dans le monde, Nathan Poitiers. p456. 

)2( ALLAIN, R. 2006. morphologie urbaine –geographi amenagement et architecture de la ville. paris: 

armand colin. p141. 

 ػول ًظام الشارع;تىضح ( II -01)صىرة رلن 

Encarta 2007 الوصذر .   
 . 

. 
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 .لمقاربة التاريخية لمنظام الشارعا -2-3
لعب الشارع دورا ميما في تشكيؿ وتكويف المدف عبر التاريخ حيث يمتد مفيـو الشارع 

مارسة النشاط اإلنساني داخؿ النسيج لم أساسفي جذور التاريخ البشري لما يمثمو مف فضاء 
العمراني، واعتبر الشارع أوؿ واىـ عناصر التي يعرؼ بيا الفضاء العمراني الحر وفي ىذا 

بوخبمة مفيدة في أطار أطروحتيا لنيؿ  –ف نذكر الدراسة التي قدمتيا الدكتورة اإلطار يمكننا أ
. حوؿ مراحؿ تطور الشارع عبر التاريخ، والتي قسمت إلي مراحؿ وحقب -شيادة الدكتوراه

 متسمسمة كالتالي.
 الحقبة اإلغريقية والرمانية. -2-3-1

حيث شمؿ الفضاء الحر مثمت مدينة أثينا أىـ مدف العالـ القديـ حضارة وتطور، 
لممدينة المتمثؿ في شوارعيا عمي نشاط كثيؼ لإلنساف مف الجانب االجتماعي واالقتصادي 
والديني، وكانت شوارعيا الرئيسية تمتد مف الشماؿ نحو الجنوب، في حيف كانت الثانوية 

، ـ6إلي  ـ4منيا تمتد مف الشرؽ نحو الغرب، إضافة إلي أنيا كانت ذات مساحة عرض مف 
كما وكانت الشوارع الرئيسة لممدينة مزخرفة باألعمدة واألشجار إضافة إلي التناسب الشكمي 
لممباني الكبير حوؿ المجاؿ التي تحيط بو كذلؾ عرفت ىذه الحقبة تطور لمتأثيث العمراني، 

المرغوب فييا مف المناخ  االستفادة قدر اإلمكاف مف اآلثارىذا التنظيـ الذي يعمؿ عمي 
الحقبة الرومانية عرفت  أف، ويمكننا القوؿ رغوب فيياقدر اإلمكاف اآلثار الغير موتجب 

 .(1) شبكة الشوارع ذات صفة تنظيمو  حيث التدرج واإلبعاد المنتظمة لمشارع
 الشارع في المدن اإلسالمية القديمة.  -2-3-2

 المبدأكاف   فقد بما أف معظـ المدف اإلسالمية تقع في أطار المناخ الجاؼ الحار آو الرطب
األساسي في تنظيـ المجاؿ الفراغي لمشارع يعتمد عمي مبدأ توفير الظؿ دائما في الشارع مف 
خالؿ تناوب ظؿ الواجيات المحيطة بو وذلؾ لمحماية مف األشعة الشمسية والرياح الساخنة 

وضيقة وممرات  (2)المحممة بالرماؿ، حيث أنتجت ىذه اإلستراتيجية التصميمية شوارع منحية

                                                 
)1(  boukhabla moufida, 2015 ,l’influence des facteurs climatiques sur la modification de l’ilot de 

chaleur urbain dans une rue « canyon , diédre et dégagée » p44. 

 لُلت.، المذَىت اإلطالمُت بُه الىحذة والتىىع، المكتبت الىطىُت، دار الهذي للطباعت والىشز والتىسَع عُه م2111خلف هللا بىجمعت، ( 2)
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مقة، كذلؾ نسيج متراص ذو وحدات معمارية متالصقة مع بعضا البعض وىذا مف اجؿ غم
 تقميص المساحات المعرضة لمتشميس المباشر.

 حقبة القرون الوسطي. -2-3-3
عرفت حقبة القروف الوسطي مدف ذات شوارع ال تحمؿ اي مبدأ لمتصميـ او التنظيـ، 

منتظمة وخاضعة النحدارات األرضية، بحيث كانت مدينة حيث كانت الشوارع منحية وغير 
 (1) القروف الوسطي محدودة بحصف تطور بطريقة مكثفة.

 حقبة عصر النهضة . -2-3-4
كاف الشارع في تمؾ الحقبة يتعمد عمي نمط الشوارع الواسعة المنتظمة واإلشعاعية 

ة وأخري مكونة عمي والممتوية، حيث شكمت بعض الشوارع دوائر مكثفة حوؿ نقطة مركزي
في ايطالية التي تحتوي عمي شوارع مستقيمة وزوايا  -فيرار-شكؿ شعاعي، مثاؿ مدينة 

 قائمة ومحاطة بمباني كتمية غير متناظرة عمي الجانبيف.
 . 18حقبة القرن  -2-3-5

مثمت ىذه الحقبة المرحمة التي بداء العمراف فييا عف التساؤؿ عمي الرفاىية في 
بناء أرصفة وأقواس عمي طوؿ الشوارع والتي  -1759-. ب.باطاp.patte–الشوارع، حيث اقترح 

 اعتبرىا مف بيف أىـ األماكف المقصودة في المدينة .
 .19حقبة القرن  -2-3-6

وخصوصا مف الجانب المرتبط بتأقمـ الشارع  حقبة بالتطوراخذ الشارع في المدف في ىذه ال
بتحديد الشوارع  1844مع المناخ، حيث أوصت وزارة اليندسة الفرنسية في الجزائر عاـ 

 باألعمدة عمي طوؿ الشوارع المستقيمة وتغطيتيا بالسقؼ البارزة وتبريدىا بمياه جارية.
 .22حقبة القرن  -2-3-7

كبيرة في  أىميةأ توجيو الشارع وتشميس الواجيات التي تحده اخذ مبد 20خالؿ القرف اؿ
في محاضرة فف  1920التفكير العمراني لمتعامؿ مع مفيـو الرفاىية، حيث اقترح جاوسمي 

بيدؼ العمراف في معيد العمراف في باريس اقترح دراسة توجيو وتشكيؿ الشوارع وذلؾ 

                                                 
)1( pelletier jean,Delfante charles, 2000.villes et urbanisme dans le monde , Armand colin editeur , 

paris, p123. 
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الذي يتأثر بالشمس حيث النزىة تكوف وتحديد الرصيؼ  ،االستفادة المثمية مف الشمس
 . (1)جميمة

 .ائص الفيزيائية لمبيئة الشارعالخص -2-4
 : ذكر منيا أساسية ئما بعدة خصائص فيزيائيةايتميز الشارع د

في تشكيؿ  أساسيافأف موقع ووضعية الشارع في الشبكة العمرانية عامالف الموقع : -1
عرض الشارع ويؤثراف بشكؿ مباشر عمى تأقممو مع التدفؽ الذي يتعامؿ معو و في نمط 

 .(2)استعمالو وحيويتو التجارية
:يرتبط مظير الشارع دائما بالعرض الشارع و ارتفاع المباني الناتجة عف المظير  -2

الكثافة البنائية لو.كما يرتبط مظير الشارع أيضا بالقواعد المعمارية المشكمة لإلطار المبنى 
 حولو. 

: عرض الشارع في أغمب األحياف محدد قانونيا وذلؾ وفؽ االستعماؿ والتدفؽ  العرض  -3
متتالية عمى  توسعياترور في بعض الطرؽ يمكف أف يؤدي إلى ولكف تطور حركة الم

 حساب التحصيصات المحيطة بو.
:عموما يجسد التصفيؼ بواجيات المباني حيث تمثؿ الحد لتصفيؼ عمي الجوانبا-4

الفاصؿ بيف الشارع العمومي والتحصيصة المجاورة أف التصفيؼ يؤثر كذلؾ عمى مظير 
(3)كما ويعمؿ التصفيؼ عمى نظافة وجماؿ الشارع. العرض –الشارع في بعديف الطوؿ

صىرة رلن 

(II-02) 

 

 

 

 

  

                                                 
)1( MALVERTI XAVIER ET PICARD , aleth , 1990.les saisons de la ville , p116. 

)2(  ALLAIN, R. 2006. Ancien source. p143. 

)3(   Cullen. G., 1961.To scape « Paysage urbain » Londres, p126. 

 ;تىضح الوظهر الطىلي للشارع( II -02)صىرة رلن 
 . 255ص ،R.Allain ،3122الوصذر. 
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 .التكوين الفيزيائي لمشارع في المحيط العمراني 2-5
أف التكويف الفيزيائي لمشارع مرتبط ارتباطا وثيقا بمحيطو العمراني لذلؾ يتأثر ويؤثر في 

تشكؿ  فيزيائية. و لمشارع دائما مكونات إيجاباالرفاىية الفيزيائية في كال االتجاىيف سمبا أو 
 والواجيات العمرانية عمي الجانبيف،، حيث يعتبر كؿ مف الرصيؼ ،لو الفيزيائي اإلطار

تحتوييا بيئة  أفيمكف  فيزيائيةوالشبكات العامة كميا عناصر  العمراني، التأثيث باتات،والن
 الشارع ذو الطابع العمراني وىو ما سوؼ نستعرضو بالدراسة. 

 الرصيف: 2-5-1
في  19ظيرت األرصفة عمرانيا مع ظيور المدف الرومانية وارتبط وجودىا بداية القرف 

المدف األوروبية بالواجيات التجارية، ومع التطور العممي و وضع بعض القوانيف العمرانية 
وذلؾ مف أجؿ  أكثر أىمية وأعطاىاـ، تمت ىيكمتيا وتقنينيا 1850وخصوصا بعد سنة 

عدد السكاف الحضر في العالـ اتجاه  أزيادالحاضر ومع  راحة المشاة، وفي الوقت
إعادة ىيكمة المجاؿ العاـ مف خالؿ التوسع في الرصيؼ عمى  إلي العمرانييف المصمموف

فيما يخص  ، أماحساب الشارع وذلؾ مف اجؿ إبطاء سرعة السيارات داخؿ النسيج العمراني
 إالمادة السائدة في معظـ المدف الكبرى ال 18مواد البناء المستخدمة كاف التبميط في القرف 

ىذه التقنية إال في شوارع األحياء القديمة وحؿ محميا  تاندثر انو و مع تطور مواد البناء 
 . (1)الداكف األممس والذي ساىـ في توحيد شكؿ و بدييية الشارع فمتساإل

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
)1( ALLAIN, R. 2006 ,Ancien source. p145. 

  باريس; -شارع الشٌسليسي( II -03)صىرة رلن 
 . https://ar.wikipedia.org الوصذر .
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 الواجهات عمي جانبي الشارع. 2-5-2
إال في بعض ، يؤطر الشارع فيزيائيا عادة بواجيتيف عمرانيتيف متقابمتيف وذات تصفيؼ

األحياف يؤطر الشارع بواجية واحدة وذلؾ في حالة أف يكوف الشارع مقابؿ لممنتزه أو ذو 
اإلطار الفيزيائي المؤطر لمشارع متعمؽ بطبيعة واجية واجية بحرية وعمى العمـو يكوف 

 .المباني وكذلؾ خط السماء واالرتفاع والطراز المعماري و مواد البناء ...الخ
يعد التفكير في العالقة بيف الواجيات المعمارية في الجيتيف ىو بمثابة الذىاب بعيدا في 

مف أجؿ التعرؼ والوصوؿ إلى فيـ  وذلؾ ،تحميؿ وتعريؼ النظاـ العمراني الفيزيائي كامال
حيث تشكؿ الوجيات عمي ب ،أنماط تشكيؿ البيئة العمرانية وعمؿ أنظمتيا والعالقة بينيما
ويوفر الظالؿ  ،الشمسية ألشعةالجانيف القناع الذي يحمي الشارع مف التعرض المباشر 

    .عرض الشارع إلي بداخمو وتكوف فعالية ىذا القناع مرتبطة دائما بنسبة ارتفاع الواجيات
وفي ىذا اإلطار فإف الواجيتيف العمرانيتيف يمكف أف تكونا متناظرتيف ولدييـ خط سماء 

وفي المقابؿ يمكف أف  ،وتمؾ القواعد تعطي نظريا التجانس و التوازف في الشارع ،متشابو
عدـ االرتفاعات غير المناسبة لممباني وكذلؾ حيث تكونا الواجيتيف في حالة عدـ تجانس 

، يمكف أف يؤدي عدـ (1)..الخالتجانس لمطراز والنمط المعماري لمواجيات و مواد البناء
التجانس ىذا إلى نشوء حالة مف التموث البصري داخؿ البيئة العمرانية  مما يؤثر سمبا عمى 

الشمسية وخصوصا في المناخ الحارة، بشكؿ عاـ  األشعةالحماية مف  فعالية المشيد ومدي
ومف خالؿ المالحظة فإف مشكؿ الحوار بيف الواجيتيف في الشارع قميال ما يطرح في التييئة 

بحيث يترؾ المجاؿ لمعالجة كؿ واجية منفردة وتبقى العالقة بيف  ،والتخطيط العمرانية
بالحسباف في كثير مف المدف إال في الواجيات المتقابمة لمشارع مجرد دراسة نظرية لـ تؤخذ 

حتي   ..الخمعمارية وارتفاعا  تماما مدينة باريس ذات الواجيات المجانسة حيثالقميؿ منيا 
 .(II-0 5)صىرة رلن  يدرس في عمـ العمراف. أصبحت مثاؿ

  

                                                 
)1(  ALLAIN, R. 2006, Ancien source  .p 145. 
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  .النباتات في الشارع  -2-5-3 
كما وتعمؿ عمي تشكيؿ ، لمشارع الفيزيائيتشارؾ النباتات أيضا بشكؿ كبير في التكويف 

المظير العاـ لو بحيث يمكف لتصفيؼ األشجار أف يعطي تجانس لمواجيات العمرانية التي 
أف النباتات تعطي جماال لمشارع مف خالؿ  ,ىي في األصؿ غير مجانس ونوعا ما فوضوية

عمي سبيؿ المثاؿ مدينة باريس ساعد ، التجانس والتنظيـ وتغطي عمى المظير الفوضوي
لذلؾ يعتبر العنصر  ،وصمانيةيفي تنظيـ الشوارع الكبيرة ال واألشجارتصفيؼ النباتات 

ا في البيئات األخضر مف أىـ العناصر وأقواىا في تكويف مظير وشكؿ الشارع وخصوص
العمرانية التي تتعامؿ مع محيط صحراوي وجاؼ حيث يصبح المجاؿ األخضر في الشارع 
عنصر فيزيائي رئيسي في تكويف وتشكيؿ الشارع وذلؾ بيدؼ توفير الظؿ وتمطيؼ الجو في 

ال يمكف  وبالتالي ،في الشارع الحراريةالرفاىية  مف الشارع والرصيؼ فيما يرفع بدرجة كبيرة
في الشوارع داخؿ المدف الصحراوية إال في  عف النباتاتحاؿ مف األحواؿ االستغناء بأي 

 حالة واحدة فقط وىي االستغناء عف الشارع في حد ذاتو. 
المدمج مع الشارع فوائد عدة تساعد كميا في تحسيف مستوي الرفاىية  األخضرولمفضاء 

 : فيما يمييا صنمخ (1)آفوالتي يمكف لمشارع   الحراريةالعمرانية 
                                                 

 .11، تىظُك وتجمُل المذن والقزي، الطبعت الثاوُت، تىسَع مىشأة المعارف اإلطكىذرَت، ص 0772مصطفً بذر، ( 1)

  باريس; -شارع الشٌسليسي( II-0 5)صىرة رلن 
 . https://ar.wikipedia.org الوصذر .

. 
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 .الطريؽ مف أشعة الشمس وتوفير الظؿ ليـ مستعممةتظميؿ الشارع و حماية مادة إنشائو وحماية  -1
  .منع الممؿ في المشيد العمراني -2
 واجيات المباني. إليمنع وصوؿ األضواء العالية لمسيارات  -3
 البيئة العمرانية. بعض المناظر غير المرغوب فييا في إخفاء -4
 تشكيؿ حاجز لمموجات الصوتية العالية الصادرة عف  -5
 .(1)الحركة المرورية -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التأثيث العمراني لمشارع.  2-5-4
قديـ ويعتبر أقدـ مف  ولكنو مصطمح 1960اعتمد مصطمح التأثيث العمراني في سنة 

 الشارع في حد ذاتو و يعتبر التأثيث العمراني عنصر غير منفرد داخؿ نظاـ النسيج العمراني
 و يعرؼ التأثيث العمراني عمى أنو مجموع، حيث انو أساسي في مظير وتكويف الشارع 

عاـ،وقد ال العناصر العامة أو الخاصة ذات الوظيفة أو زخرفة أو ثقافية الموضوعة في مجاؿ
وذلؾ مع  20و شيد تطور كذلؾ في القرف ، بدء تقنيف التأثيث العمراني مف طرؼ ىوصماف

شيارية لمحفالت ولوحات األ، ظيور التقنيات الجدية مثؿ مناطؽ البريد ومدخؿ الميترو
التماثيؿ والرموز..الخ. ويمعب التأثيث العمراني دورا كبيرا في ، إلى المنشئات الفنية إضافة

                                                 
 .10،مصذر طابك، ص 0772مصطفً بذر، ( 1)

  لٌذى; -تىضح األشجار في الشارع( 6II -0)صىرة رلن 
 . https://ar.wikipedia.org الوصذر .

. 
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وفي ىذا الصدد يمكف أف (1)المنظر العاـ لمشارع ويؤثر عمى شكؿ وحيوية وحركية الشارع
يعتبر تصفيؼ السيارات عند توقفيا تأثيثا عمرانيا خطي ومتجدد دائما والذي يمكنو أف يغير 

 كميا اإلدراؾ في المجاؿ العاـ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الشبكات العامة في الشارع.   2-5-5

وتوجد بو احدي الشبكات  إالداخؿ نسيج عمراني  وضعيتمشارع  آوال توجد طريؽ 
و مف خالؿ التجارب الميدانية  ،تدخؿ الشبكات العامة في صمب تكويف الشارع ليذاالعامة 

والمالحظة لمواقع يتبيف أف صيانة تمؾ الشبكات ىي أحد العناصر الرئيسية المفسدة لحالة 
لذلؾ وجب أف يراعى عند إنشائيا تحديد مسارات  ،الشارع وتوثر سمبا عي مظيره

رؼ التوصيالت األرضية لمشبكات العامة مف شبكة المياه و شبكات الكيرباء وشبكة الص
الصحي، وشبكة االتصاالت وشبكة الغاز حيث تكوف جميع تمؾ الشبكات تحت األرض 
وليس فوقيا كما ىو الحاؿ في أعمدة الكيرباء واالتصاالت التي شوىت معظـ المدف العربية 
والصحراوية ليذا وجب أف تكوف تمؾ الشبكات موجودة وفؽ أبعاد وأعماؽ ثابتة ومسجمة في 

يمكف الوصوؿ إلييا وبسرعة وبدقة في حالة حدوث أي عطؿ  خريطة مخصصة لذلؾ حتى

                                                 
)1( ALLAIN, R. 2006, Ancien source. p 146. 

  تىضح التأثيث الؼوراًي في الشارع;( 7II -0)صىرة رلن 
 . Encarta 2007الوصذر .

. 
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تحقيؽ ىذا النظاـ ومدى الشارع بيا وذلؾ تسييال لعممية اإلصالح وحفاظ عمى أداء عمؿ 
 لمرفاىية الفيزيائية لمستخدميو.  

 المعايير التقنية لتصميم لمشارع.   2-6
المصمـ العمراني في الحسباف عند  يأخذىا آفالتي ال بد  والقوانيفبعض المعايير  لمشارع
 في النسيج العمراني وىي كالتالي : الشارعتصميـ 

أو  اإلسفمتالخرسانة أو  الصيانة مثؿتستعمؿ مواد البناة ذات الجودة والمتانة والقميمة  -1
في  يفيقطر في تشيد طرؽ المشاة وتصمـ  ،..الخاألرضية.الطوب أو الحجر أو بالط 

 كثافة. األقؿالمناطؽ عالية الكثافة وطريؽ واحدة في المناطؽ 
فيما يخص الشوارع  أماـ، 1.20في الشوارع الفرعية بعرض  المشاةتكوف طرؽ  -2

 منتصفياوجود ميالف في  إلي إضافةـ، 2.40 إلي 1.80مف  الرئيسية فتكوف بعرض يقدر
 وىذا مف أجؿ تصريؼ المياه. %02بمقدار 

توقؼ  أماكف عدد إلي إضافة، ارع وفؽ عدد المسارات التي يحتوييتحدد عرض الش -3
السيارات عمي جانب الشارع. بحيث يكوف مكاف موقؼ السيارة الواحدة ذو عرض يقدر  ب 

ـ وذلؾ في حالة توقؼ السيارة موازية لطريؽ المشاة أما السيارات التي تقؼ عمودية 2.5
 ـ .5.50عمى الشارع فيكوف العرض 

في التصميـ العمراني فاف عرض المسار الواحد في الشارع  التقنيةير وفؽ المعاي -4
إلى  3ـ، أما عرض المسار الشارع الرئيسي فيكوف ما بيف 3.00إلى  2.5الفرعي في حدود 

أمتار. كما ويفضؿ فصؿ طريؽ المشاة عف شارع السيارات بمسافة تيئي  بالنباتات  3.5
جار وتكوف تمؾ المساحة ذات ـ أو تزرع أش 1.2المزروعة )نجيال( وتكوف ذات عرض 

إضافة إلى وجوب أف ، تجييز تمؾ المساحات بأعمدة النور إجباريةكذلؾ  (1)،ـ 2عرض 
إلى تحديب  باإلضافةالشوارع تتمتع بمقاومة عالية لممياه والحرارة واالنزالؽ واالحتكاؾ  يةتكس

  . وذلؾ مف أجؿ تصريؼ المياه % 05إلى  02وسط عرض الشارع بميؿ جانبي مف 

                                                 
 . 232ص  ،الطبعت األولٍ –تخطُظ المذن والقزي  –،0771( فاروق عباص حُذر ،1)
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العمرانية التي تقع في المناطؽ  األنسجةالطريؽ العمرانية في  محاذاةو إلدراج األشجار في 
 نذكر منيا:  (1)الجافة والشبو جافة البد مف احتراـ بعض المعايير في اختيار تمؾ األشجار

متر عمى األقؿ حتى ال تعيؽ تمؾ الفروع  4 الرتفاع/ أف يكوف جذعيا قائـ وغير متفرع 1
 .حركة المرور تحتيا

 .الشارع/ أف يكوف حجـ نموىا القصوى مناسبا لعرض 2
 ./ أف تتحمؿ الظروؼ الجوية السائدة3
 ./ أف ال يكوف ليا جذور ىوائية تتدلى إلى أسفؿ وتعيؽ المرور مف تحت تاجيا4
 / أف تزرع عمى أبعاد مناسبة بحيث ال تتداخؿ مع بعضيا البعض عند اكتماؿ نموىا.5

عة أو المنحدرة كذلؾ وفي ىذا الصدد فاف الشوارع الواقعة في األراضي الجبمية المرتف 
أما الشارع المجمع والشارع المحمي  %12فيكوف أعمى ميؿ لمنحدر الشارع الرئيسي ىو 

السيارات  انتقاؿـ وىذا مف اجؿ سيولة 2.5كما ويراعى عمؿ ميؿ تمييدي بطوؿ  ،(2) 20%
 .مف الميؿ المنحدر إلى الطريؽ

  

                                                 
 .15،مصذر طابك، ص 0772مصطفً بذر، ( 1)

 .231ص  ،، مصذر طابك0771فاروق حُذر،  (2)

 الوؼايير التمٌيت لتصوين الشارع;تىضح  ;(8II -0)صىرة رلن 
 . 364، ص 5::2فاروق حيذر ،الوصذر .

. 
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 عمى العوامل المناخية. شكل الشارع تأثير 2-7
عمى أنو النسبة بيف ارتفاع الواجية العمرانية  همظير  آويمكف تعريؼ شكؿ الشارع 

مف العوامؿ األساسية التي تعطي  الشارع المؤطرة لمشارع وعرض الشارع بحيث يعتبر مظير
عمي سبيؿ المثاؿ عندما يكوف ارتفاع الواجيات كبير جدا بالنسبة  ،صفة التجانس في الشارع
ما يعرؼ  آونخفض مستويات اإلضاءة والتشميس في ذلؾ الشارع لعرض الشارع يمكف ت

 (1)غة لعرض الشارع تعطي انطباع الفراوبالمقابؿ فإف االرتفاعات البسيطة بالنسب ،(بالشارع العميؽ)

في الشارع كبيرا، وىو ما ال ينصح بو كثيرا في المدف  والتشميسوتكوف مستويات اإلضاءة 
لذلؾ فإف   ،التوىج ظاىرة في يتسبب في الرؤية و أضرارالصحراوية والجافة لما يمثمو مف 

مع عناصر  التعامؿشارع في الحتمي مف اجؿ نجاح  مرأتحديد الكثافة البنائية لممبني 
ضاءةالمناخ مف تشميس  أف نستطيع  اإلطارفي ىذا و  ،حراويةوخصوصا في المدف الص وا 

وعرض الشارع يختمؼ حسب الموقع في المدينة  ةرتفاع الواجينقوؿ أف التناسب بيف ا
في مدينة باريس عمى سبيؿ المثاؿ االرتفاعات ال تتعدى طابؽ أرضي+  ،والقانوف العمراني

 .(9II -0)صىرة رلن  ؽطواب 9مدريد فمسموح بارتفاع الواجيات يصؿ إلى مدينة أما في،سبع طوابؽ
 
 
 
 
 

  

                                                 
 .21فٍ المشزوع فٍ جشَزة حزارَت، ص  المظاهم، مؤشزاث التحلُل 2101، ُهىمعثامذكزة تخزج خالذ  (1)

  تىضح التجاًس بيي ارتفاع الوباًي;( 9II -0)صىرة رلن 
 . http://www.sea7htravel.com الوصذر .

. 
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 الشارع.توجيه  2-8
مزايا الشارع في النسيج العمراني حيث يعتبر توجيو الشارع  أىـتوجيو الشارع احد  أف
والتي تكتسب   (1)في عممية تخططيو األوليالتي يكتسبيا الشارع في المراحؿ  األوليالصفة 
التي سوؼ تتعامؿ  اآلليةعند المصمـ العمراني وذلؾ لدورىا الكبير في تحديد  قصوى أىمية

 تأخذهاالتجاه الذي سوؼ  كذلؾ، الطبيعية الفيزيائيةبيا بيئة الشارع مع المعطيات 
عمي سيبؿ المثؿ في حالة شارع ذو توجيو  ،التحصيصات عمي الجانبيف نتيجة ليذا التوجيو

في التخطيط  المبدأغرب وبنفس –شماؿ جنوب فاف المباني سوؼ تتحصؿ عمي توجيو شرؽ 
 .  لمشوارع ألشعاعي آوالحمقي 

الحركية والشكمية جميع  أنماطوالشارع بمختمؼ  يأخذ أفيمكف  اإلطاروفي ىذا 
و غالبا ما يتجنب ، االتجاىات في النسيج العمراني وذلؾ بحسب البيئية المحيطة بو

عمي سيبؿ المثاؿ ، المصمميف دائما االتجاىات التي ال تتناسب مع بعض البيئات الطبيعية
يتجنب دائما تصميـ الشوارع في اتجاه غروب الشمس مباشرة و كذلؾ يفضؿ االبتعاد عف 

الرياح الرئيسي في المدينة وخصوصا في المناطؽ ذات الطابع توجيو الشارع نحو مسار 
مثمما ىو عميو الحاؿ في مدينة  ،(2)الصحراوي حيث تكوف الرياح محممة بالتربة والغبار

وذلؾ لتجنب الرياح القوية  مائمةالتي صممت شبكات شوارعيا بطريقة  الصحراويةالعيوف 
 (II -0:)صىرة رلن  تحرؾ الرماؿ المتواجدة في المدينة. أفالقادمة مف المحيط والتي يمكنيا 

التي يقع فييا  األخطاءتعالج  أفويمكف لمكثافة البنائية لممباني عمي جانبي الشارع  
الكبير بالعوامؿ المناخية المحيطة  التأثرالعمراني وذلؾ بحماية بيئة الشارع مف  المصمميف

  بيا وذلؾ بتكويف قناع وحاجب يقي الشارع مف التعامؿ مباشرة معيا.
 

                                                 
)1(  De Dupré.h ; 1990 .lire composer l’espace publique, STU Paris. p23. 

 .14-11ص   ،مكتبت األوجلى المصزَت –أطض التصمُم بالمىاطك الحارة  -تزجمت احمذ الخطُب –،2100، أله كىوُا (2)



-الشارع-الفضاء الحر العمراني   الفصل الثاًي 

 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمشوارع مف حيث  أنماطتصنؼ بحيث يمكف أف مختمفة ومتعددة  أنماطلمشوارع  و
 المظير. آوالحركة والتدفؽ  آوالتخطيط 

 النمطية التخطيطية لمشارع. 2-9
 منيا: لمشوارع نذكرالتخطيطية  إلشكاؿ أنماطيشمؿ النسيج العمراني عمي عدة 

 والمستقيمة وتكوف في المدف ذات الشكؿ المستطيؿ والمربع. .الشوارع المتعامدة - أ
 .وتكوف في المدف ذات التخطيط الدائري والنصؼ دائري والمثمثة. الشعاعية الشوارع  - ب
 .. ويكوف ىذا النمط في المدف ذات التخطيط الدائريالطرؽ الدائرية -ىػ 
 .(1).وتوجد في المدف الصغيرة أو األثرية التي يكاد أف ينعدـ فييا التخطيط الطرؽ الحرة -د

ىذه  الشوارعيا ضمف شبكة تسمي شبكة تعمؿ دائما الشوارع بكافة إشكاليا وأنواعكما و 
 األخير لدييا أنماطيا كذلؾ وىي كما يصنفيا العمماء في ثالث أنماط رئيسية: 

 إليط مالشجرة حيث يشبو ىذا الن أفرع إليتسمية ىذا النمط نسبة  تأتي نمط األفرع:  - أ
حد كبير أفرع الشجرة التي ليا أفرع غميظة تمثؿ الشوارع العريضة والتي تسمح بحركة تدفؽ 

وأفرع رفيعة وىي التي تمثؿ الشوارع األقؿ حركة واتساعا حيث تسير السيارات  ،كبيرة لمحركة

                                                 
 .54، مصذر طابك ،ص0772، مصطفٍ بذرٌ (1)

  ;الشىارع الوٌحيت للوذيٌت الؼيىى الصحراويتتىضح ( II -0:)صىرة رلن 
 . Google earth 2015الوصذر .

. 
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 وفي ىذا اإلطار يمكننا القوؿ أف ىذا النمط مف الشبكات كثيرا ما يستعمؿ في (1)بكثافات قميمة
تصميـ الخاليا السكنية وىذا مف أجؿ الحد مف حجـ المرور فييا و كذلؾ لمطرؽ ذات 

 النيايات المغمقة.
استخداـ حيث يعطي  واألكثر المصمميفتعارفا بيف  األكثروىو النمط نمط الشبكة: - ب

ىذا النمط االختيارات عند التصميـ بحيث ينشأ عف تقاطعاتيا ساحات دائرية أو مربعة أو 
ىذه الساحات العامة يمكف أف تعطي الفرصة التمييدية لدخوؿ السيارات  ،أو مثمثةمستطيمة 

 . فة معيا أو عند تغير مسار الحركةأو المشاة في الطرؽ األخرى الممت
الشبكة(  –والثاني )األفرع األوؿوىو النموذج الجامع بيف النمطيف : نمط األفرع والشبكة -ج

، بحيث يستفاد مف مزايا النمطيف بما يناسب ويفيد في تصميـ شبكة الشوارع لمموقع العاـ
حيث  ،منزؿ 500مف  أكثرويكوف استخداـ ىذا النمط شائعا لممواقع الكبير التي تحوي 

ئيسية وفي يسمح النمط الشبكي لمشوارع بدخوؿ السيارات بسيولة إلى التجمعات السكنية الر 
 المقابؿ فإف نمط األفرع لمشوارع يعمؿ عمى سيولة الوصوؿ لمتجمعات السكنية الداخمية.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 .255، مصذر طابك، ص 0771فاروق حُذر،   (1)

  تىضح األًواط التخطيطيت للشارع;( - 21II)صىرة رلن 
 . 343،ص 5::2فاروق حيذر، الوصذر .

. 

 الطزَك الظزَع الخارجٍ

الزئُظُت الظزَعتالطزَك   

األطاطُتالطزَك   
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 النمطية التدفقية لمشارع.  2-12
أنماط لمتدفؽ والحركة تمؾ األنماط التي تعطي الشوارع أسماء  بعدةكذلؾ تتميز الشوارع 

السعة لعدد السيارات أو  عمي حجـويعتمد ىذا التصنيؼ عادة  ،عاـال ياو صفة وطابع
و يقدر مقدار سعة حجـ الشارع عادة بعدد السيارات التي تمر فييا خالؿ ساعة  المشاة.

مر في فيو ما  أذاتعتبر الحركة المرورية عالية في شارعا ما وذلؾ  أفواحدة، حيث يمكف 
 إلييصؿ ىذا العدد  أففانو يمكف  (1)صددسيارة في الساعة وفي ىذا ال 2000-1500بيف 

ولذلؾ فاف المصمـ العمراني   سيارة في الساعة وذلؾ في المناطؽ المكتظة بالسكاف، 5000
 ألحجميالتدرج  مبدأتجارية ما عمي  آوتخططيو لشوارع منطقة سكنية  فيدائما ما يتعمد 

لمشارع، بحيث يختار مجموعة مف الشوارع كؿ منيا يكوف لو اتساع أصغر مما يميو و 
تتصؿ الشوارع الضيقة بالشارع األكثر اتساعا و تكوف شبكة متكاممة لمشوارع وييدؼ ىذا 

  .(2)الحركة أكثرالتشكيؿ الذي ييدؼ إلى سيولة 
  

                                                 
)1( Roberts  DARREN , 2006  . Urban morphology and indicators of radiation  availability . solar 

energy , vol.80, ,p1643. 

  .251، مصذر طابك، ص0771(فاروق حُذر، 2)

  تىضح األًواط التخطيطيت للشارع;( 2II -1)صىرة رلن 
 . 343،ص 5::2فاروق حيذر، الوصذر .

. 
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 و يمكننا أف نذكر عدة أنماط مف الشوارع المشكمة لمشبكة لمطرؽ وىي كالتالي. 
أو لربط  ياضعبب. وتكوف ىذه الطرؽ خارج المدينة لربط أجزائيا / الطرؽ سريعة الحركة1

 البعض . بعضياالمدف 
 وىي الشرياف الرئيسي لممدف والواصمة بيف أجزائيا األساسية. ./ الطرؽ الرئيسية2
 .وىي الطرؽ التي تربط أجزاء المدينة بالطرؽ الرئيسية العامة . الثانوية/ طرؽ 3
 المدينة.وىي تمؾ الطرؽ التي تتوغؿ داخؿ أحياء  / الطرؽ الفرعية.4
 وىي الطرؽ التي تربط المصانع والشركات بالطرؽ الرئيسية  / طرؽ المناطؽ الصناعية.5
ط المدينة وفي المناطؽ السكنية و وىي تمؾ الطرؽ التي تكوف في وس / طرؽ المشاة .6

المراكز التجارية, بحيث توفر طرؽ المشاة اليدوء وتقمؿ مف األخطار وتساعد عمى تسييؿ 
 المعامالت التجارية والتمشية ولعب األطفاؿ.

 .(1). وىي الطرؽ الضيقة التي توجد في المناطؽ األثرية والريفية/ الحارات8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .57ص ، مصذر طابك، 0772(مصطفٍ بذرٌ، 1)

  تىضح تىزيغ األًواط التذفميت للشارع داخل الوذيٌت;( 3II -1)صىرة رلن 
 . 345،ص 5::2فاروق حيذر،  الوصذر .

. 
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 النمطية المظهرية لمشارع. 2-11
الشارع أنماط مثميا ىو الحاؿ  حيث لمظيريتميز الشارع عاده بمظيره الخاص 
فأنماط مظير الشارع تختمؼ وتتنوع وذلؾ  ،ػألنماط األنسجة العمرانية أو األنماط المعمارية

 ومف بيف ىذه األنماط يمكننا أف نذكر ما يمي. (1)حسب المقطع والمظير الطولي لمشارع
 . المنتظم الشارع 2-11-1

وىي تمؾ الشوارع التي تتميز بوجود تنظيـ عالي ومتحكـ في وحدوية الواجيات مف طراز 
عرض الشارع والتي تكوف متقاربة.  ىإلمعماري وخط السماء المستقيـ ونسبة ارتفاع الواجية 

 .(2)مثاؿ عمى ذلؾ نجد شارع ريفولي في باريس
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  .الشارع المتجانس  2-11-2

ف كانت الواجيات المؤطرة ليا مختمفة و بحيث يحقؽ  ىوىي تمؾ الشوارع  المتجانسة حت وا 
ويمكف  .(3)العامة ليا ) خط السماء / الموف / االرتفاع ..الخ (  األطرالتجانس في احد 

 سابقة الذكر. خرىاأليحقؽ ىذا التجانس دوف العناصر  آفوحده  المنتظـ األشجارلمتراصؼ 

                                                 
)1( OKE T.R, 1987. Boundary layer climates , sec edition , Methuen, London and new York, p15. 

)2( ALLAIN, R. 2006, Ancien source. p 146. 

)3( OKE T.R ,1981. Canyon geometry and the nocturnal urban heat island : comparison of scale model 

and field observation . journal of climatology  ,vol,p237-254. 

 شارع ريفىلي في باريس;  -( ًوظ الشارع الوٌتظن4II -1صىرة رلن )
 . https://commons.wikimedia.org الوصذر .

. 
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  .الشارع غير المتجانس  11-3- 2

وىي تمؾ الشوارع المؤطرة بواجيات عمرانية غير موحدة في الطراز والنمط المعماري 
ويوجد ىذا النمط مف الشوارع غالبا في الضواحي القديمة لممدف  ،البناءوأحيانا الموف ومواد 

 .(1)وكذلؾ في معظـ المدف العربية
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
)1( OKE T.R, 1987.Boundary layer climates , sec edition , Methuen, London and new York, p15. 

 ; بوذيٌت استكهىلهنشارع  -( ًوظ الشارع الوتجاًس- 25IIصىرة رلن )
 . Encarta 2007الوصذر .

. 

  ;.بسكرةمدينة -شارع -ًوظ الشارع الغير هتجاًس( - 26II)صىرة رلن 

 . الباحثالوصذر.

. 
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وىي تمؾ الشوارع التي ال يرتبط مظيرىا العاـ بأي قواعد  .الشارع الفوضوي  -2-11-4
ىندسية أو معمارية أو عمرانية ويوجد ىذا النمط مف الشوارع في شوارع المدف اآلسيوية 

 الخ....النامية مثؿ البرازيؿ، مصر، تونسوشوارع األحياء الفوضوية في بعض الدوؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

وىو الشارع الذي يكوف فيو ارتفاع الواجيات العمرانية المؤطرة    . شارع القناة  2-11-5
ىذا النمط مف الشوارع في المدف العظمة العمودية مثؿ لو غالبة عمى عرض الشارع ويوجد 

نيويورؾ وأيضا يوجد ىذا النمط في بعض الدوؿ النامية التي يعطي قانونيا العمراني اعتبار 
 لمنسبة التي توجد بيف ارتفاع الواجيات وعرض الشارع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ;بسكرةمدينة -بحي سيدي غزال.شارع  -يىًوظ الشارع الفىض( - 27II)صىرة رلن 

 الباحث. الوصذر .

. 

  ;نيويورك-شارع ولستريت -ًوظ الشارع المٌاة( - 28II)صىرة رلن 

 . Encarta 2007 الوصذر .

. 
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 .البسيط و االرتفاعارع ذالش  2-11-6

 إليىذا النمط مف الشوارع تكوف المباني المؤطرة لمشارع ذات ارتفاع منخفض نسبة 
يعوض مظير الشارع في ىذه الحالة ىذه باألشجار  أفف سعرض الشارع ،ويستح

 والمساحات الخضراء وذلؾ لتوفير شروط الرفاىية. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . رع غير المكتملاالش 2-11-7

وىذا النمط مف مظير الشوارع ال يشابو أي مف أنماط المظاىر السابقة لمشوارع, حيث أف  
النظاـ العمراني لمشارع في حد ذاتو غير مكتمؿ المنشأة وىذا يؤدي إلى مظير أقرب إلى 
البشع ويتفوؽ عمى مظير الشارع الفوضوي, بحيث يتميز ىذا النمط مف الشوارع بعدـ وجود 

فيؼ لممباني حوؿ الشارع غير مضبوط و مباني في الجيتيف غير مكتمؿ بالط ويكوف التص
 ويميز نمط ىذا المظير لمشارع بعض مدف دوؿ العالـ الثالث.

 

  ;بسكرةبمدينة  شارع -ًوظ الشارع الوٌفتح( - 29II)صىرة رلن 

 الباحث. الوصذر .

. 
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 مشارع .ل الهندسيةالنمطية   2-12
  .(1)محددة متمثمة في أنماطكذلؾ يعرؼ الشارع مف الجانب اليندسي وفؽ 

 .(المنفتح)الشارع العريض - 2-12-1
وىو الشارع الذي يكوف مقدار ارتفاع الواجيات المعمارية عمي  المفتتحبشارع  كذلؾ يسمي و

ويمكف تحديده وفؽ العالقة .(2)الجانبيف اقؿ بمعدؿ النصؼ مف مقدار عرض الشارع 
 .  2H ≤ Lاليندسية التالية

 .الشارع المتساوي - 2-12-2
وىو الشارع الذي تتساوي فيو مقدار ارتفاع الواجيات المعمارية عمي الجانبيف مع مقدار 

 H ꞊ L.عرض الشارع حيث يمكف تحديده وفؽ العالقة اليندسية 
 .(القناة)الشارع العميق -2-12-3

المعمارية عمي الجانبيف اكبر مف او وىو الشارع الذي يكوف فيو مقدار ارتفاع الواجيات 
 .H ≥ 2L ويمكف تحديده بعالقة الرياضية   يساوي ضعؼ مقدار عرض الشارع

 

                                                 
 .55، مصذر طابك ،ص2101،( خالذ عثماوُت 1)

)2( GIVONI , B, 1978. L’HOMME ; L’architecture et le climat .paris: editions du moniteur, p460. 

  ;.بسكرةبحي المسيد مدينةشارع  -ًوظ الشارع غير الوكتول( - II:2)صىرة رلن 

 الباحث. الوصذر .
. 
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 .الساحات العامة 2-13
العامة أحد أىـ النظـ المكونة لمفضاء الحر وعنصر أساسي في اإلدراؾ تمثؿ الساحات 

حيث تمثؿ الساحة فراغا عاـ عمرانيا يتصؼ  ،الحسي لإلنساف تجاه البيئة العمرانية ككؿ
بعدة صفات مختمفة ومتنوعة عمى حسب تنوع المدف والثقافات المحمية لممجتمعات، مف 

 .(1)إدارة تبادؿ تجاري آومجاؿ لتبادؿ السياسي أو مجاؿ دينية 
 و أشكاؿ عمرانية جديدة مناسبة لوظائفيا المعاصرة ،وفي العصر الحالي أخذت الساحة 

وكذلؾ  ،(2)مثمت الساحة العامة فضاء الستعراض القوى كما ىو الحاؿ في مدينة موسكو
مثمت فضاء عمرانية يرمز لمثورة كما ىو الحاؿ في ساحة تيماف أنماف في مدينة بيكيف. كما 

الساحة العامة في التصميمات العمرانية  إدماج إجباريةوفرضت القوانيف العمرانية المعاصرة 
األوروبية كفضاء عمراني يؤدي وظائؼ عمومية ومختمفة وليس وظيفة واحدة كما كاف سابقا 

ا المبدأ تـ اعتماده في معظـ المشاريع العمرانية حوؿ العالـ وأصبحت الساحة العامة ىذ
مكوف رئيسي لمنسيج العمراني مثميا مثؿ الشارع والحدائؽ العامة. وفي ىذا السياؽ فإف 
الساحات العامة تمثؿ الوعاء العمراني لمنشاطات االجتماعية والثقافية والترفييية لمسكاف 

العمراني وخصوصا األطفاؿ والشيوخ منيـ وبالتالي اعتبرىا عمـ العمراني  شاغميف النسيج

                                                 
)1 (ALLAIN, R. 2006, Ancien source. p 036. 

)2( Beaujeu-Garnier j, 1980.Géographie urbaine, Arman colin Paris. 

  رسن تىضيحي لألًواط الهٌذسيت للشارع;( - 31II)صىرة رلن 
 الباحث. ، وبتصرف هي  44،ص3121خالذ ػثواًيت،الوصذر .

. 
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الفضاء ال يمكف االستغناء عنو في التصميـ العمراني بأي شكؿ كاف   يمكف أف يؤدي ىذا  وا 
 .إلى انحطاط القيـ اإلنسانية لممجتمع الحضري 

 .خصائص الساحة العامة  -2-14
مع الشارع ولكنيا تتميز عنو ببعض المواصفات  تشاركيالمساحات العامة خصائص 

الخاصة في تقنياتيا وجمالياتيا وذلؾ مف أجؿ أف تتمكف مف القياـ بوظائفيا العمرانية 
 المتعددة ومف بيف تمؾ المواصفات نذكر:

  :انفتاح أو انغالق الساحة  -2-14-1
جزئيا داخؿ النسيج وذلؾ يعتمد  في  أوتكوف الساحة العامة منفتحة كميا  أفيمكف 

وفي ىذا الصدد فأف االنفتاح الجزئي أو   ،(1)األساس بموقعيا ورؤية الشوارع التي تؤدي إلييا
الكمي لمساحة العامة يعطييا خصوصية نسبية ليا كما ىو الحاؿ في بعض المدف التقميدية 

 .األوربية
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 :الغالف الفيزيائي لمساحة  -2-14-2

يؤطرىا ىذا الغالؼ المكوف مف تراصؼ المباني وفؽ  افيزيائيلمساحة العامة عادة غالؼ 
نظاـ عمرانية محدد و واجية عمرانية ذات نظاـ و طراز معماري واضحا مثمما ىو الحاؿ 

                                                 
)1( GIVONI , B,1998, climate consideration in building and urban design,Jon wiley ,sons,new york, p 

23. 

  رسن تىضيحي للساحت الوٌفتحت والوٌغلمت;( - 32II)صىرة رلن 
 . R.Allain p157,2011 الوصذر .

. 

 طاحت مىفتحت طاحت مغلقت
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 إدراكافي الغالؼ الذي يؤطر الشارع، ولكف الغالؼ العمراني الخاص بالساحات ىو األكثر 
مكف أف يدرؾ مف خالليا بسبب كبر حسيا بالنسبة لإلنساف، وىذا بسبب تعدد النقاط التي ي

والشيء المشترؾ دائما بيف غالؼ الساحة العامة والشارع ىو العالقة  ،المساحة عف الشارع
بيف نسبة ارتفاع المباني وأبعاد الساحة وىذا مف أجؿ ضماف روية جيدة وكذلؾ مقدار 

 .(1)األشعة الشمسية في الساحة ومقدار الظالؿ المحققة
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 األبعاد:   -2-14-3

مختمفة ومتعددة حيث يمكف أف تكوف الساحة محتشمة وصغيرة  أبعادلمساحات العامة 
بشكؿ عاـ يجب أف  ،ـ ساحة كونكورد360*240ـ ويمكف أف تصؿ إلى 25*25بأبعاد 

حيث يعتبر  (2)تتناسب أبعاد الساحة العامة مع محيطيا العمراني أو نسيج الحي التي ىي فيو
 شانيا شأف الشارع. 

 
                                                 

)1( ALLAIN, R. 2006, Ancien source p 134. 

)2( Roberts  DARREN , 2006. Urban morphology and indicators of radiation  availability . solar 

energy , vol.80, ,p1643. 

  ;للغالف الفيسيائي للساحترسن تىضيحي ( - 33II)صىرة رلن 
 . 268ص R.Allain 3122 الوصذر .

. 
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 : شكل الساحة  -2-14-4
متعارؼ عمييا ىندسيا تستعمؿ في التخطيط العمرانية وتكوف عمى  أشكاؿلمساحة العامة 

عمى سبيؿ المثاؿ الساحات ذات الشكؿ المستطيؿ  ،األغمب دائرية مثمثة ومربعة أو مستطيمة
ويمكف أف  3/2ـ أي أف نسبة الطوؿ إلى العرض تكوف 90ـ*60يمكف أف يكوف أبعادىا 

وكذلؾ يمكف أف تكوف لمساحة  (1)اليندسيوىذا لضماف جمالية وتنسيؽ مظيرىا  3/1تكوف 
 غير مدمج . آوشكؿ غير منتظـ ولكف مدمج في الموقع 

  : مركز الساحة  -2-14-5
مركز الساحة عنصر رئيس في تكونيا ودائما ما يكوف عنصر ارتكازي في  أف

و يمكف أف يكوف مركز الساحة فارغ أو مشغوؿ بمعمـ متمثؿ في تمثاؿ رمزي أو  تصميميا.
مياه أو عمود كيربائي في كؿ األحواؿ فإف المركز بأي شكؿ كاف البد أف يكوف نافورة 

جميال ومتألؽ المظير وذلؾ إلمكانية مركز الساحة في معالجة المشيد البصري لمغالؼ 
 وخصوصا ما إذا كاف الغالؼ غير منتظـ. )2(المحيط بو

 
                                                 

)1( ALLAIN, R. 2006, Ancien source p 134. 

 (
2
) MILLS G , M, 2005. The urban canopy layer heat island . IAUC Teaching  resources,.p83 

  ;باريس-ساحت الكىًكىرد ( - 34II)صىرة رلن 
 . http://www.saaih.com الوصذر .

. 
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  .رمزية الساحة العامة  -2-14-6
تعتمد الساحة العامة دائما في تكوينيا عمى عنصر رمزي يمثؿ ثقافة وحضارة المجتمع 

ويعتبر ىذا المبدأ أحد أىـ المبادئ التصميمية لساحة العامة بكافة  ،(1)المحمي الذي تمثمو
كما يمثؿ ىذا العنصر مبدأ االستدامة الثقافية لممجتمع مف خالؿ ربط  ،أنواعيا وأنماطيا

األجياؿ الجديدة بماضييا وتاريخ السكاف والمنطقة عف طريؽ تجسيد لمعمـ أو تمثاؿ لمزعيـ 
مركزيا وذو معمميا  األحيافأو كاتب مشيور ...الخ. ويكوف موضع ىذا المعمـ في اغمب 

 ى.األخر العناصر  إلينسبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
)1( IZARD AND GUYOT , 1979. Archi bio , parenthése edition , p 96. 

  ;تىضح هركسيت الساحت( - 35II)صىرة رلن 
 . 268ص R.Allain 3122 . الوصذر

. 

  ;هذيٌت الماهرة –ساحت رهسيس ( - 36II)صىرة رلن 

http://ahmedomar1st.blogspot.com.الوصذر 
 . 

. 
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  .التأثيث العمراني لمساحات العامة -2-15
وىذا مف خالؿ وضع  1970العمراني لمساحات العامة منذ سنة  التأثيثظير 

 ،(1)العمومية اإلشارات المرورية وكذلؾ مواقؼ الحافالت والكراسي معشيارية األوحات الم
 أفضؿالتأثيث العمراني لمساحة العامة ذو تقنية  أصبحومع التطور الذي شيده عمـ العمراف 

ىيكمة لمتأثيث العمراني عمي سبيؿ المثاؿ استعماؿ قطار الشارع أو ما يعرؼ  إعادة ىإل ةاأد
ترتيب المجاؿ العاـ وتنظيـ الشوارع وخصوصا الشوارع المحيطة  بالترامواي الذي قاـ بإعادة

 بالساحة دوف خطيا وكذلؾ إعطاء منظر ومشيد جديدا لمفضاء العمراني .
 . اءالمساحات الخضر  -2-16

، وتعرؼ المساحات لمفضاء الحر أخرتعتبر المساحات الخضر مكوف فيزيائي رئيس 
عمى أنيا تمؾ المساحات المزروعة بالنباتات والمخصصة ألغراض تنسيؽ البيئة   الخضراء

العمرانية وتجميميا وتحسيف ظروؼ المعيشية كذلؾ مخصصة ألغراض الترويج عف النفس 
مثؿ الرياح والعواصؼ الرممية  (2)واالنسجاـ و حماية النسيج والسكاف مف العوامؿ البيئية

 يرا سمبيا.تأث اإلنسافوالتي تؤثر عمى 
وفي ىذا الصدد فاف مصطمح المساحات الخضراء ال يمكف حصره وتحديده وفؽ وجية 
نظر واحد أو منظور معيف حيث يمكف أف يتغير معنى المفيـو مف اختصاص إلى آخر 

مثال مرادفا لممجاؿ الحضري لدى العمراني  فيمكف أف يقصد بو ،ومف منظور إلى آخر
الديكور ) مصطمح( مرادؼ لممناظر الطبيعية وىذا لكونو وكذلؾ يمكف أف يعتبره ميندس 

كما يمكف أف يعني المعماري بالمساحات الحرة أو  ،يحتوي عمى مكونات وأشكاؿ وبنايات
المجاؿ الخارجي. ولذلؾ وجب تقريب الفيـ حوؿ مصطمح المساحات الخضراء وذلؾ مف 

 يمكف أف ترسـ صورة واضحة وشاممة لممفيـو . ؼتعار يخالؿ عدة 
المساحات الخضراء عمى أساس أنيا  robertويعرؼ القاموس الفرنسي روبير 

...الخ" ،أما تعريؼ المساحات الخضراء عند ، عنب، مجاالت مخصصة لمحدائؽ " أشجار
  .لشبكاتفيي كؿ المغروسات في المجاالت الحرة التي تركت بيف النباتات وا(bayon)بايوف 

                                                 
)1( ALLAIN, R. 2006, Ancien source p 062.  

 .35، تىظُك الشهىر وتجمُل المباوٍ )الطبُعُت الثالثت( مىشأة المعارف اإلطكىذرَت،ص 0746مصطفً بذر، ( 2)
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أما في ميداف العمراني الحضري، فتعرؼ المساحات الخضراء عمى أنيا عبارة عف 
مجاؿ عمومي وطبيعي يغمب عميو االخضرار ووسط طبيعيا يوفر الراحة واالسترخاء 

أما التعريؼ القانوني لممساحات الخضراء فيمكف أف نعرض مثال  .(1)والرفاىية العمرانية
والمتعمؽ بتسيير وحماية وتطوير  2007ماي  13والمؤرخ في  06-07القانوف الجزائري رقـ 

مواد ىذا القانوف المساحات الخضراء عمى أنيا "  إحدىالمساحات الخضراء حيث تعرؼ 
ما أو بشكؿ جزئي بغطاء أخضر أو المناطؽ أو أجزاء حضرية غير مبينة ومغطاة تما

 .(2) نباتات وتقع في وسط معمر أو نسيج تعميره
 .تصنيف المساحات الخضراء في الوسط العمراني  -2-17

فيـ مصطمح المساحات الخضراء داخؿ التركيبة الفيزيائية  في سبكما سبؽ فإف ىناؾ ل
أف المساحات  األخصائييفلنسيج العمراني فكما يعتقد الكثير مف كافة العامة وبعض 

الخضراء ىي دائما حدائؽ خضراء وىذا خطأ يقع فيو الكثيروف لذلؾ لقد قمنا في السابؽ 
بتحميؿ وتعريؼ ىذا المفيـو وتفكيكو وفي ىذا اإلطار ولتوضيح أكثر حوؿ ذلؾ المفيـو نقوـ 
في ىذه الجزئية مف البحث في تصنيؼ تمؾ المساحات الخضراء، تمؾ األخيرة التي تكوف 

المساحة الواسعة واالنفتاح عمى جميور الزائريف وسيولة النفاذية لممشاة و الدراجات ذات 
 .(3)تصنؼ كالمساحات الخضراء أفيمكنيا  العادية كما أنيا ال تشكؿ خطر عمى المستعمميف

 .ولمتدقيؽ أكثر يمكننا أف نصنؼ المساحات الخضراء حسب كال مف الشكؿ واالرتباط
  .التصنيف حسب الشكل  -2-17-1

 نستطيع أف نميز صنفيف مف الشكؿ الخارجي لممساحات الخضراء وىما:  اإلطاروفي ىذا 
المشجرة والتي  فاتالتراص: حيث تكوف عبارة عف مجموع  المساحات الخضراء الخطية  -1

حيث يتموضع ىذا التصنيؼ مف المساحات ، تحتوي عمى تشكيالت شجرية أو زىرية
 .الخضراء عمى حواؼ الطرؽ 

 
 

                                                 
 .05-02،"مذخل الٍ تظُُز التقىُاث الحضزَت" دَىان المطبىعاث الجامعُت، ص 2102خلف هللا بىجمعت، (1)

 .05، ص  والنشر والتوزيع عيف مميمة  العمراف والمدينة، المكتبة الوطنية دار اليدى لمطباعة ، 2113(خلف هللا بىجمعت، 2)

 .21ص  ،مصذر وفظه، 2102خلف هللا بىجمعه ،  –( 3)
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وىي تمؾ المجاالت العمرانية الحضرية والتي تكوف المساحات الخضراء عمى شكؿ كتمة: -2

األشجار ) أشجار التزيف أو أشجار الظؿ ( وفي اإلطار نستطيع مغطاة كمية بالنباتات أو 
 أف نميز ثالث أنواع رئيسية وىي :

وتكوف تابعة بشكؿ مباشر لممباني  المساحات الخضراء في مباني السكف الجماعي: - أ
السكنية سواء كانت ىذه األخيرة فردية أو جماعية أو شبو جماعية وتكوف مخصصة 

وخاصة األطفاؿ منيـ حيث تكوف عادة بيا مجموعة مف  لالستعماؿ مف طرؼ سكانيا
األلعاب كاألرجوحات وأحواض الرمؿ ...الخ كذلؾ تكوف تمؾ المساحات تحتوي عمى بعض 

 التأثيث العمراني مف كراسي وسالت القمامة .
تخصص ىذه المساحات لسكاف الحي بأكممو وليس  المساحات الخضراء في األحياء: - ب

ا وتكوف تمؾ المساحة ذات تييئة عمرانية معتبرا ويمكف أف تحتوي عمى لمبنى أو عمارة بذاتي
إلى  إضافةبعض المحاالت التجارية  وذلؾ مف أجؿ توفير بعض الخدمات لممستخدميف 

) وممارسة النشاط  (1)الراحة والترويح عف النفس وااللتقاء والتفاعؿ بيف أفراد مجتمع ىذا الحي
 الرياضي (.

                                                 
)1( MILLS G , M, 2005.The urban canopy layer heat island . IAUC Teaching  resources. 

  ;هذيٌت اإلسكٌذريت–الوساحت الخضراء ػلي حافت الشارع ( - 37II)صىرة رلن 

https://ar.wikipedia.org الوصذر .   
. 

. 

https://ar.wikipedia.org/
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ىذه الفضاءات الخضراء عمى  اء في األوساط الشبو حضرية: وتكوفالمساحات الخضر  -جػ
حواؼ المدف وفي ضواحييا حيث تشكؿ أماكف ذات سعة كبيرة يمكف أف تتعامؿ مع سكاف 
المدينة ككؿ وذلؾ وفؽ عدة نشاطات مختمفة بداية مف النشاط الترفييي وأشكالو المتعددة 

ولؼ ومالعب اليوكي ومالعب كرة القدـ ووصوال إلى النشاط الرياضي الخاص كمالعب الج
...الخ. وفي أغمب األحياف تكوف تمؾ المساحات الخضراء متواصمة مع األوساط الريفية 

 .(1)المجاورة لممدينة أو مع غابات طبيعية
 .التصنيف حسب االرتباط   -2-17-2

حيث يمكف أف تصنؼ المساحات الخضراء وفؽ ارتباطيا مع العناصر المعمارية أو 
العمرانية والتي تؤثر بشكؿ كبير في تكوينيا شكميا ووظيفيا وىذا عمى حسب وظيفة ونمط 

ففي األحياء السكنية الفردية عمى سبيؿ المثاؿ يمكننا أف نصنؼ  ،العنصر المرتبطة بو
المساحات الخضراء كحدائؽ خاصة تمؾ األخيرة التي تعتبر مجاال خصوصيا مصاحب 

األصدقاء ويخضع إلى معايير تصميمية تتجاوب مع ثقافة لممسكف وموجو إلى العائمة و 
ونفسية تمؾ العائمة أما إذا كانت المساحات الخضراء مرتبطة مثال مع أحياء لمسكف الجماعي 

 فيمكف أف تصنؼ كالحدائؽ شبو عامة وذلؾ لحصرىا بيف العمارات السكنية .
  :المساحات الخضراء المرتبطة بالتجزئات - أ

ف الفضاءات الخضراء امتداد لمحدائؽ الخاصة ولكف بشكؿ أوسع يعتبر ىذا النوع م
ومنفتح بحيث تصبح تمؾ الحدائؽ مجاال عموميا مخصصا لمتالقي الجيراف مع بعضيـ 

 البعض خاصة األطفاؿ منيـ والشباب.
 :لخضراء المرتبطة بالمرافق العامةالمساحات ا - ب

بالتجييزات و المرافؽ العمومية وفي وىي تمؾ المساحات الخضراء التي تكوف مرتبطة 
ىذا اإلطار يمكننا أف نذكر المساحات الخضراء المرتبطة بالمدارس والمصنفة كحدائؽ 
مدرسية وكذلؾ المساحات الخضراء المرتبطة بالتجييزات الرياضة والمصنفة كمالعب أو 

 .(2)مركبات رياضية

                                                 
 .22،مصذر طابك، ص  2102( خلف هللا بىجمعت، 1)

 .26،مصذر طابك، ص 2102( خلف هللا بىجمعت، 2)
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  .أهداف المساحات الخضراء في النسيج العمراني -2-18
تتـ عممية تصميـ المساحات الخضراء في ميداف العمراف والتخطيط العمراني وذلؾ وفؽ 

أجؿ االستجابة لممتطمبات المتنوعة وىذا مف أجؿ رفاىية دراسات شاممة بحيث يتـ ذلؾ مف 
 األىداؼو في ىذا اإلطار يمكننا أف نذكر أىـ ، السكاف في الوسط العمراني الحضري

 المسطرة لممساحات الخضراء في النسيج العمراني وىي كالتالي :
 حماية الموارد الطبيعية.  -
 والبسيكولوجية لإلنساف.التجاوب مع الحاجيات غير البيولوجية  -
 تنقية المحيط. -
 التأثير عمى النمو االقتصادي. -
 .وظيفة المساحات الخضراء في النسيج العمراني -2-19

اختالؼ العمماء  ىإل ىأدلممساحات الخضراء وظائؼ متنوعة ومختمفة بشكؿ كبير وىذا ما 
نذكر  أفنا يمكن اإلطاروتحديد وظائؼ المساحات الخضراء بشكؿ دقيؽ وفي ىذا  أعطاءفي 

وىو ؿ  األوؿحوؿ وظائؼ المساحات الخضراء في الوسط العمراني، .(1)لمنظريف فكريف
الجانب المناخي    -الجانب الجمالي     -الجانب المعماري    -روبينات الذي حددىا في 

                                                 
 .06،مصذر طابك، ص 2102( خلف هللا بىجمعت، 1)

  ;ػوىهي، هذيٌت سٌغافىرةحذيمت هرتبطت بورفك ( - 38II)صىرة رلن 

https://ar.wikipedia.org الوصذر .   
 . 

. 

https://ar.wikipedia.org/
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وجية النظر الثانية الثاني فيو لممنظر لوردي الذي حدد وظائؼ  أما، الجانب التقني -
-(1المساحات الخضراء في النسيج العمراني ولخصيا في خمسة وظائؼ أساسية وىي )

الوظيفة -الوظيفة الجمالية -وظيفة حفظ الصحة العمومية-الوظيفة البسيكولوجية 
لموظائؼ  ؿشماألو األدؽ بحيث يعتبر ىذا التصنيؼ ، الوظيفة التربوية-االقتصادية

 .(1)المساحات الخضراء
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .33، تىظُك وتجمُل المذن والقزي، الطبعت الثاوُت، تىسَع مىشأة المعارف اإلطكىذرَتص0772مصطفً بذر، ( 1)
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 الخالصة

 
العمراني جزء أساسي مف النسيج كأكؿ واف التفاعؿ الحاصؿ بيف الفضاء الحر  أف
داخؿ  ةفي توزيع األحماؿ الفيزيائي أساسيادور  يمعب لمنسيج -المبني والغير مبني-فالجزئيي

مساحات خضراء ال وىي ،ثانويةعمرانية الفضاء الحر، ىذا األخير المكوف مف ثالثة أنظمة 
 شارع.الساحات عامة و الو 

فيو العوامؿ الطبيعية مف  درؾأ يتـ الذيفي الفضاء الحر  األوؿيعتبر الشارع الحيز و 
مختمؼ الوظائؼ  حيث يعرؼ الشارع عمى أنو النظاـ الفراغي الذي تكوف فيو،  قبؿ اإلنساف

متطابقة ومتفاعمة بنفس طريقة تتطابؽ وتفاعؿ العناصر التي تشكؿ ىذا النظاـ الفراغي مف 
 ، -التأثيث العمراني ..الخ، األرصفة، الواجيات، المباني، التحصيصية ىندسة -حيث 

الموقع والمظير ومساحة العرض والتصفيؼ  حيث ولمشارع دائما خصائصو الفيزيائية مف
 تميز الشارع عف غيره مف الشوارع وتطبعو بصفتوىي التي  تمؾ الخصائص جوانبعمي ال

 .خاصةال
 ما يميز أىـ و، بو المطبقةالفيزيائية  األحماؿمقدار في  يو الشارعيؤثر شكؿ وتوج و 

كذلؾ  ،مظير الشارع ىو النسبة بيف ارتفاع الواجيات عمي الجانبيف و مساحة عرض الشارع
الشارع العريض، يندسة ىندسيا بتصنؼ  أشكاال بيف االرتفاع/عرض تنتج النسبة أفيمكف 

مع  -الشارع–أسموب تعامؿ فيمباشرة  تؤثر ايالخصائص جميع ىذه، والمتساوي، العميؽ
تحقيؽ وتحسيف الرفاىية العمرانية مقدار  تؤثر في الفيزيائية المطبقة بو وبالتالي األحماؿ
التي تصنؼ كمفيـو رئيس مكوف مف أبعاد ثانوية مشكمو لو وىي ، ىذه األخيرة الفيزيائية

وىو ما سوؼ نتأولو في الفصؿ  الرفاىية الحرارية ، الضوئية ، الرياحية ، الصوتية ، والشمية
 . الثالث
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 :تمييد -
النفسي كالجسدم لدم اإلنساف، كلمراحة عدة أبعاد  مفيكـ الراحة ارتبط دائما بالشعكر فإ 

ال يمكف حدىا كحصرىا ضمف مجاؿ بعينو بحيث يمكف أف تككف الراحة نفسية أك فيزيائية 
.الخ، ك اختمؼ تعريؼ المفيكـ باختالؼ   اقتصادية.أك راحة الباؿ أك راحة اجتماعية أك 

طاء تعريؼ مشترؾ لممفيـك الراحة المنظكر الذم تعرؼ منو، كعمي العمـك قاـ العمماء بإع
 يمكف التي ، كةالرفاى شعكر عف تعبر التي الشخص حالةمتفؽ عميو، حيث يعرؼ عمي انو 

 .(1)الحرج كجكد عدـ ا حالةأني عمى فسرت أف أيضا
كفيما يخص الجانب المعمارم كالعمراني فاف مفيـك الراحة يأخذ كفؽ بعديف أساسيف، 
األكؿ كىك البعد الفيزيائية المسئكؿ عف تكليد الشعكر الجسدم لإلنساف ك يعرؼ بالراحة 

ك الصكتية كالشمية،  ةكالريا حيالفيزيائية، ىذا األخير الذم ييتـ بالراحة الحرارية كالبصرية 
كىك مكضكع بحثا كفصمنا ىذا، أما البعد الثاني كىك البعد النفسية مف الراحة كالذم يعتمد 

 .(2)عمي الجكانب النفسية لممكاد البناء كاأللكاف كاألشكاؿ المستخدمة في بناء البيئة المشيدة
 الرفاىية الفيزيائية. -3-1

اد رئيسة كىي الرفاىية الحرارية يتككف مفيكـ الرفاىية الفيزيائية مف خمس إبع
كالصكتية كالشمية، كىك ما سكؼ تناكلو  بالتفصيؿ في ىذا الفصؿ  ةكالريا حيكالبصرية 

 باستثناء الرفاىية الشمية كالتي تـ تجاىميا كذلؾ لعدـ ارتباطيا بأىداؼ البحث.
 الحرارية.الرفاىية  -3-2
 اإلشعاع الشمسي. 3-2-1

الشمسي المصدر الرئيسي لكؿ الطاقات المتجددة الطبيعية التي تصؿ  اإلشعاعيعتبر 
 يتركبك  ،ةالكيركمغناطيسيالطاقة  -الطاقة الضكئية–الطاقة الحرارية  – األرض إلي

–الحرارية  األشعة -1كىي  األشعةرئيسة مف  أنكاعثالث  مفالشمسي العاـ .(3)اإلشعاع

                                                 
 .2عُخ ثبَٛخ نٛغبَظ، ص –ثبنكحم حٕل انشفبْٛخ انحشاسٚخ  -( يحبظشح األعزبر1)

 .9( يصذس َفغّ ، ص2)

انًُبغك انحبسح، داس يٛش نهطجبػخ ٔانُشش يٕعكٕ  ص ، رخطٛػ ٔثُبء انًذٌ فٙ 1977أَبرٕ نٙ سًٚشب، رشخًخ د.عهًٛبٌ انًُٛش، (3)

17. 
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يشكؿ  األشعةككؿ نكع مف تمؾ  ،(1)البنفسجيةاألشعة البنفسجية كفكؽ  -الضكئية  األشعة
األشعة  فيما يخص الرفاىية الحرارية فاف ك ، الشمسي اإلشعاعنسبة محددة مف مجمؿ 

ىذه  ،ىي المصدر الرئيس في اكتساب البيئية العمرانية لمطاقة الحرارية الحرارية الشمسية
 – اإلشعاعبكاسطة ثالث طرؽ رئيسية كىي  أخر إلي األخيرة التي يمكنيا االنتقاؿ مف جسـ

التي ك  األسرعىي الطريقة  اإلشعاعانتقاؿ الحرارة بكاسطة  يعتبرحيث ب ،الحمؿ –التكصيؿ 
عمي  بيف المصدر المشع كالمتمقي. سرعة الضكء كال تتطمب مادة كسيطة إليتصؿ  أف تكاد

، (2)الكقت كمادة كسيطة بيف المصدر كالمتمقي يتطمبافالمتاف  فخيرتياألعكس الطريقتيف 
بحيث تتناقص قكة ككثافة ىذا ، الطاقة عبر المكجات الكيركمغناطيسية اإلشعاعكينقؿ 
خصكصا خالؿ طبقة الغالؼ  األرض إليتدريجيا خالؿ رحمتو مف الشمس  اإلشعاع
الشمسي تتكقؼ عمي المسافة  اإلشعاعقكة   أفنقكؿ  أفكفي ىذا الصدد يمكننا ، (3)الجكم

غير مستكم فاف قكة  األرضسطح  أفكبما ، األرضالتي يقطعيا ما بيف الشمس كسطح 
 يةك اكذلؾ بحسب المكقع الجغرافي كز  ألرضاكية عمي سطح اتككف غير متس اإلشعاع

  .كصفاء السماء كالغالؼ الجكم ككثافة السحب األرضالشمس مع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
انُشش انؼهًٙ ٔانًطبثغ خبيؼخ انًهك عؼٕد  -انؼُبصش انًُبخٛخ ٔانزصًٛى انًؼًبس٘ –، 1994( عؼٛذ ػجذ انشحٛى عؼٛذ ثٍ ػٕف،1)

 .3-2ص

 .4ص  2011انًصشٚخ يكزجخ األَدهٕ –،أعظ انزصًٛى ثبنًُبغك انحبسح 2011،-رشخًخ احًذ انخطٛت –أنٍ كَٕٛب  (2)

 .4، يصذس عبثك ، ص2011انٍ كَٕٛب ، ( 3)

 يانشمس اإلشؼبع( تمسيمبث III-01)رلم شكم 

 . وبتظرف مه انببدث.84ص .Crowther(1977)  انمظذر.

%4.6 
%46 

%49 

 األشؼخ فٕق انجُفغدٛخ

 األشؼخ انًشئٙ

 األشؼخ رحذ انحًشاء
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المنطقة التي تنحصر بيف  ىيعمي كجو البسيطة  اعأشعا األكثركتعتبر المنطقة 
ة خط االستكاء بيف خطي عرض قكمف ثـ تمييا منط، جنكبا 35ك  شماال 15خطي عرض

 جنكبا. 15شماال 15
 األشعة الشمسية الحرارية. -3-2-2

يا ما بيف تحت الحمراء كالتي تتراكح مكجت باألشعةالتي تعرؼ كذلؾ  األشعةتمؾ 
، %49 -الشمسي ب اإلشعاعكتقدر نسبتيا ضمف مجمؿ ، ميكركنات 4.00 إلي 0.75
الجسـ المتمقي كىك  إلي اإلشعاعالشمسية الحرارية مف مصدرىا بكاسطة  األشعةكتنتقؿ 
تكثر جمعييا في عممية اكتساب النسيج  اعاإلشعصكر مف  أربعكتككف عمي شكؿ  األرض

الحرارم المباشر ذك  اإلشعاعكىي  األشعةلتؾ  األكليالصكرة ، العمراني لمطاقة الحرارية
الحرارم الغير  اإلشعاعكالثاني ىك ، المكجة القصيرة كالقيمة العالية مف حيث الطاقة الحرارية

النمط الثالث كىي  أماكجة قصيرة، مذك  أيضاالمشتت مف قبة السماء كىك  آكالمباشر 
المنعكسة  األشعة كأخيرا، كتككف ذات مكجة قصيرة األرضيةالمنعكسة مف التضاريس  األشعة

تمؾ ، (1)نحك اليكاء كالتي تككف ذات مكجات طكيمة ( األرضيشعاع )اإل األرضمف سطح 
الحرارم تساعد في اكتساب البيئة العمرانية بشقييا المبني كالغير مبني  إلشعاعكميا  األنماط

 أرضياتالعمكية كالجداراف الخارجية لممباني ككذلؾ  األسطحلمطاقة الحرارية حيث تسخف 
جزيئات اليكاء عف  إلي األسطحؿ كؿ تمؾ الطاقة مف كؿ تمؾ قحيث تنت ،الشارع كالرصيؼ

 فضال عف الطاقة التي اكتسبيا  ،(2)طريؽ التكصيؿ كتعمؿ عمي الرفع مف درجة حرارتو
المجاؿ المبني مف النسيج  آك، كبالتالي فاف حجـ تعرض المجاؿ الحر مباشرة مف الشمس

العمراني لإلشعاع الشمسي المباشر يعتبر عامؿ أساسي في فيـ مقدار تحسيف كتحقيؽ 
الرفاىية الحرارية لمبيئة العمرانية كأكؿ، عمي سيبؿ المثاؿ يتحكـ ارتفاع المباني عمي جانبي 

الحرارية المباشرة الشارع كالتي تصنع نسبة انفتاح الشارع نحك قبة السماء في مقدار األشعة 
المتساقطة عمي الشارع كبالتالي في فترات حدكث الظؿ كفترات التشميس المباشر مما يترتب 
عميو مقدار ك مستكيات الطاقة الحرارية التي تكسبيا البيئة الفيزيائية لمشارع ك جزئيات اليكاء 

 المالمس لتؾ البيئة كالتي يشعر بيا اإلنساف. 
                                                 

 .6يصذس عبثك ،ص 2011،-رشخًخ احًذ انخطٛت –أنٍ كَٕٛب ( 1)

 .54، ثٛشٔد، داس انُٓعخ انؼشثٛخ نهطجبػخ ٔانُشش ص3، أصٕل اندغشافٛخ انًُبخٛخ، غ1985أثٕ انؼٍُٛ، حغٍ عٛذ أحًذ، (2)
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 نسبة األشعة المنعكسة مف السحب . -ب     نسبة األشعة المنعكسة مف سطح األرض،-ا 

 نسبة األشعة الساقطة مباشرة عمى سطح األرض. -ق    شرة عمى سطح األرض.تنسبة األشعة المن -د   يمتصيا الغالؼ الجكم, التينسبة األشعة  -ج
 

 انفتاح المجال الحر نحو السماء . -3-2-3
ىذا االنفتاح الذم يقدر  كيقصد بيا مقدار انفتاح المجاؿ الخارجي لمنسيج نحك السماء

بمقدار مساحة السماء فكؽ المجاؿ الحر كالتي ينتجيا عادة ارتفاع المباني أك األشجار 
كترتبط تمؾ المساحة بعامميف أساسيف في تشكيميا كىما الكثافة البنائية  ،المؤطرة لممجاؿ الحر

طار يمكف حساب  كفي ىذا اإل ،المنتجة الرتفاع الكاجية كنسبتيا إلي مقدار عرض الشارع
مقدار انفتاح المجاؿ الحر نحك السماء بكاسطة المعادلة الرياضية ..........         كيرمز 

 .s.v.f.  (1)لو عمميا بالرمز 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .31فٙ انًششٔع فٙ خضٚشح حشاسٚخ، ص  يؤششاد انزحهٛم انًغبْىبخٛغزٛش، خبنذ ػثًبَٛخ ، يزكشح ي (1)

 ( تىػخ لبت انسمبء فىق انشبرع: III -01طىرة رلم )
 . ،P18. ،Nikolopoulou, M. 2004انمظذر

. 

 وذى األرع يانشمس اإلشؼبع( III-02) رلم مشك
 وبتظرف مه انببدث. 84ص  .Koenigsberger et al. 1973)انمظذر.)
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 لمسماء عمي األشعة الحرارية .تأثير انفتاح المجال الحر  3-2-4
إف المنفذ الكحيد لإلشعاع الشمسي الحرارم الحامؿ لمطاقة الحرارية ىك قبة السماء 
كبالتالي فاف مقدار انفتاح المجاؿ الحر نحك قبة السماء مرتبطة مباشرة بمقدار تمقي كاستقباؿ 
المجاؿ لإلشعاع الشمسي المباشر كىي عالقة طردية بحيث كمما قؿ معدؿ انفتاح المجاؿ 

اء كمما قمت نسبة تأثره باإلشعاع الشمسي الحرارم المباشر عالي الطاقة الحر نحك السم
كبالتالي كاف مقدار الطاقة الحرارية المكتسبة كالحمؿ الحرارم  –كالعكس صحيح  –الحرارية 

لممجاؿ الحر اقؿ، كىك ما ينصح بو عادة إلي المناطؽ ذات الطابع الصحراكم أيف تككف 
 .(1) أشعة الشمس غير مرغكب فييا

 البيئة المشيدة و الحمل الحراري. 3-2-5
لمفضاء الحر حيث تستقبؿ أسطح  لمبيئة الفيزيائية العمرانية دكر كبير في الحمؿ الحرارم   

المباني ككجياتيا ككذلؾ أسطح الطريؽ كالرصيؼ الطاقة الحرارية خالؿ فترات النيار 
ما يبرد اليكاء في الميؿ كعند -كؿ مادة بحسب سعتيا الحرارية -بكاسطة اإلشعاع كتخزنيا 

كغياب قرص الشمس تقـك بتفرغ تمؾ الطاقة نحك اليكاء بكاسطة التكصيؿ مجدد كتكسبو جزء 
منيا حتي تصؿ درجة حرارة اليكاء كحرارة تمؾ األسطح إلي حالة االتزاف الحرارم بينيما 

كبذلؾ فعندما ، (2) كذلؾ في فترة آخر الميؿ عند الفجر حيث تبمغ حرارة اليكاء قيمتيا الدنيا
تككف تمؾ األسطح مظممة أثناء كقت النيار يقؿ الحمؿ الحرارم المطبؽ عمييا كبالتالي يقؿ 

 الحمؿ الحرارم لمبيئة المشيدة كأكؿ.
 الحرارية.العناصر المؤثرة عمي الرفاىية   3-2-6

الحديث عف الرفاىية الحرارية لإلنساف يشمؿ ستة عناصر أساسية منيا ما  آففي الكاقع 
طبيعيي مف عكامؿ مناخية مف درجة حرارة اليكاء كحرارة األسطح كالرطكبة كالرياح كمنيا ىك 

، كلكف فيما يخص يرتدىاما ىك مرتبط بنكعية نشاط اإلنساف كمعامؿ العزؿ لمالبس التي 
 هكاؿ أكتفاثالثة مف العناصر الست  دبتحيينقـك لذلؾ  ،أىداؼ البحث كالمنيجية المتبعة

عناصر تخص عكامؿ المناخ الطبيعية، كىـ درجة حرارة اليكاء كالرطكبة  ثالثبدراسة 
 كالرياح.
 

                                                 
)1( Nikolopoulou, M. 2004. Concevoir des espaces extérieursen environnement urbain: une approche 

bioclimatique.. Grèce. Centre for Renewable Energy Sources (C.R.E.S.). (http://alpha.cres.gr/ruros/). 

)2(  Boukhabla, M. Alkama ,d. 2013. The effect of urban morphology on urban heat island in the city 

of Biskra in Algeria, International Journal of Ambient Energy, 34:2, 100–110. 

http://alpha.cres.gr/ruros/
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 درجة حرارة اليكاء.  3-2-6-1

الذم يحكـ مف  ئأف درجة حرارة اليكاء ىك العنصر األكثر أدراؾ مف قبؿ اإلنساف كالش
خاللو عمي مدم راحة اإلنساف الحرارية بالنسبة لمفضاء العمراني الذم يستعممو، بالرغـ مف  

درجة حرارة اليكاء ىي نتيجة لتفاعؿ حرارم بيف مككنات البيئية الطبيعة كالعمرانية  أف
جاؿ المشيدة مف رطكبة كحركة الرياح كحرارة األسطح..الخ، كفي ىذا الصدد تحدد دائما م

الرفاىية الحرارية لإلنساف بدرجات حرارة اليكاء الذم يالمس جسمو، بحيث تشكؿ جزئيات 
فقداف الطاقة الحرارية بيف األسطح الفيزيائية لمبيئة  آكاليكاء العنصر الكسيط في نقؿ 
بحيث طبقة اليكاء الحرارة ك ترتفع إلي اعمي كتحؿ محميا العمرانية  بكاسطة التكصيؿ،  

اء األقؿ الكثافة كىذا تكاليؾ إلي أف تتزف حرارة اليكاء مع حرارة األسطح الذم طبقة اليك 
، كذلؾ تتأثر حرارة اليكاء بسرعة الرياح كمعدؿ الرطكبة، بحيث تعمؿ حركة اليكاء تالمسو

عمي تسريع عممية التبادؿ الحرارم بيف جسـ اإلنساف كبيئتو، كذلؾ تساعد الرطكبة النسبية 
اء عمي زيادة معدالت انعكاس األشعة الحرارية نحك السماء كعدـ كصكليا داخؿ جزئيات اليك 

بجياز ترمكمتر  اليكاء، كتقاس حرارة (1)بقكتيا كاممة إلي سطح األرض كانعكاسيا إلي السماء
  .الحرارم

 حركة اليكاء.  3-2-6-2

 آككتناكب السككف، كلمرياح  مف أىـ خصائص الرياح نذكر االتجاه كالسرعة كالقكة
تحدد معدالت  أفحركة اليكاء اثر كبير في المعادلة الحرارية المككنة لمرفاىية، حيث يمكنيا 

التبادؿ الحرارم الجسـ البشرم كالمناخ الطبيعي الذم يعيش فيو، ككذلؾ معدؿ تبخر العرؽ 
عمي جمد اإلنساف. كفي ىذا اإلطار فاف حركة اليكاء عنصر أساسي في معدالت حدكث 

الحرارم بيف اليكاء كاألسطح المككنة لمبيئة الفيزيائية المشيدة ،بحيث يمكنيا  عممية االتزاف
 .(2)أف تؤثر في سرعة فقداف الحرارة مف األسطح المبنية مع اليكاء عف طريؽ التكصيؿ

 الرطكبة النسبية. 3-2-6-3

في األساس يعبر مفيكـ الرطكبة في اليكاء عف مقدار ذرأت بخار الماء في اليكاء، 
كىي كزف الرطكبة :الرطكبة المطمقة –ات كثيرة مرطبة بمفيـك الرطكبة منيا كىناؾ مصطمح

                                                 
 .6، ، يصذس عبثك ،ص1994( عؼٛذ ػجذ انشحٛى عؼٛذ ثٍ ػٕف،1)

 .48، انًؤثشاد انًُبخٛخ ٔانؼًبسح انؼشثٛخ، ثٛشٔد، خبيؼخ ثٛشٔد انؼشثٛخ ص 1975انخٕنٙ، يحًذ ثذس انذٍٚ، ( 2)
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كىي كزف الرطكبة في كزف معيف مف  :الرطكبة النكعية -، (جـ /3ـ)في حجـ معيف مف اليكاء
ىي النسبة المئكية بيف مقدار بخار الماء المكجكد ك  :الرطكبة النسبية-(1) اليكاء)جـ/كجـ.(،

معينة مف اليكاء كبيف مقدار ما يمكف أف يتحممو ىذا الحجـ مف اليكاء فعال في كحدة حجـ 
كذلؾ يدخؿ في ىذا اإلطار  . درجة التشبع في نفس درجة الحرارة كالضغطإلى  ليصؿ

ضغط بخار الماء كىك ذالؾ الجزء مف الضغط الجكم الكمي  كيتراكح في المناطؽ 
بارممي 20-15الصحراكية مف 

الجكية خط الدفاع األكؿ أماـ اإلشعاع ، كتمثؿ الرطكبة (2)
الشمسي الحرارم  كذلؾ تؤثر عمي المعادلة الحرارية في تمؾ المعادلة حيث تعيؽ ذرات 
المياه في اليكاء مركر اإلشعاع الشمسي كتعكس جزء منو كبالتالي ال يصؿ اإلشعاع بكامؿ 

ؽ الضغط قكتو إلي سطح األرض، كذلؾ تعمؿ الرطكبة عمي حدكث اختالؼ في مناط
 .(3)الجكم مما يعمؿ عمي زيادة في حركة اليكاء كبالتالي انخفاض لدرجات الحرارة

 الخصائص الحرارية الفيزيائية لممواد البناء.  3-2-7

لممادة البناء دائما خصائص تقنية حرارية تتحكـ في معدالت اكتسباىا لمطاقة بكاسطة 
 كالتالي. ككذلؾ معدالت فقدانيا ليا بكاسطة التكصيؿ، ىي اإلشعاع

الطاقة الحرارية بكاسطة اإلشعاع ذك مكجات  فقداكىك مقدار  .نبعاثيةاأل 3-2-7-1
طكيمة. آك بمعني أخر ىي الخاصية التي بمكجبيا تفقد المادة الطاقة الحرارية المكتسبة في 

 صكرة أشعاع حرارم ذك مكجة طكيمة.

تتكقؼ فعالية ىذه الخاصية عمي نكع المكف الذم يطمي بيو  .االمتصاصية 3-2-7-2
الشمسي عمي طبيعة المكف بحيث  لإلشعاعالجسـ حيث يتكقؼ معدؿ االمتصاص لمجسـ 

 كمما زادت كتامة لكف المادة كمما زادة درجة حرارتو نتيجة امتصاصو لمطاقة الحرارية.

ي مف خالؿ المادة مثاؿ كىي مقدار نفاذ اإلشعاع الشمس .النفاذية آكالمسامية  3-2-7-3
الشمسية  األشعةمف  87ينفذ مف خمميا مف نسبتو  أفعمي ذلؾ مادة الزجاج الذم يمكف 

 .(4)يمتص مف قبؿ الزجاج آكينعكس  أف آماة كعمييا كالباقي طالساق

                                                 
 9.،ص2011،-رشخًخ احًذ انخطٛت –أنٍ كَٕٛب ( 1)

داس يٛش نهطجبػخ ٔانُشش يٕعكٕ  ص ، رخطٛػ ٔثُبء انًذٌ فٙ انًُبغك انحبسح، 1977أَبرٕ نٙ سًٚشب، رشخًخ د.عهًٛبٌ انًُٛش، ( 2)

29. 

 .53،،يصذس عبثك ص1975انخٕنٙ، يحًذ ثذس انذٍٚ، ( 3)

)4(  Pigeon,g,mémoire de doctorat » 2007.les échanges surface-atmosphére en zone urbaine –progets 

cluescompte et capitoul » univ de toulouse, ,p172. 
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كىي المعيار الذم يمكف بكاسطتو تحديد قدرة كحدة الحجـ مف  .السعة الحرارية 3-2-7-4
  .(1)المادة عمي اختزاف الحرارة كىي تتناسب طرديا مع كثافة المادة كالحرارة النكعية ليا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدكؿ الخصائص التقنية لمتربة كمكاد البناء.

 

 

 

 

 

                                                 
)1(. OKE T.R, 1987.Boundary layer climates , sec edition , Methuen, London and new York,. p73. 
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 ( λ)الحرارية

 (W/m/K) 

 الفيض الحراري

(µ) 

(J/m
2
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0,5
/K) 

 

 الخصائص

 

 المادة

 

 تربة رملية جاف 620 0,30 1,28 0,80 1,6

( مسامية٪  مشبع 2550 2,20 2,96 1,48 2,0 (40

  تربة طينية جاف 600 0,25 1,42 0,89 1,6

( مسامية٪  مشبع 2210 1,58 3,10 1,55 2,0 (40

 تربة معشبة جاف 190 0,06 0,58 1,92 0,3

(  مشبع 1420 0,50 4,02 3,65 1,10 (80  مسامية ٪

 أسلفت --- 1205 0,075 1,94 0,92 2,11

 اسمنت كثيف 1785 1,51 2,11 0,88 2,40

 حجر --- 2220 2,19 2,25 0,84 2,68

 بريك --- 1065 0,83 1,37 0,75 1,83

 قرميد طيني 1220 0,84 1,77 0,92 1,92

 خشب كثيف 535 0,19 1,52 1,88 0,81

 البوليسترين --- 25 0,03 0,02 0,88 0,02

 :انخظبئض انتمىيت انذراريت نهتربت و مىاد انبىبء:(III-01) جذول رلم
.10،ص5802انمظذر . بىخبهت مفيذة، . 

  تىػخ انخظبئض انذراريت نهمىاد اإلوشبئيت:( 5III -0)طىرة رلم 
 www.phoenixcoatings.com/heat_islands . .انمظذر

. 
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 االتزان الحراري لإلنسان مع بيئتو. 3-2-8

أف مصطمح االتزاف الحرارم لإلنساف يعتبر جكىر عمؿ كدراسات الباحثيف حيث 
كؿ ىك الحمؿ ف، العامؿ األيساسيأنتيجة لعامميف  ىك عمى اإلنساف مالحمؿ الحرار يعتبر 
ىك التبادؿ الحرارم بيف المناخ  الثانيالناتج عف عممية ىضـ الطعاـ كالعامؿ  مالحرار 

لذلؾ ييدؼ عمـ العمراف في األساس إلي تكفير بيئة عمرانية تتمتع  (1)،المحيط كاإلنساف
ف اإلنساف حراريا، كتعتبر الطاقة التي يكفرىا بحمؿ حرارم مخفؼ ال يشكؿ عب في اتزا

الجسـ غالبا ما تككف أكثر بكثير مف الطاقة الفعمية التي يحتاجيا لذلؾ يتكجب عميو 
كىذا ضركرم مف اجؿ االحتفاظ بحرارة  -التخمص مف كمية الطاقة الزائد لديو نحك المناخ المحيط بو

حدكث خمؿ في االتزاف الحرارم  في حالة بحيث انو – 37.2ضمف نطاؽ  لإلنسافالداخمية  األنسجة
نظاـ فقداف الحرارة آمر إلى  بإرساؿ المخنتيجة الرتفاع درجة حرارة المناخ المحيط يقـك 

  .(2)لتعرؽاحركة الدـ كغدد  خالؿ مف المناخ المحيطإلى  لزيادة معدؿ فقداف الحرارة
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، "يزطهجبد انزظهٛم ٔرحذٚذ صٔاٚب انظالل ٔاخزٛبس انزٕخّٛ األيثم نهًجبَٙ ٔانًزٕافذ فٙ يذُٚخ 1991عؼٛذ، عؼٛذ ػجذ انشحٛى،  (1)

 .39انشٚبض" خبيؼخ اإليبساد ص 

)2( Koenigsberger, O, Ingersoll, T, Alan, May-hew and Szokolay, S 1973.Lanual of Tropical Housing 

and building, Part1 Climatic Design. London: Longman. 
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 . 41،ص1994،سعيد عبد الرحيم سعيد بن عوف انمظذر . 
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 طرق التبادل الحراري لإلنسان مع بيئتو. 3-2-9
عممية التبادؿ الحرارم بيف جسـ اإلنساف كالمناخ أمر  يمكننا القكؿكفي ىذا اإلطار 

عمى النحك بدييي كضركرم لمصحة اإلنساف قبؿ أف يككف لرفاىيتو بحيث يككف ىذا التبادؿ 
 اآلتي:

 بكاسطة اإلشعاع . مالتبادؿ الحرار  -1

 بكاسطة تيارات الحمؿ . مالتبادؿ الحرار  -2

   فقداف الحرارة بكاسطة التبخر. -3

 . اإلشعاع بكاسطة الحرارم التبادؿ 3-2-9-1
يفقد اإلنساف الحرارة بكاسطة اإلشعاع ىذا األخير إما أف يككف مباشر ك  آكيمكف أف يكتسب 

 مربع /متر كاط 800ذك مكجات القصيرة  كالذم يككف مصدره الشمس كالذم تبمغ مقداره إلي 
، كأما أف يككف غير مباشر كيككف ذك مكجات طكيمة كالذم يككف مصدره الظييرة فترة خالؿ

ما يعرؼ باإلشعاع األرضي، كفي ىذا الصدد يتحكـ لكف بشرة اإلنساف في تحديد  آكاألرض 
 حرارتو يفقد فأ اإلنساف لجسـ يمكف كذلؾ ،النسبة التي يمتصيا مف اإلشعاع الحرارم كأكؿ

 ومالبس حرارةأك  الجسـ حرارة درجة تككف عندما كىذا الطكيمة ةالمكج كذ اإلشعاع بكاسطة
  .(1)حيث صحيح كالعكس، المحيطة األسطح حرارة ةدرج مف عمىأ الخارجية

كيمكف حساب مقدار التبادؿ الحرارم بيف اإلنساف كالمناخ عف طريؽ اإلشعاع 
 كمتكسط اإلنساف جسـ حرارة درجةبكاسطة معادلة رياضية تأخذ في عيف الحسباف كؿ مف 

 . اإلنساف لجسـ االنبعاثية كمعامؿ بو المحيطةأك  المكاجية األسطح حرارة درجة
 

 

 (معامل االنبعاثيةIII-01معادلة رقم)
 .83( ص0998)المعماريالمصدر. العناصر المناخية والتصميم 

  حيث
Re  =(2 ـ / كاط) كالمناخ اإلنساف جسـ بيف الحرارم التبادؿ معدؿ. 
𝜺 =اإلنساف جسـ انبعاثية معامؿ . 

hr =مطمقة درجة مئكية –(  2 ـ / كاط( 7، 4 .01، 0+1) يعادؿ كالذم العادية الحرارة درجة في اإلشعاع معامؿ ). 

                                                 
)1( Robertshow David، 1983.Contributing Factors to heat stroke and Temperature Regulation. 

London, N.Y academic Press.p 158 

Re= 𝜺 X hr x fcl x feff (tcl – tr) 
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fcl =لممالبس. الحرارم العزؿ معامؿ 
feff =الطكيمة المكجات ذات األشعة بكاسطة بو المحيط كالمناخ اإلنساف بيف الحرارم التبادؿ عممية عمى تكثر كالتي  اإلنساف جسـ مف الفعالة النسبة. 
tcl =( مئكية درجة) الخارجية المالبس حرارة درجة. 
tr =( مطمقة مئكية درجة) اإلنساف بجسـ المحيطة لألسطح اإلشعاعية الحرارة درجة متكسط. 

 

 الحمؿ. بكاسطة الحرارم لإلنساف التبادؿ  3-2-9-2
بكاسطة تيارات الحمؿ نتيجة  المبني يككف التبادؿ الحرارم بيف اإلنساف كمحيطو

 أذا، بحيث انو -75راجع ص-الحتكاؾ جسمو لجزئيات اليكاء الذم يمثؿ المادة الكسيطة 
 جسـ يكتسب اإلنساف لجسـ يالخارج السطح حرارة درجة مف أعمى اليكاء حرارة درجة كانت

، كذلؾ فاف اكتساب الحرارة لجزئيات اليكاء المالمسة لجسـ صحيح كالعكس الحرارة اإلنساف
 إليكتقؿ كثافتيا كتندفع  دتتمدمنيا حرارة  مما يجعميا  األكثراإلنساف ك سطح البيئة المشيدة 

 كىناؾ .الطبيعي" الحمؿ تيارات" االعمي ليحؿ محميا طبقة ىكائية اقؿ كثافة كتسمي ىذه بو
التيار في حاالت  مف النكع كيتمثؿ ىذا  ،ألقصرم الحمؿ تيار يسمي الحمؿ مفآخر  نكع

سحب اليكاء الميكانيكية كالتي تزيد مف سرعة اليكاء حكؿ جسـ اإلنساف كعادة  تالاآلكجكد 
  .(1)عمارية كليس العمرانيةمفي الفراغات ال ألقصرمما يككف تيار الحمؿ 

كمحيطو الطبيعي  اإلنسافكفي ىذا اإلطار يمكف حساب مقدار التبادؿ الحرارم بيف 
 كالمشيد بكاسطة تيارات الحمؿ بكاسطة المعادلة.

 
 

 معدل فقدان الحرارة بواسطة تيارات الحمل (III-02معادلة رقم)
 .82ص، 0998، المصدر. سعيد سعيد عوف

 : حيث
C =(  مئكية درجة – 2 ـ / كاط) الحمؿ لتيارات نتيجة مربع متر لكؿ الحرارة فقداف معدؿ. 
hc= (2 ـ / كاط) الحمؿ تبارت بكاسطة الحرارة انتقاؿ معامؿ. 
tcl= ( مئكية درجة) لممالبس الخارجي السطح حرارة درجة متكسط. 

a= ( مئكية درجة) باإلنساف المحيط اليكاء حرارة درجة متكسط. 
 

 

 

 

 

                                                 
)1( Nishi and Gagge, A.P “A Psychrometric chat for Graphical Prrediction Of Comfort and Heat 

Tolerance”, ASHRAF Trans.p 168 

C = hc (tcl – ta) 
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 التبخر. بكاسطة الحرارة فقداف 3-2-9-3
ف يتبادؿ حراريا مع محيطو بكاسطة التبخر كلكف ليفقد الحرارة أيستطيع اإلنساف 

كليس ليكسبيا، بحيث عندما يتعرض جسـ اإلنساف لحمؿ حرارم عالي في الفضاء العمراني 
كمف ثـ يحدث عممية التبريد لمجسـ  الحرارم اتزانو عمى المحافظة عميو يصعب نوإفالحر 
معتدلة داخؿ الفضاء الحر يستطيع اإلنساف  ذا كانت درجة الحرارةإ، أما التبخر بكاسطة

 الحفاظ عمي اتزانو الحرارم بكاسطة تيارات الحمؿ، كفي ىذا اإلطار تحدث عممية التبخر 
  :آلتيكا اإلنساف جسـ في

 . اإلنساف لجسـ الخارجي السطح مف العرؽ تبخر - أ
 . الزفير عمميةأثناء  الرئة مف الماء ذرات تبخر - ة

 : السطح الخارجي لجسم اإلنسانالعرق من  تبخر  -أ

طاقة حرارية تسمي الطاقة الحرارية  إلييحتاج العرؽ لمتبخر مف عمي سطح جسـ اإلنساف  
الكامنة يككف جزء مف تمؾ الطاقة متحصؿ عميو مف الجسـ، كيعتبر معدؿ تبخر العرؽ 

 عندما معدؿال ىذا يرتفعفي تحديد معدالت فقداف الحرارة مف الجسـ بحيث  أساسيعامؿ 
 .(1)في الحالة العكسية كيقؿ العرؽ فرازإ معدؿ مف عمىأ التبخر معدؿ يككف
عمى  وتحصمك بالمالبس  فعالية العرؽ في فقداف الحرارة ترتبط بالتصاقو آفكد البحكث ؤ كت

 كيحصؿ االتزاف يخؼ الحمؿ الحرارم لمجسـ كبالتالي نفسيا المالبس مف لذلؾالحرارة 
  .(2)الحرارة المفقكدة بكاسطة التبخر تستعمؿ المعادلة التالية،كلحساب مقدار الحرارم

 
 

 ( كمية الحرارة المفقودة بواسطة التبخرIII-03معادلة رقم )
.81( ص0998: سعيد سعيد عوف )المصدر  

  حيث
Emax= (2 ـ/  كاط) المفقكدة الحرارة كمية. 

he =(مميبار - ـ/ كاط) التبخر بكاسطة الحرارة انتقاؿ معامؿ. 
PSSR= (مميبار) اإلنساف جسـ سطح حرارة درجة تعادؿ اليكاء  حرارة درجة تككف عندما التشبع مرحمة في الماء بخار ضغط. 

                                                 
)1( Givoni, B.Man 1981 Climante and Architectur, 2nd ed. London: Applied Scince Publishers Ltd. 

)2( Mclntyre, D.A, 1980، Indoor Climate, London ; Applied Science Publishers Ltd. 

Emax = he (PSSR – Pa) 
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Pa= (مميبار) الجكم الضغط، 

 : التالية المعادلة بكاسطة بالتبخر الخاص الحرارة انتقاؿ معامؿ حساب كيتـ
 

    

 
 ( معامل انتقال الحرارة بواسطة التبخرIII-04معادلة رقم )

 .81نفسو ص.لمصدرا                         .( /ثانية متر) اليكاء سرعة = v حيث
 

 الماء بواسطة الشييق والزفير. ذرات تبخر  -ب

يحدد العمماء كسيمة التبادؿ الحرارم لإلنساف مع محيطو بكاسطة التبخر كىي التبخر 
 عممية عمييا تككف التي كالفعالية الكفاءة بنفس تككف ال لكنياذرات المياه أثناء عممية التنفس 

كفي ىذا اإلطار حاكؿ العمماء كضع معادالت رياضية  ،(1)الجسـ سطح مف العرؽ تبخر
 رقـ المعادلةلحساب معدؿ فقداف الحرارة بكاسطة التبخر حيث تـ كضع معادلتيف لذلؾ كىما 

 . المحسكسة الحرارة فقداف تحدد التي المعادلة كىي:  01المعادلة رقـ

 
 

 الحرارة بواسطة التبخر( معدل فقدان III-05معادلة رقم )
 .81( ص0998المصدر. سعيد سعيد عوف )

 حيث
Cres= (2 ـ /كاط) اإلنساف جسـ مف مربع متر لكؿ المحسكسة الحرارة فقداف معدؿ. 

M =(2 ـ/  كاط) الطعاـ ىضـ لعممية نتيجة الفائضة الحرارة. 
Ta  =(مئكية درجة)  باإلنساف المحيط اليكاء حرارة درجة متكسط. 

  كاالتي: كىي التنفس عمميةأثناء  الكامنة الحرارة فقداف  معدؿ تحدد كالتي:  02 رقـ المعادلة
 

 
 .81(، ص0998المصدر. سعيد سعيد عوف ) ( معدل فقدان الحرارة الكامنة/III -06معادلة رقم )

  حيث
Eres  =(2 ـ/  كاط) اإلنساف جسـ مف مربع متر لكؿ الكامنة الحرارة فقداف معدؿ 

Pa  =( مميبار) المحيط اليكاء في الماء بخار ضغط. 

                                                 
)1(Mclntyre1980, D.A Indoor Climate, London ; Applied Science Publishers Ltd. 

v   H e = 13.7 

Eres = 0.0017 M (58.6-Pa) 
 

Cres= 0.0014M(34-Ta( 
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كفي األخير يمكننا أف نقكؿ آف مصطمح االتزاف الحرارم شي ضركرم كحتمي لجسـ 
تحقؽ مف خالؿ الجكدة العالية في التصميـ  أفاإلنساف داخؿ بيئيتو العمرانية  كالتي يمكف 

الذم يحسف التعامؿ مع العكامؿ المناخية كيحسف تكظيؼ ك استخداـ مكاد البناء، حيث آف 
يدة عالية الحمؿ الحرارية يصعب فييا االتزاف حراريا كاف البيئة المعتدلة البيئة العمرانية المش

 حراريا يسيؿ فييا االتزاف كبالتالي تحسف الرفاىية الحرارية لإلنساف داخؿ محيطو العمراني.
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 .الحراري لإلنسان االتزان اختالل 3-2-10

يعني مصطمح اختالؿ االتزاف الحرارم لإلنساف داخؿ الفضاء الحر العكس تماما لما 
يعنيو االتزاف الحرارم كمف الجانب التقني العمراني يعني الفشؿ التاـ لمفضاء حر في تحقيؽ 
اك تحسيف شركط الرفاىية الحرارية بداخمو، مما يعني حدكث حالة عالية مف الحمؿ الحرارم 

لسبب الرئيس في حدكث االختالؿ في االتزاف الحرارم لجسـ اإلنساف كبالتالي كىك ما يعتبر ا
تعصر عميو فقداف كمية الطاقة الحرارية المكتسبة مف اليكاء آك مف اإلشعاع الشمسي 

 تىػخ انتببدل انذراري نإلوسبن مغ بيئته:( 8III -0)طىرة رلم 

 انببدث.  ، وبتظرف مه85،ص 0998،  سعيد بن عوف انمظذر . 

. 
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الحرارم المباشر، مما يؤدم تمقائيا إلي إصابة اإلنساف بالضربة شمسية، مثاؿ عمي ذلؾ ما 
يتعامؿ المصمـ العمراني مع  أف، لذلؾ كجب (1)1984ة حدث لمحجاج بمكة المكرمة سن

الظركؼ المناخية بطريقة جيدة كاستعماؿ كفاه الكسائؿ التي يمكنيا أف تكفر الظؿ داخؿ 
ارتفاع المباني كالتي يمكنيا أف تخفؼ الحمؿ الحرارم بداخؿ  آكالفضاء الحر مف أشجار 

 ف الحرارم لو. الفضاء الحر كتساعد جسـ اإلنساف عمي عممية االتزا
 نطاق رفاىية الحرارية اإلنسان . 3-2-11

التصميـ  في احد أىـ األكليات تعد الرفاىية الحرارية لإلنساف داخؿ الفضاء العمراني
كخصكصا في المناطؽ الحار، حيث انو في حالة عدـ تحقيؽ الراحة التدخؿ العمراني  أك

يمغي مجاؿ فعميا بسب عدـ قدرة استخداـ الناس ليذا المجاؿ  أفالحرارية عمرانيا يمكف 
 يمكف حصرىا فقد في نتيجة الرتفاع الحرارة فيو، كفي ىذا الصدد فاف الراحة الحرارية ال

المتطمبات األساسية لمراحة الحرارية ىي االتزاف الحرارم  أىـاحد  أفجية بؿ ك ليك سالعكامؿ الف
حرارة الداخمية لمجسـ ضمف نطاؽ محدد اللذم يضمف ،كا-74ص-بيف الجسـ كبيئتو راجع 

  بغض النظر عف االختالؼ في العكامؿ الطبيعية الخارجية .
 نطاؽ تعرؼ التي  (ASHRAE)جمعية ميندسي التدفئة كالتبريد األمريكية  كحسب

 بالبيئة التاـ بالرضي أحاسيسو كبكؿ اإلنساف فييا يشعر التي الفترةأنيا  عمى الحرارية الراحة
 حرارة درجات مف متآلفة مجمكعة عف عبارة ىيمجاؿ رفاىية اإلنساف  فكأ ،(2)بو المحيطة
 ثناءىاأ يشعر التي اليكاء كسرعة النسبية الرطكبة كدرجات اإلشعاعية ةر الحرا كدرجات اليكاء
، كما كتعرؼ البركدةأك  حرارةبال الشعكر كانعداـ الكامؿ كالرضي التامة بالراحة نسافاإل

نطاؽ لراحة يختمؼ مف شخص ألي أخر عمي حسب نكعية  أنياالرفاىية الحرارية عمي 
كفي ىذا اإلطار فاف القكاعد كاألسس  .(3)المالبس كالنشاط كالمكقع الجغرافي كالسف كالجنس

لالتزاف الحرارم لمجسـ في  آليةتككف  أفتتكقؼ عمي الظركؼ التي يمكنيا  الفسيكلكجية
نطاقيا  آكمنطقة الحرارة الحرارية  أفنقكؿ  أفيمكننا  أخر، كبمعني النشاط األدنىكضعية 
 مككنات تفاعؿتمؾ المنطقة التي تعبر عف  الحرارم االتزاف فترة ضمف جدا بسيطة فترةىي  

                                                 
)1( Attia M. and Khojali, M. 1983،Set-point shift in thermoregulatory adaptation and hest stroke- heat 

Stroke and Temperateur Regulation. London, New Yourk: Academic press.p 259. 

 .58، يصذس عبثك ، ص1994( عؼٛذ ػجذ انشحٛى عؼٛذ ثٍ ػٕف،2)

 .23، يصذس عبثك ، ص2011( انٍ كٕنٍ ،(3
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كيككف فييا  نسافكاإل المناخ بيف الحرارم التبادؿ عمى تؤثر التي المناخية العناصر كتركيبات
 كمعامؿ اإلنساف يمارسو الذم النشاطتمؾ العناصر التي تتككف مف  ،(1)حالة اتزاف حرارم

 الرطكبة كنسبة ،اليكاء كسرعة ،اليكاء حرارة درجة ،اييرتد التي لممالبس الحرارم العزؿ
 .بالفراغ المحيطة بالمسطحات اإلشعاعية الحرارة درجة كمتكسط،

كفي ىذا اإلطار اعد العمماء عدة تجارب ميدانية في مناطؽ مختمفة مف العالـ  
منطقة  إليلتحديد منطقة آك نطاؽ لمراحة الحرارية لإلنساف، تمؾ التجارب التي لـ تخمص 

عدة منيا اختالؽ  ألسباب، كذلؾ نتيجة لإلنسافنطاؽ مكحدة لمرفاىية الحرارية  آككاحدة 
 نستعرض بعد نتائج فأ يمكننا أنفاكمف خالؿ ما سبؽ ذكره  ،(2)..الخكالسف المكقع الجغرافيا

 الجدكؿ في األقطار لبعض اإلنسافكرفاىية  الحرارية الراحة لمتطمبات أجريت التيالتجارب 
 : التالي

 المرجع الوحدة المنفصمة ةالحرار درجة  القطر
 (vanstraaten ،1967) درجة الحرارة الفعالة ـ°20 – 17 بريطانيا

 (vanstraaten ،1967) درجة الحرارة الفعالة ـ °19 كندا
 (vanstraaten ،1967) درجة الحرارة الفعالة ـ ° 23 – 22 الشرؽ االقصى

 (vanstraaten ،1967) درجة الحرارة الفعالة ـ °25 ايراف
 (vanstraaten ،1967) درجة الحرارة الفعالة ـ ° 22 – 19 جنكب افريقيا 

 (vanstraaten ،1967) درجة الحرارة الفعالة ـ °23 – 20 الكاليات المتحدة
 (koenigsberger et al. ،1973) درجة الحرارة الفعالة المصححة ـ °27 -22 المناطؽ االستكائية

 (koenigsberger et al. ،1973) درجة الحرارة الفعالة ـ °27 – 25 سنغافكرة
 (koenigsberger et al. ،1973) الحرارة الجافةدرجة  ـ ° 27 -19 استراليا
 (koenigsberger et al. ،1973) درجة الحرارة الفعالة ـ °26.5 – 23 نجيريا

 :األلطبر( مىطمت انرفبهيت نبؼغ III-02جذول رلم )

 .21،ص5800 ،لبػىد راميانمظذر : 

 

 الرفاىية البصرية . -3-3
في المناطؽ الحارة كالصحراكية ال تقصر مشاكؿ المناخ عمي ارتفاع درجة حرارة  تمييد :

أف ، األشعة الشمسية خالؿ النيار عاليكاء بؿ كذلؾ ىناؾ مشكؿ التكىج الناتج عف سطك 
مصطمح التكىج الذم يمكنو آف يعادؿ مصطمح االختالؼ في االتزاف الحرارم بالنسبة 

                                                 
 .33، ،يصذس عبثك، ص 1991عؼٛذ، عؼٛذ ػجذ انشحٛى،  ( (1

)2( Koenigsberger, O, Ingersoll, T, Alan, May-hew and Szokolay,  p 41. 
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ف مصطمح التكىج ىك عمي النقيض مف مفيـك الرفاىية لمرفاىية الحرارية، بمعني آخر آ
البصرية، فاف ىذا األخير يعتبر كأحد أىـ أركاف كأجزاء الرفاىية الفيزيائية ككؿ ك أداء 

كاحد أىـ أىداؼ المصمـ اك  (1)مرتبطة بالحكـ عمى نجاح أك عدـ نجاح فضاء عمراني ما
بيئية ضكئية مناسبة ال تشكؿ عبئا المتدخؿ عمي الفضاء العمراني بحيث البد مف تصميـ 

يعتبر  بحيث عمي مستخدمي الفضاء العمراني بؿ تساعد عمي األداء الكظيفي ليذا الفضاء،
مستكم اإلضاءة في الفضاء العمراني المككف الرئيس لمفيـك الراحة البصرية تمؾ اإلضاءة 

النيار، التي يمكف آف تككف طبيعية كيككف مصدرىا قرص الشمس كتككف خالؿ كقت 
كيمكف آف تككف صناعية كيككف مصدرىا المصابيح العمكمية في الشكارع كالساحات 

، كفيما يخص مكضكعية البحث كالمنيجية المتبعة في ذلؾ فإننا سكؼ (2)كالمتنزىات ...الخ
 الطبيعة التي مصدرىا الشمس. اإلضاءةنختص بالدراسة بإذف اهلل 

 

 .المشيد العمراني لمبيئة المشيدة  -3-3-1
 (3)البيئة العمرانية تأكميمثؿ المشيد العمراني الحقيقة المدركة كالمعاشة لإلنساف الذم 

المنظر العمراني عمى أنو  (J. Tricant et deffontaines) تريككف كديفكنتي حيث عرفو كال مف
كبيذا  (4)المشاىد مف طرؼ المالحظ أيف يكجد جمع لمحقائؽ كالتفاعالت اإلقميـجزء مف 
أف نقكؿ أف المشيد العمراني يعكس النظاـ الفراغي لمبيئة العمرانية كفي ىذا اإلطار نستطيع 

فإف المنظر العمراني يمثؿ اإلدراؾ الحسي البصرم لممشاىد حيث يختمؼ ىذا اإلدراؾ عمى 
حسب الطريؽ كالمكقع المذاف تتـ فييـ المشاىدة حيث اختالؼ الصكرة المدركة عمى حسب 

 .(2III -0)طىرة رلم  ليما كبالتالي اختالؼ اإلحساس بيما .مكقع الشخص المشاىد 
 
 

 

                                                 
)1 (Nikolopoulou, M. 2004. Concevoir des espaces extérieursen environnement urbain: une approche 

bioclimatique.. Grèce. Centre for Renewable Energy Sources (C.R.E.S.). (http://alpha.cres.gr/ruros/). 

 

 . 2لغى انفٛضٚبء ص  -كهٛخ انؼهٕو انزطجٛمٛخ –خبيؼخ آو انمشٖ  -انعٕء –عؼٛذ انٛحبَٙ  (2)

)3( Lynch k., 1976. Voir et planifier, Vincent freal Paris . 

)4( ALLAIN, R. 2006. morphologie urbaine –geographi amenagement et architecture de la ville. paris: 

armand colin.  P 10. 

http://alpha.cres.gr/ruros/
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 ،أف اإلدراؾ الحسي البصرم الفردم يرتكز عمى عناصر تككف في الصكرة الذىنية

 –القطاعات  –المعالـ  -الحدكد –كالتي لخصيا لينش في خمس نقاط أساسية كىي الطرؽ 
نما تمثؿ الطريقة التي  (1)،العقد ىذه العناصر التي اقترحيا لينش ال تمثؿ الشكؿ العمراني كا 

الضكئية يكثر بشكؿ مباشر  ةاألشعفاف منسكب  كبالتاليتتـ بيا إدراؾ الشكؿ العمراني، 
 األكؿالذم يككف الشعكر اتجاه المشيد العمراني كفؽ محكريف  لإلنسافالبصرم  اإلدراؾعمي 

حيث ال يكفي أف يككف المشيد باستضاءة المشيد  مقدار كىك جمالية المشيد كالثاني ىك
 ار لألعيف.سجميؿ فقط بؿ يجب أف يككف مضاءة بشكؿ مريح كغير متكىج ك 

 .األشعة الضوئية الشمسية -3-3-2
   الشمسية العامة حيث تشكؿ نسبة  األشعةة جزء مف حزمة الضكئي األشعةتشكؿ 

لدم البشر داخؿ الفضاء  اإلبصارعف حدكث  األكؿكتعتبر المسئكؿ  ،(2)مف مجمميا % 46
 األشعةطاقة ضكئية مثميا مثؿ  األشعةالعمراني الحر خالؿ فترة النيار. كذلؾ تحمؿ تمؾ 

كفي ىذا الصدد  ،بالشارعتمؾ الطاقة تعتبر المسئكلة عف مستكيات الضكء المحققة ، الحرارية

                                                 
)1( Lynch k, 1999. L’image de la cite, Dunod Paris. p 187 

 .5، يصذس عبثك ، ص 1994( عؼٛذ ػجذ انشحٛى عؼٛذ ثٍ ػٕف،2)

  اختالف انمشهذ انؼمراوي  بذسب اختالف انمسبفت :( 2III -0)طىرة رلم 

 . ALLAIN, R. 2006 P 10 انمظذر .

. 
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المباشرة كالتي تككف  األشعةحيث ، الشمسي اإلشعاعالضكئية لدييا تقنية  األشعةفاف 
الغير  األشعةمصحكبة بطاقة ضكئية كبيرة كيككف مصدرىا قرص الشمس مباشرة، كىناؾ 

  ،(1)سفمت ......الخ الأك  بانيكالمالسماء كالسحب  ىامصدر شرة كالمشتتة كالتي يككف مبا
الضكئية ارتباط كثيؽ بالمكقع الجغرافي كحالة السحب كاالرتفاع عف سطح  شعةأللكذلؾ 

الضكئي المتساقط  اإلشعاعتؤثر مباشرة في قكة  آفالبحر بحيث يمكف لكؿ تمؾ العكامؿ 
نية البصرية داخؿ الفضاء العمراني ، كمف أجؿ ضماف تحقيؽ الرفاىية العمرااألرضعمي 

 آكما يسمي عمميا بشدة االستضاءة  آكالمفتكح البد مف تكفير مستكيات اإلضاءة المناسبة 
بحيث يجب أف تككف كافية لضماف متعة  Luxالفيض الضكئي ك التي تحسب بكحدة لككس 

كجب أف تككف المساحات العمرانية المفتكحة مثؿ  اإلطاركفي ىذا  ،بصرية عمرانية جيدة
الساحات العامة كالطرؽ ك الحدائؽ العامة كالخاصة ...الخ، مضاء بشكؿ كامؿ كجيد دكف 

بالكىج كاالنبيار نتيجة االرتفاع الزائد لمستكيات األشعة الضكئية  اإلحساسأف تسبب 
ؼ عميو في المدف الصحراكية كىذا ما يحدث غالب األمر كمتعار  (2)المضيئة لتمؾ الفضاء

 كالتي تعرؼ نسبة إشعاع ضكئي كبير.
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
 .15،، يصذس عبثك ، ص 1991عؼٛذ، عؼٛذ ػجذ انشحٛى، ( 1)

)2( Nikolopoulou, M. 2004. Concevoir des espaces extérieursen environnement urbain: une approche 

bioclimatique.. Grèce. Centre for Renewable Energy Sources (C.R.E.S.). (http://alpha.cres.gr/ruros/). 

 : ببألشؼت ػىئيت مببشرة  وغير مببشرةتىػخ شبرع مؼبءة ( 1III -0)طىرة رلم 
 . ،P32. ،Nikolopoulou, M. 2004انمظذر

. 

http://alpha.cres.gr/ruros/
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 الضوئي بحالة السماء. اإلشعاعارتباط قوة  3-3-3
 تعمؿحيث ب، (1)دائما مرتبطة بحالة السماءأف مستكيات األشعة الضكئية تككف 

إلي  األشعة الضكئية بالسماح بمركر عبر السحب نسبة ضئيمة مف ممبدة بالغيـكالالسماء 
ك يمكف أف يشكؿ انعكاسات األشعة الضكئية مف  ،اختفاء لمظؿ ذلؾبكيككف  ، األرض

الصافية فيككف أما السماء اإلضاءة، السحب كبالعكس ارتفاع لمستكم  إليسطح األرض 
 .نسبة ضئيمة لمظؿ في الفضاء الحر فييا مستكيات اإلضاءة عالية نسبيا مع كجكد

 انفتاح المجال الحر نحو قبة السماء. 3-3-4
الشمسي  اإلشعاعالضكئية جزء مف  األشعة أفالحرارية كبما  األشعةكما ىك الحاؿ في 

الضكئي نحكه.  لإلشعاعبقعة السماء التي تعمكا الفضاء الحر المنفذ الكحيد لممركر  فتعتبر
ر لمفضاء الحر مف طؤ الم يالفيزيائ اإلطارلتمؾ البقعة ىك  الرئيسيكبالتالي فاف المتحكـ 

في تشكيميا كىما الكثافة البنائية  أساسيفكترتبط تمؾ المساحة بعامميف أشجار،  آكمباني 
 .  s.v.fمقدار عرض الشارع .كيعرؼ بالرمز العممي  إلية كنسبتيا يالمنتجة الرتفاع الكاج

 الضوئية.  األشعةانفتاح المجال الحر لمسماء عمي  تأثير 3-3-5
 المجاؿ الحريتحكـ معدؿ انفتاح المجاؿ الحر نحك السماء في المقدار الذم يتمقي 

، كلإلشعاع الضكئي نمطيف أما أف يككف أشعاع مباشر كتككف طاقتو ةالضكئي ةاألشعمف 
زيادة سطكح األسطح البنائية لمبيئة المشيدة مما يرفع مف   إليالضكئية كبيرة مما يتسبب 

مباشر غير اإلشعاع  يككف أف كآما ،مجمكع اإلشعاع الضكئي المتساقط عمي العيف البشرية
 أكب مف السح آكمف القبة السماء  آماد المصادر بحيث يككف المشتت كالذم يككف متعد آك

 األشعة إليالتي تككف ذات طاقة ضكئية منخفضة نسبة  ، كالبنايات أسطح آك األرضمف 
 .(2)المباشرة

  

                                                 
 غٕس يضٔس انغؼٛذ ثخصٕص انشفبْٛخ ، غهجخ يب ثؼذ انزذسج.شح نجشفٛظيحب (1)

)2( - kondo – 2001 , The influence of urban canopy configuration on urban albedo . 
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 دور األشعة الضوئية في الفضاء الحر.  3-3-6
المجاؿ الحر العمراني، إف العالقة  إدراؾفي  فيزيائيالضكئية عنصر  األشعةعتبر ت

عالقة تجانس كتكامؿ كتالـز حيث تساعد  الحر  بيف األشعة الضكئية كالفضاء العمراني
لذلؾ تككف تمؾ األشعة مرغكب فييا بقكة في  (1)األشعة الضكئية عمى أداء عمؿ الفضاء

الفضاء ك المفتكحة كلكف ضمف الحدكد التي ال ينيار عندىا مجاؿ الرفاىية البصرية 
الطبيعية  لإلضاءة كفي ىذا اإلطار يحدد العمماء مجاال، كبالتالي حدكث االنبيار كالتكىج

مف  %80إلى  %20داخؿ المجاؿ الحر العمراني يككف مف  -اإلضاءة في الظؿ -الغير مباشرة
 .(2)سطح المكاف المضاء

   الضوئية الطبيعية. األشعة االستضاءةشدة  3-3-7
كحالة  الجغرافيبحسب المكقع  أخر إليخالؿ النيار تختمؼ مف مكاف  االستضاءةشدة  أف

 lxما يعرؼ بالتدفؽ الضكئي بكحدة الككس كرمزه  أك االستضاءةالسماء كتقاس شدة 
 .(3)كتحسب كفؽ القانكف التالي

 

  
 ( معدل فقدان الحرارة الكامنةI I I -07معادلة رقم )

 .81(، ص0998) المعماريالعناصر المناخية والتصميم  .المصدر

                                                 
)1( LOISEAU, M, J. TERRASSON, E. TROCHEL, Y. 1993. le paysage urbain. paris: editions sang de 

la terre. 

)2( Nikolopoulou, M. 2004. Ancien source. 

)3( Lynch k, 1999.L’image de la cite, Dunod Paris. p 187. 

  في دبنت سمبء طبفيت :ممذار انطبلت انؼىئيت نإلشؼبع انشمسي تىػخ ( 7III -0)طىرة رلم 
 . معزوز السعيد رمحاضرة البروفيسو .انمظذر

. 
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ما بعد غركب الشمس بقميؿ  ىإلقبؿ شركؽ الشمس بقميؿ  كيمتد نطاؽ االستضاءة مف ما 
كيبف  األرض إليبحيث يبمغ ذركتو عف منتصؼ الظييرة كذلؾ عندما تككف الشمس اقرب 

.  الجدكؿ التالي القيـ المختمفة لشدة االستضاءة خالؿ اليـك
 القيمة بكحدة لككس اإلضاءةطبيعة 
 100000 كقت الظييرة سماء صافيا

 1000 سماء ممبدة بالغيـك
 2900 سطح القمر
 5000 لييب الشمع

 500 الفجركقت 
 
 

 .ر العمرانيمفضاء الحل معايير البيئة الضوئية السميمة 3-3-8
البصرية البد  أف تكفر المباني مساحة  لمراحةلضماف بيئة ضكئية جيدة كمجاؿ مناسب 

 %20كافية مف الظؿ كخصكصا في فصؿ الصيؼ تمؾ المساحة التي يجب أف ال تقؿ عف 
كذلؾ مف اجؿ تكفير ادني  شرط الرفاىية البصرية لمفضاء  ،(1)مف المساحة الكمية المضاءة

تحكـ الرئيسي في يمكننا أف نؤكد عمى أف ارتفاعات المباني كتراصفيا ىي الم كىناالحر، 
نسبة المساحة المضيئة كالمساحة غير مضيئة مف الفضاء الحر، كذلؾ مف أجؿ إدراؾ كامؿ 

 . لمبيئة العمرانية كتكزيع مناسب لألشعة الضكئية كبيئة ضكئية سميمة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
)1( Carmona, M. et al. 2003. Public Places – Urban Spaces, Architectural Press. 

  :ليم شذة االستؼبءة خالل انىهبر( (III-03جذول رلم
 .8، ص5800سؼيذ انيذبوي، . انمظذر 

 

  تىػخ مستىي انتظهيم في انشبرع :( III -08)طىرة رلم 
 . ،P33. ،Nikolopoulou, M. 2004انمظذر

. 
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 الخصائص التقنية لمواد البناء البيئة المشيدة. 3-3-9
تككيف البيئة الضكئية داخؿ  فيتمعب المادة اإلنشائية لمبيئة المشيدة دكر كبير 

معامؿ االنعكاس كاالمتصاص لكؿ مادة حيث يتكقؼ  بحسبالحر كذلؾ  العمراني الفضاء
، بحيث تتمنع بعض مف ىذه المكاد اإلنشائيةذلؾ عمي نكعية المكف الذم تطمي بو المادة 

كبير يعكس معظـ األشعة المتساقطة عميو مما قد يتسبب في زيادة  انعكاسبمعامؿ 
لالنعكاس مما يساعد  منخفضبمعامؿ  يتمتعداخؿ المجاؿ، كمنيا مف  ةاإلضاءمستكيات 

 األشعةداخؿ المجاؿ عف طريؽ امتصاص جزء مف  ةاإلضاءمف مستكم  اإلنقاصعمي 
كيبف الجدكؿ التالي نمكذج لمعامؿ االنعكاس لمبعض المكاد  (1) عاكسيانأة كعدـ الساقط
 .(2)المستخدمة في تككيف البيئة المشيدة اإلنشاء

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اإلنشاء( معامل االنعكاس حسب لون مادة I I I -04جدول رقم )
 .7ص  د.يونس محمود محمد سميم، .المصدر

 

                                                 
)1( Littlefair, P.J. et al. (2000). Environmental Site Layout Planning: Solar Access, Microclimate and 

Passive Cooling in Urban Areas, Building Research Establishment, London 

 .7د.َٕٚظ يحًٕد يحًذ عهٛى، رصًٛى شجبثٛك اإلظبءح انطجٛؼخ فٙ انفعبءاد انًؼًبسٚخ ،ص (2)

(R%)نىن انسطخ مؼبمم االوؼكبس 

 دْبٌ صٚزٙ، اثٛط 80-85

 اثٛط خذٚذ 82-89

 انجٛط لذٚى 75-85

 احًش يصفش 49-66

 ػبج 73-78

 سيبد٘ 17-63

 اصفش 61-75

 اعًش يصفش 30-40

 اخعش فبرح 48-75

 اخعش غبيك 11-25

 اصسق فبرح 34-61

 احًش فبرح 36-61
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 .نطاق الرفاىية البصرية 3-3-10
كفؽ مستكيات األشعة الضكئية تمؾ األخيرة التي  فيزيائيايحدد مجاؿ الرفاىية البصرية 

في بناء البيئة الضكئية كسبب اإلدراؾ البصرم لإلنساف كفي ىذا  أساسيةتعتبر ككسيمة 
السياؽ يتفؽ العمماء عمى أف مجاؿ مستكيات األشعة الضكئية المحققة لإلدراؾ البصرم 

ىذا المجاؿ تدخؿ فيو   (1)لككس 1000إلى  100بصرية بتراكح بيف المريح كالرفاىية ال
الضكئية سيكلة  لألشعةحيث يضمف ىذا المجاؿ مستكيات  المظممة كالمشمسةالمساحات 

كيمكف أف ينقص ىذا المجاؿ في (2)أداء الميمات كالكظائؼ البصرية داخؿ النسيج العمراني
الفضاءات ذات الكثافة العمرانية العالية حاالت مثؿ الفجر أك عند غركب الشمس أك في 

كبذلؾ تصبح مستكيات اإلضاءة غير كافية لألداء الكظائؼ البصرية داخؿ الفضاء العمراني 
الفضاءات العمرانية ذات  كعمى النقيض مف ذلؾ حيث يمكف أف يزيد ىذا المجاؿ في حالة

 لالنعكاستكل العالي عالي مف اإلضاءة ككذلؾ المسمستكل  الكثافة المنخفضة حيث يككف
 ،(3)التكىج مما يؤدم إلي حدكثتمؾ األشعة عمى األسطح ككاجيات المبنى ك األرضيات 

كتعتبر ىذا المعايير نظريا ك مف الصعب تطبيقيا في المناطؽ ذات المناخ الحار كالتي 
 13000في الظؿ  ةاإلضاءيصؿ مستكم  أفحيث يمكف ، تتميز بطاقة ضكئية عالية جدا

لككس في فصؿ  95000 إليتصؿ  أفميس المباشر فيمكف شفي حالة الت اأملككس 
الطبيعية في الظؿ لممناخ الصحراكم  اإلضاءةقيـ  أفكفي ىذا الصدد يمكننا القكؿ  ،الصيؼ
المناطؽ الباردة كالتي يمكف  أفالمجاؿ الرفاىية في حيف  إلي األقربتككف ىي  أفيمكنيا 

 المباشر ضمف ىذا المجاؿ. التشميسالطبيعية في حالة  ةاإلضاءيككف قيـ  أف
  .الوىج 3-3-11

كىج بالنسبة لمرفاىية البصرية يعادؿ مصطمح اختالؿ االتزاف الحرارم  لاف مصطمح اك 
بالنسبة لمرفاىية الحرارية حيث يعتبر التكىج أحد أىـ معالـ عدـ تحقيؽ الرفاىية البصرية 

كيظير التكىج  ،ـ البصرية داخؿ النسيج العمرانيسبب في صعكبة أداء المياتي ك العمرانية
الشمسية عالية جدا الصادرة مف قرص الشمس  األشعةعادة عندما تككف مستكيات 

                                                 
)1( Lynch k, 1999. L’image de la cite, Dunod Paris. p 187. 

)2( Lozano, E.E. 1974.  Visual needs in the urban environment, Town PlanningReview, Vol 45, No.4. 

)3( Nikolopoulou, M. 2004. Ancien source   , P33. 
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تقاس التي ك  ذات معامؿ االنعكاس الكبير  كاألرضكالمنعكسة عف سطكح كحكائط المباني 
 ةرتبطمالتكىج  تككف ظاىرة في المناطؽ الحارة الجافة ،(cdm2بكحدة الككندلية بػ ) 

المباني ، بعنصريف أساسييف األكؿ كىك مستكل اإلضاءة كالثاني كىك االنعكاس ) األرض
ك في المناطؽ الحارة الرطبة كنتيجة الرتفاع نسبة الرطكبة في الجك تصبح السماء ، ...الخ(

 . (1)الضكئي المشتت كالغيـك اإلشعاعىي مصدر التكىج كذلؾ نتيجة لمنسبة المرتفعة مف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .اإلنساناثر الوىج عمي صحة   3-3-12
كميا، كىذا نتيجة  اإلبصارنعمة ه قد يفقدك  اإلنسافلمتكىج اثأر عدة عمي صحة عيف 

مكف اهلل عز كجؿ اإلنساف عمى القدرة  اإلطارالزائدة عمي شبكة العيف، كفي ىذا  ةاإلضاء
عمى التأقمـ كالتكيؼ مع الظركؼ البيئية التي يمكف أف تؤثر عمى رفاىية كراحتو البصرية في 
حساسو  تمؾ البيئات حيث يتجو اإلنساف دائما عند تعرضو لمظركؼ الضكئية المتطرفة كا 

 ، إضافة إليل عينيويضع يديو فكؽ مستك  آكرأسو عف مصدر التكىج  ةر إدابالتكىج إلى 
كعند تكظيؼ ىذه التقنيات مف ، استخداـ النظارات الشمسية كجزء مف حمايتو ككقاية عينيو

أداء ك الضكئية المتساقطة عمى عينيو،  األشعةمف كمية  اإلنقاصمف أجؿ  اإلنسافقبؿ 
                                                 

 .47، يصذس عبثك ، ص2011( انٍ كَٕٛب ،1)

 ( تىػخ ظبهرة انىهج : III -09طىرة رلم )
 انببدث  . : انمظذر

. 
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فيذا يعني أنو يكاجو كيتعرض لمستكيات ،ميامو كتكجيو تحركاتو داخؿ الفضاء العمراني
  .(1) عينوعالية مف األشعة الضكئية تؤثر عمى 

 رفاىية الرياح. -3-4
مناخ الطبيعي بحيث يتسـ كؿ مناخ الفي تشكيؿ  أساسير صعنتعتبر الرياح : تمييد -

 لإلنسافالحرارم  فاز التعية رياح مميز، كذلؾ تدخؿ الرياح في المعادلة الحرارية بطبي
مككنات مف  مككف أساسيية تميزىا كتجعؿ منيا صتتميز الرياح كذلؾ بخصك  ، ككرفاىيتو
حركة  تأخذكفي ىذا الصدد  ،مثؿ الرفاىية الحرارية كالبصرية المرفاىية الفيزيائية مثمي مفيـك

كبيرة في المناخ الحارة الجافة كذلؾ لككنيا ال تككف رياح فقط بكؿ تككف رياح  أىميةالرياح 
لممجاؿ الحر  اإلنسافباشر عمي استخداـ تؤثر م أفكالرماؿ كيمكنيا  باألتربةمحممة 
مؼ عمي حسب ثقافة السكاف تتخ أفالرياح تسميات خاصة كيمكف  تأخذكذلؾ ، العمراني

تمتع  فاف الرياح عمكمارياح مكسمية ..الخ،  آكتسمي غبار  أفيمكف  ثالمحمييف حي
حركة  فاف يلتابال، ك (2)كتناكب السككف بخصائص ىامة نذكر منيا االتجاه كالسرعة كالقكة

حيث يككف مسار اتجاه الرياح مف  الضغطالختالؼ في لنتيجة ىي   األساسالرياح في 
تسبب حركة دكراف  اضأي، ضالمنخفمنطقة الضغط  إليمنطقة الضغط الجكم العالي 

 األرضيةالشمسي عمي نصفي الكرة  اإلشعاعحكؿ محكرىا كحكؿ الشمس كتساقط  األرض
كذلؾ تؤثر الجغرافيا مف يابسة ، تغيير مسار الرياح حركة الرياح إليالشمالي يكدياف 
 .(3)ه حركة الرياحافي سرعة كاتج التأثير إلي كتضاريسكمسطحات مائية 

 تنصيف الرياح.  3-4-1
 :الرياح الدائمة 3-4-1-1
كالرياح ، المتمثمة بالرياح التجاريةك بنماذجيا األربعة المعركفة ، الرياح الدائمةتصنؼ   

بمثابة رياح تجارية  ىذه األخيرة التي تعتبر، (4)االستكائية كالغربيةالقطبية،  يةكالشرق، العكسية
التي تيب مف منطقتي الضغط المرتفع القطبيتيف في  كالرياح التجارية  أما خفيفة السرعة،

 ةغربيكىي  رياح الرياح العكسية أما  ،نصفي الكرة إلى الضغط المنخفض تحت القطبي
                                                 

)1( Ashihara, Y. 1970. Exterior design in architecture, Van Nostrand Reinhold Company. p 54. 

 .8، يصذس عبثك ، ص2011( انٍ كَٕٛب ،2)

 .7، يصذس عبثك ، ص 1994( عؼٛذ ػجذ انشحٛى عؼٛذ ثٍ ػٕف،3)

)4( GIVONI , B, 1998.climate consideration in building and urban design,Jon wiley ,sons,new york,. 
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الضغط المرتفع شبو المدارم باتجاه منطقتي الضغط  أماكفالتي تيب مف العركض الكسطى 
التجاريات الشمالية ك ىي الرياح  القطبية ةالشرقيأما الرياح  ،المنخفض تحت القطبييف

الضغط  آماكفالشرقية، كالجنكبية الشرقية في نصفي الكرة الشمالي كالجنكبي، التي تيب مف 
  .منخفض االستكائيالمرتفع شبو المدارم باتجاه ال

  :الرياح المكسمية 3-4-1-2

في مناطؽ  ك تكجد تمؾ الرياحكىي حركة ىكائية متناكبة ما بيف الصيؼ كالشتاء، 
في حيث تيب تمؾ الرياح  ،في جنكبي كجنكب شرقي آسيا كتداخؿ كتؿ اليابس بالماء، 

الشمالية، في الشتاء بمثابة رياح شمالية شرقية في نصؼ الكرة  بحيث تككف مكاسـ محددة،
 .مصدرىا قارم، كفي الصيؼ جنكبية غربية بحرية رطبة ُمراَفقة بأمطار كفيرة

كُيميز فييا نمكذجاف: أكليما الرياح اليابطة فكؽ منحدر جبمي  :الرياح المحمية 3-4-1-3
لتصؿ أسفمو جافة شديدة الحرارة، كىي ما تعرؼ باسـ رياح الفكىف، التي تكثر عمى 

لجباؿ اآللب كثانييما الرياح المرافقة لممنخفضات الجكية الجبيية، كىي المنحدرات الشمالية 
إما أف تيب في مقدمتيا مرافقة لممنخفضات المعركفة بالخماسينية، كرياح حارة متربة تعرؼ 

الخماسيف في مصر، السمكـ في سكرية، القبمي في ليبيا، -بأسماء محمية في مناطؽ ىبكبيا 
تيب في مؤخرة المنخفضات الجبيية، كرياح باردة تكثر في ، أك -السيرككك في الجزائر

 .جنكبي أكربا
كىي رياح دكرية متناكبة بيف الميؿ كالنيار، تكجد عمى سكاحؿ  :الرياح اليكمية 3-4-1-4

البحار، ممثمة بنسيـ البر ليالن كنسيـ البحر نياران، كفي مناطؽ الكدياف كالحكض الجبمية، 
 .(1)كنسيـ الكادم نياران  ليالن  ممثمة في نسيـ الجبؿ

 
  
  

  

                                                 
)1( OKE T.R, 1987. Boundary layer climates , sec edition , Methuen, London and new York, p73. 
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 حركة الرياح والبيئة المشيدة . 3-4-2
حركة الرياح بشكؿ كبير كممحكظ بارتفاع كطكؿ المبالي ك درجة ميالف  تتأثر

، المناخ المصغر لمبيئة المشيدة جأنتاحيث يمعب النسيج العمراني دكرا كبيرا في ،أسطحيا
حيث يعمؿ بحيث يعمؿ النسيج المبني عمي تكجيو حركة الرياح خالؿ الفضاء الحر لو 

ب التصميـ القمعي لحركة الرياح كالذم نتج إليالمتدخؿ عمي الفضاء العمراني  المصمـ اك
، لمرياح قكية اضطراباتداخؿ الفضاء الحر مما يسبب  الرياحيزيد مف حركة  أفيمكنو 

فاف  اإلطاركفي ىذا ، funnelingالقمعي   بالتأثيرعمميا  تعرؼ ىذه التكجيو لمحركة لمرياح
ني يمكنو التحسيف مف حركة الرياح مف خالؿ تكجييا الجيد داخؿ المصمـ العمرا آكالمتدخؿ 

الفضاء العمراني ككذلؾ مف خالؿ تصميـ ارتفاعات المباني ككثافاتيا المشكمة لمحكاجز 
 إلي أضافا ،(1)تفاعر الا أمثاؿ 4 آك 3الصادة لمرياح القكية  كالتي تكفر ظؿ خمفيا يساكم 

 المناسبة كذلؾ لمحماية المجاؿ الحر مف الرياح. األشجارتكظيؼ 
  

                                                 
 . 52، يصذس عبثك ، ص2011(انٍ كَٕٛب ،1)

 رسم تىػيذي  نتظىيف انريبح :( - 08III)طىرة رلم 

 .https://ar.wikipedia.org نمظذر .ا

 . 
. 

https://ar.wikipedia.org/
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 الرياح في المناخ الحار الجاف لمبيئة المشيدة. 3-4-3
مؾ المناطؽ كعادة ما في ت كثقافةذات المناخ الحار الجاؼ عادة  اإلقميـتعتبر الرياح في 

كتنشط تمؾ الرياح في فترات مختمفة عمي مدار العاـ  ، تحمؿ معيا ىذه الرياح الرماؿ كالغبار
الصيؼ كالربيع كذلؾ نتيجة  ئؿاأك حرارة عالية في فترات  جاتكتككف محممة بالرماؿ كذات در 

في الضغط الجكم بحيث يككف مسار تمؾ الرياح مف مناطؽ الضغط  تطرألمتغيرات التي 
كتشكؿ تمؾ كما  ،(1)المحيط بيا فضنحك مناطؽ الغط المنخ الميبيةالعالي في الصحراء 

 عمي االتصاالت كعمي مدم كضكح الركية. أضرارالرياح 
 الرياح المحممة بالرمال والغبار. 3-4-4

تعتبر الرياح المحممة بالرماؿ كالغبار المشكؿ الرئيس الذم تعاني منو كثيرا مف المدف 
 تمؾ الرياح في مشاكؿ صحية عديدة نذكر تتسببحيث ، الحارة كالجافة األقاليـالتي تقع في 

مشاكؿ المنزلية الكىذا نييؾ عف ، كالحمؽ كمشاكؿ الصدر كالتنفس كاألنؼحساسية العيف 
مكاد البناءة بحيث يشكؿ قذؼ  إتالؼىذا النكع مف الرياح في  تتسببؾ كذل ،مف تنظيؼ

                                                 
)1( Cote, M. 2005, La ville et le désert, Paris: Karthala. 

 :رسم تىػيذي نهتظميم انممؼي نهشبرع( - 00III)طىرة رلم 

. Nikolopoulou, M ,2004 , P8. :انمظذر   

 . 
. 
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التي  األحماؿ إلي إضافةالخارجية،  كاألسطحالدىانات  كالمعادف  إتالؼ إليالمباني بالرماؿ 
 سطحكتحمؿ ىذه الرياح حبيبات الرمؿ ك تندفع فكؽ ، (1)البنايات أسطحتزيدىا الرماؿ عمي 

في حاالت الرياح ذات السرعة القكية،  أيضايزيد عف متر كاحد كىذا  عمي ارتفاع ال األرض
 إليمسافة اعمي في اليكاء كتحمؿ  إليترتفع  أفالصغيرة منيا يمكنيا  تالحبيبا أففي حيف 

 .األرض إليترجع ثانية  أفمسافات بعيد قبؿ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 مصدات الرياح . 3-4-5
النكع  ،تتككف مصدات الرياح في البيئات المشيدة عادة مف نكعيف مف المصدات

تؤثر  آفك التي يمكف كالتي تعتبر كمصد لمرياح ذك نفاذية لميكاء كبيرة  األشجاركىك  األكؿ
تبر حاجز عكالنكع الثاني كىك المباني كاالرتفاعات التي تشكميا كالتي ت، (2)تياعمي فعالي

  .ذك نفاذية تكاد تككف منعدمةلمرياح مصمت ك 
  

                                                 
)1 (Jean, d. Edmond, b. 2001. les milieux désertiques. Paris : armand colin. P 124. 

 .23، يصذس عبثك ، ص1985أثٕ انؼٍُٛ، حغٍ عٛذ أحًذ، (2)

 :تأثير انريبح انمذمهت ببنرمبل( III -12)طىرة رلم 

https://ar.wikipedia.org انمظذر .   
 . 

. 

https://ar.wikipedia.org/
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 كثافة المبني عمي حركة الرياح. تأثير 3-4-6

الذم يشكؿ منطقتيف  األخيرىذا  ىعف ارتفاعا المبن األكؿالمسئكؿ  ىتعتبر كثافة المبن
كىي منطقة لمرياح تككف ذات ضغط مرتفع كتككف في الجية المقابمة لمرياح  األكليلمرياح 

المصد كتمتع كتسمي ظؿ ، فتككف ذات ضغط منخفض كسرعة رياح قميمة خرلاألالجية  أما
كفعالية ظؿ مصد الرياح طرديا مع  تأثيرحيث تتناسب حدكد ب،بمسافة مرتبطة بارتفاع المبني

 ،ضالمنخفرتفاع االلمباني ذات ا مع  عاليارتفاع  ذاتال تجمع مباني كذلؾ  ،(1)وارتفاع
 ذلؾ يجعؿ أفكقع مبني منخفض االرتفاع في ظؿ مبني ذك ارتفاع كبير يمكف  ذاإحيث 

تؤثر عمي  آفالعمرانية يمكنيا  ةكلجيالمكرف أف، (2)التجاه الرياح عكسياتدفؽ اليكاء يككف 
 .(- 02III)رلم  صٕسح عنقكدم. آكحركة الرياح كخصكصا عند تجميع المباني بشكؿ منتظـ 

 
                                                 

)1 (panerai, P. castex ,j. depauli ,c, j-. 2009. formes urbaines de l’ilot a la barre. marseille : Editions 

parenthéses. p 69. . 

 . 52، يصذس عبثك ، ص2011(انٍ كَٕٛب ،2)

 تىػخ أشجبر مظذداث انريبح :( III-13)طىرة رلم 
 . www. http://ainagri.comانمظذر . 

. 

- 
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 حركة الرياح. ىعم وأثره األخضرالغطاء  3-4-7

يمعب الغطاء النباتي دكر كبيرا في تحديد اتجاه كمسار الرياح كعادة ما يككف الغطاء 
ذات االرتفاع الكبير كالتي  باألشجارالنباتي ذك فعالية كبيرة عمي الرياح كذلؾ عند زرعتيا 

ىبكبيا كخصكصا في المناطؽ  اتجاهزرعت في  أذاكذلؾ ، تصنؼ كا مصددات لمرياح
محددة  أنكاعينصح باستخداـ  اإلطاركفي ىذا  ،محمؿ بالرماؿ كالغبارالحارة ذات اليكاء ال

 .(1)دار سينا قمة، كركتف أشجار مثؿ األشجارمف 
 رفاىية الرياح في المحيط العمراني.نطاق   3-4-8

في تجنب  األساسمف ناحية الرياح داخؿ الفضاء الحر العمراني في  احةتتمثؿ الر 
تعمد حماية المجاؿ  اإلطارك في ىذا  الكبيرة كخصكصا عندما تككف محممة بالرماؿ تياسرع

                                                 
 .85ٌ ٔانمشٖ، انطجؼخ انثبَٛخ، رٕصٚغ يُشأح انًؼبسف اإلعكُذسٚخ، ص ، رُغٛك ٔردًٛم انًذ1992يصطفٗ ثذس، ( 1)

 انمختهفت نهمببوي : بثتىػخ دركت انريبح بيه االرتفبػ( - 08III)طىرة رلم 
 . 25، ، ص5800انه كىويب ، انمظذر . 

. 

 تىػخ دركت انريبح نىمؾ تجميغ مببوي انخطي وانؼىمىدي : III -15))طىرة رلم 
 . 25، ، ص5800انه كىويب ، انمظذر . 

. 
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العمؿ حيث يككف ، بعيدا عف المجاؿ الحر المفتكح وتكجيي إعادة الحر مف قكة الرياح عمي
مع الحفاظ عمي حركتيا ضمف المجاؿ المطمكب  اإلمكافعمي التقميؿ مف سرعتيا بقدر 

حركة الرياح  في معادلة االتزاف الحرارم المسئكؿ عف  ألىميةكذلؾ ،ـ/ثا13كالذم ال يتجاكز
 تصنؼ الرياح كفؽ سرعتيا كتالي. حيث ،-78راجع ص-الرفاىية الحرارية 

 .ـ/ثا13.8النسيـ بسرعة أقؿ مف  -1
 .ـ/ثا 24.5ػ إلي 13.8مف  العاصفة بسرعػػة -2
 .ـ/ثا 32.7 إلي 24.5 مفسرعتيا رياح  الزكبعة  -3
 .ـ/ثا32.7سرعتو أكبر مف إلعصار ما كانت ا -4

 

  الصوتية.الرفاىية   -3-5
إف اإلدراؾ الحسي لمبيئة الصكتية شيء مممكس ككاقعي في البيئات العمرانية تمييد: -

 تحكـ عدةت ، حيثحيث تعتبر الرفاىية الصكتية أحد أىـ ركائز الرفاىية العمرانية الفيزيائية
ىك خاص بالشكؿ العمراني  الصكت كمنيا ما بناقميوىك خاص ما  انيم في الصكت عكامؿ

تعتمد في األساس عمى ثالث  يةالصكت البيئةكفي ىذا اإلطار فإف ،لممجاؿ الحرالمؤطر 
 .(1)المتمقي،) االنتقاؿ( ،مستكيات أساسية كىي المصدر

 .أساسيات مفيوم الصوت 3-5-1
كىي  أساسية ئكفؽ ثالث مباد األساسطبيعية تتككف في  فيزيائيةالصكت ىك ظاىرة  إف

المصدر كالكسيط كالمتمقي كينتقؿ الصكت مف مصدره عبر مكجات تسمى المكجات الصكتية 
تمؾ المكجات تعرؼ بطكليا حيث طكؿ المكجة الصكتية ىك المسافة بيف مركزم تخمخميف 
متتاليف في المكجة الصكتية كىي كذلؾ متعمقة بالتردد ىذا األخير الذم يعرؼ عمى أساس 

تزازات في الثانية التي تيتز بيا جزيئات اليكاء كالناتجة مف اىتزازات جسـ أنو عدد االى
األصكات التي تككف ذات التردد العالي يككف ليا طكؿ مكجة  فاف اإلطار ىذا كفي ،(2)ما

قصير كبالنقيض مع ىذا فإف األصكات ذات التردد القميؿ يككف ليا طكؿ مكجة طكيمة، كفي 

                                                 
)1( Nikolopoulou, M. 2004.، Ancien source ,p 38. 

)2( elakHmi, M. 1982. the sound and architecture. Damascus: The new printing press-Damascus 

University.P4. 
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تؤثر بشكؿ مباشر في البيئة  أففيو خصائص تقنية يمكنيا  ىذا الصدد فاف الصكت تتحكـ
 عند دراسة مفيـك الصكت. دائما في الحسباف تأخذالصكتية لممحيط العمراني كالتي 

  .الخصائص الفيزيائية لمصوت 3-5-2
 آكضجيج  أصكاتالصكت مف  أنماطتعتبر الخصائص العنصر الرئيس في تصنيؼ 

تتميز األصكات كتختمؼ عف بعضيا البعض  اإلطارمنخفضة  ...الخ، كفي ىذا  أصكات
  .(1)النكع، الطابع، الدرجة -االرتفاعبحسب ثالث صفات رئيسية كىي الشدة 

أف يميز الصكت القكم مف الصكت  اإلنسافمف خالؿ شدة الصكت يستطيع شدة الصوت :  -
 الضعيؼ أك الخافت 

 منيا:حيث ترتبط شدة الصكت كذلؾ بعناصر رئيسية تتحكـ فييا نذكر 
  :سعة الحركة االىتزازية  -

تظمة التي نترتبط قكة أك ضعؼ الصكت مع سعة الحركة االىتزازية  كىي الحركة الم
مثاؿ عمي ذلؾ السمؾ الزنبركي  ،األصمييصنعيا الجسـ الميتز بالنسبة لمكضع اتزانو 

كتر بقكة عمى لكح مف الخشب ثـ جذبنا ىذا الكتر ثـ تركناه ينتج الالمعمؽ عمي ثقؿ ك شددنا 
عف ذلؾ صكت قكم في البداية مع اىتزازات قكية كمف ثـ يبدأ ينخفض االىتزاز كبالتالي 

 ية .نالحظ تكرار لمحركة عمي فترات زمنية متساك  كفي المثاؿ ،ينقص الصكت
 سطح المصدر الصكتي : -

كىنا نستطيع أف سطح مصدر الصكت يؤثر مباشرة في شدة الصكت حيث كمما كبر 
السطح الميتز ازدادت شدة الصكت كخير مثاؿ عف ذلؾ ىك الفرؽ في شدة الصكت بيف 
طبؿ كبير كطبؿ صغير حيث عند الضرب عمييما بنفس الشدة فإف الصكت الذم ينتجو 

 .(2)مف الصكت الذم ينتجو الطبؿ الصغيرالطبؿ الكبير أقكل 
   :البعد عف منبع الصكت -

تتحكـ المسافة كالبعد عف منبع الصكت في درجة شدتو حيث يككف الصكت أقكل في 
 4زداد تأف مساحة المكجة ، (1III -1)رلم  صٕسحكضح تالمسافات األقرب كالعكس صحيح ك 

                                                 
)1( elakHmi, M. 1982, p18. 

)2( M.R. 1976. The Turning of the World. McClelland and Stewart, Toronto. p124. 
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نفيـ أف مسقط الصكت تنخفض إلى الربع مرات مع زيادة المسافة الضعؼ مف المنتج كليذا 
 .(1)مع زيادة المسافة

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  :كثافة الكسط  -
كتربط طرديا مع شدة الصكت بحسب كمما كانت كثافة الكسط عالية كانت شدة الصكت 

 اقكم.
  :اتجاه الرياح  -

تنتقؿ المكجات الصكتية بكاسطة اليكاء حيث تزداد شدة الصكت مع اتجاه الرياح 
مع اتجاه الرياح. كتنتج القدرة  طرديا. بحيث تتناسب سرعتو (2)كتقؿ في االتجاه المضاد ليا

كيقاس مستكم الصكت بالػ ديسيؿ كيرمز ليا ، الصكتية ) ضغط الصكت ( عند ضغط اليكاء
dB  كيأخذه  عمى أنو كحدة ذات تدريج لغارتيمي ليقاس شدة الصكت األخيرحيث يعرؼ ىذا

                                                 
)1( elakHmi, M. 1982, p20. 

)2( Kang, J. 2002. Acoustics of Long Spaces: Theory and Design Guide. Thomas Telford Publishing, 

London. 

 رسم تىػيذي نهشذة انظىتيت :( 1III -1)طىرة رلم 

 . , Nikolopoulou, M ,2004 . انمظذر . 

. 
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قبؿ أف يبدأ  130 – 0بيف  لإلنسافبعيف االعتبار حساسية األذف، كيمتد المجاؿ الصكتي 
 .(1)السمع افباأللـ كفقد اإلحساس

  :درجات الصوت -

تتكقؼ درجة الصكت عمى عدد االىتزازات في الثانية التي يمتاز بيا  ) التردد ( كىي 
 بالفرؽ بيف النغمات المنخفضة كالنغمات المرتفعة . اإلحساسالخاصية التي يمكف األذف 

 نوع الصوت : -
 اإلحساسيمكف تعريؼ نكع أك طابع الصكت عمى أنو التأثير الذم يمكف األذف مف 

 في الدرجة كالشدة . اختالفيات رغـ باختالؼ النغما
 المجال السمعي لإلنسان : 3-5-3

ذبذبة / ثانية كيصؿ  20تستطيع األذف البشرية أف تسمع مجاال مف الترددات يبدأ مف 
حيث ال تستطيع األذف البشرية أف تسمع االىتزازات  ،ذ/ثا 20000في حدكده القصكل إلى 

كيعتبر ىذا ، (2)التي يقؿ ترددىا عف الحدكد الدنيا أك تزيد عف الحدكد القصكل ليذا المجاؿ
المجاؿ مجاال تقريبيا كداال حيث يختمؼ مف شخص إلى آخر كيمكف أف يختمؼ في 

ك عجكزا فإف مجالو السمعي الشخص في حد ذاتو كىذا عندما يككف الشخص طفال أك شابا أ
 يختمؼ عمى حسب عمره.

 الصوتية:البيئة  3-5-4
مف أجؿ تصميـ بيئة صكتية سميمة كمناسبة لكسط عمراني مفتكح يتطمب ىذا اآلخذ 
بعيف االعتبار عدة عكامؿ منيا االجتماعية كالنفسية كالفسيكلكجية ك الفيزيائية، كلكف فيما 
يخص مكضكع بحثنا ىذا فإننا سكؼ نختص في الدراسة عمى العامؿ الفيزيائي كالذم يمثؿ 

ه في تحقيؽ الرفاىية العمرانية الصكتية، بشكؿ عاـ فإف البيئة الصكتية النسيج العمراني كدكر 
في الكسط العمراني المفتكح تعمؿ كفؽ بحسب ثالث مستكيات رئيسية بحيث يتعمؽ المستكل 
األكؿ بمصدر الصكت في المحيط العمراني كالثاني يتعمؽ بانتقاؿ كانتشار الصكت عبر 

مصطمح  إطالؽكالمتعمؽ بتمقي الصكت. كلذلؾ فإف  الحيز العمراني أما المستكل الثالث
                                                 

)1( elakHmi, M. 1982, p22. 

)2( M.D. (1988). Architectural Acoustics. McGraw-Hill, Inc., New York. 
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ظـ كيتحكـ في مستكيات الصكت المختمفة ك خصكصا في الحيز نالبيئة الصكتية جاء لي
كالفضاء العمراني كذلؾ مف أجؿ تأميف كضماف ترددات كمستكيات الصكت تككف ضماف 

كتحديدا ضمف المنطقة المكفرة لمرفاىية الصكتية لإلنساف داخؿ  (1)كاإلنسافالمجاؿ السمعي 
المحيط العمراني، كىك ما سكؼ نتطرؽ إليو بالتفصيؿ في الفقرات المتتالية مف ىذا البحث 

 dbبإذف اهلل كيبيف الشكؿ التالي المجاؿ السمعي لإلذف البشرية معرفة بالمستكل الصكت 
 .H/zكالتردد 

 .العمرانيمصادر الصوت في المحيط  3-5-5
تترجـ منابع الصكت التي تنتج في الكسط العمراني الحضرم المفتكح إلى عدة مصادر 
كمنابع رئيسية، حيث تتطمب البيئة العمرانية الحضرية عدة نشاطات مختمفة تدخؿ في 

في  اإلنسافالتركيب كالتفاعؿ الكظيفي كاالجتماعي كاالقتصادم ...الخ المميز لمطبيعة حياة 
في األصكات الناتجة مف الطرؽ كاألصكات ة المدف. كتتمثؿ ىذه المصادر الصكتية العمراني
خطكط الترامكام الحضرية كالمالحة الجكية  –الناتجة عف كسائؿ النقؿ مثؿ السكؾ الحديدية 

كفي ىذا السياؽ يمكننا القكؿ أف  ،(2)ك األصكات الناتجة عف المنشآت الصناعية المصنفة
ىذه المصادر يمكف أف  أصكاتكالتقميؿ مف  اإلنقاصتقنيات العمرانية المتحكمة في غياب ال

يؤدم في غالب األحياف إلى ارتفاع كبير في مستكل الصكت كحدكث الضكضاء كالضجيج 
داخؿ الحيز العمراني كيعرؼ ىذا بالتمكث الضكضاء السمعي كىك ما سكؼ نتناكلو الحقا 

 . البحثمف  اهلل في الفصؿ القادـ بإذف
 األصكات الناتجة عف الشكارع : 3-5-5-1

يمثؿ الشارع الشرياف الرئيسي لمحركة داخؿ البيئة العمراني كخارجيا كمككف أساسي 
 ،(3)في المدينة األصكات مصادر مثؿ النسبة األكبر مفيفي تشكيؿ النسيج العمراني ككذلؾ 

نذكر الخريطة الصكتية لمدينة برككسؿ كالصادرة عف سمطات  أفيمكننا  اإلطاركفي ىذا 
                                                 

)1( Yang, W. & Kang, J. (2001). Soundscape design in urban open public spaces. Proceedings of the 

17th International Conference on Acoustics (ICA 2001), Rome. 

)2(  Bruxelles Environnement (IBGE). Leefmilieu Brussel (BIM). Observatoire des Données de 

l'Environnement.   Observatorium voor Milieugegevens. 2010. 37. Les valeurs acoustiques et 

vibratoires utilisées en Région bruxelloise. Accessed NOVEMBRE 1, 2010 . 

http://document.environnement.brussels/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7444&seule=1. 

)3( Yang, W. & Kang, J. (2003). A cross-cultural study of soundscape in urban open  

public spaces. Proceedings of Tenth International Congress on Sound and Vibration, Stockholm. P114 

 

http://document.environnement.brussels/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=738
http://document.environnement.brussels/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=738
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البيئة البمجيكية ك التي تكضح مستكل األصكات في المدينة حيث نستطيع أف نقرأ  المستكل 
العالي لألصكات داخؿ الطرؽ المييكمة لممدينة كخصكصا الرئيسية بحيث تتمثؿ ىذه 

صكات أبكاقيا ككذلؾ حركة الحافالت األصكات في األصكات الناتجة عف حركة السيارات كأ
 .كأصكات محركاتيا كالدراجات النارية ...الخ

 :األصكات الناتجة عف كسائؿ النقؿ 3-5-5-2
 كتعتبر مصدر قكم مف مصادر الصكت في المدينة كتتمثؿ في ثالث محاكر أساسية كىي :

 ./ السكؾ الحديدية1
لى يكمنا ىذا إال أنيا  20بالرغـ مف أف القطار مف أنجع كسائؿ النقؿ في القرف الػ  كا 

يمكف أف يصدر عنيا أصكات تسمح بقكة داخؿ الفضاء العمراني كخصكصا عندما تتحرؾ 
تمؾ القطارات في أكقات اليدكء كالراحة مثؿ بداية كنياية الميؿ كلكف كبسبب العدد القميؿ 

نة فإنيا ال لممحطات القطارات السريعة كأماكف تكاجدىا المحدد عمى أجزاء معينة مف المدي
 .(1)تشكؿ مصدرا كبيرا لألصكات في المحيط العمراني

 . -الترامكام –/ قطارات الشارع الحضرم 2
حيث (2)يمثؿ قطار الشارع في المدف المتطكرة مصدر لمصكت داخؿ الحيز العمراني

يساعد ىذا النكع مف القطارات في النقؿ الحضرم داخؿ الكسط كبير كبالرغـ مف عمميا 
كيربائية ذات جكدة عالية كمنعدمة األصكات تقريبا إال أنيا تمتمؾ أبكاقا عالية بمحركات 

 الصكت يمكنيا أف تؤثر في الرفاىية الصكتية لمفضاء العمراني .
 ./ المالحة الجكية 3

بصكرة  اإلنسافتنتج محركات الطائرات مستكل عالي مف الصكت يمكف أف يدركيا 
مباشرة كخصكصا في الفراغ العمراني الذم يككف قريبة مف المطارات حيث يككف االرتفاع 
منخفض نكعا ما لمطائرات. كفي البمداف يمنع تحميؽ الطائرات في أكقات اليدكء ليال فكؽ 

 أعتابالمدينة كمثاؿ عمى ذلؾ مطار مدينة جينيؼ حيث يتكقؼ المطار عف الحركة مع 

                                                 
)1( Egan, M.D. (1988). Architectural Acoustics. McGraw-Hill, Inc., New York. 

)2( Nikolopoulou, M. 2004.، Ancien source. p 39. 
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ميؿ. كمع لليال كذلؾ لضماف الرفاىية الصكتية لمسكاف أثناء كقت الراحة في ا الساعة التاسعة
 ذلؾ يتبقى المالحة الجكية ال تمثؿ مصدرا كبيرا لألصكات داخؿ نسيج المدف .

  .أصكات الناتجة عف المنشآت الصناعية  3-5-5-3
المنشئات تتقاسـ المنشآت الصناعية األصكات مع المصادر األخرل حيث تصدر تمؾ 

أصكات يمكنيا أف تصؿ إلى قمب الفراغ العمراني كيمكنيا أف تشكؿ المصدر الرئيسي 
لألصكات في المدف ذات الطابع الصناعي مثؿ المدف البتركلية أك المنجمية، كليذا تصنؼ 

 .(1)كأحد مصادر األصكات داخؿ النسيج العمراني الحضرم أك بجكارىا
 .مراني مستوى تمقي الصوت في المحيط الع 3-5-6

 باإلنسافمف تمقي األصكات داخؿ الحيز العمراني األكؿ كالمتعمؽ  ىناؾ عنصريف
كىك الذم يتمقى الصكت كيدركو، أما الثاني فيك اإلطار الفيزيائي لمنسيج العمراني مف 

 اإلنسافكفيما يخص  ،(2)كىي بدكرىا تتمقى الصكت كتعكسو ،..الخالسطكح.كاجيات المباني 
فإنو يمكنو أف يتمقى الصكت بطريقة مباشرة مف مصدره أك بطريقة غير مباشرة عف طريؽ 

لصكت داخؿ ا أدرؾعف السطكح كالكاجيات كعند تمقيو لمصكت فإنو بذلؾ يككف قد  انعكاسو
يكلد شعكرا بالرضا أك عدـ الرضا  أفىذا اإلدراؾ يمكنو  ،لبيئة العمرانية التي يعيش فيياا

ئة كبذلؾ فإف مجاؿ الرفاىية الصكتية محددة كفؽ معايير عممية دقيقة كىك ما تجاه تمؾ البي
 .اهلل في الفقرات الالحقة بإذفسكؼ يتـ الطرؽ إليو 

 .نعكاسات الموجات الصوتية في الفضاء العمرانيا 3-5-7
يمعب اإلطار المبني لمنسيج العمراني دكرا حيكيا في استقباؿ المكجات الصكتية 

حيث أنو يمكف ليذا اإلطار الفيزيائي أف يككف عامال مساعد ،الصكتية النابعة مف المصادر
 بحيثأك يككف عامال مساعدة في حدكث الضجيج كالصدل، الصكتية  الراحةعمى تكفير 

تعتبر النمطية التقنية لممكاد البناء المستعممة في الكاجيات كالجدراف العمرانية الشيء المتحكـ  
أف استخداـ مكاد  حيث،  الشأفاد التقنية المستعممة في ىذا تختمؼ كتتنكع المك ك ، في ذلؾ

                                                 
)1( J. & Zhang, M. (2002). Semantic differential analysis on the soundscape of open urban public 

spaces. The Journal of Acoustical Society of America,112, 2435. 

)2( Kang, J. (2000). Sound propagation in street canyons: Comparison between diffusely and 

geometrically reflecting boundaries. The Journal of Acoustical Society of America, 107, 1394-1404. 
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البناء ذات معامؿ االنعكاس الكبير في الكاجيات العمرانية يزيد كيعزز مف شعكر الناس 
لمصكت حيث يصبح المبني ككأنو ىك مصدر جديد لمصكت كبذلؾ تضاعؼ المصادر 

ارتفاع ممحكظ في مستكل  إليمما يؤدم ، الحر العمرانيالمنتجة لمصكت داخؿ الفضاء 
 .صكت كيمكف أف يصؿ إلى حد الضجيج ال

فاف استخداـ مكاد البناء ذات معامؿ االنعكاس القميؿ كالتي تككف   مأخر مف جية 
تمؾ المكجات كارتدادىا إلى الحيز  انعكاسماصة لممكجات الصكتية، يعمؿ عمي عدـ 

البنائية يمكف أف يطبؽ في حكاؼ  ، أف ىذا المبدأ في استخداـ المكادأخرمالعمراني مرة 
. كذلؾ لمدكر (1)الطرؽ كتغطية األرضيات كالتأثيث العمراني المرافؽ لمشكارع كالساحات العامة

كفي الذم تقـك بو في المساعدة عمى انتشار أك عدـ انتشار الصكت داخؿ الحيز العمراني 
ا عمى حسب معامؿ ىذا اإلطار فإف قكة االمتصاص لممكاد البناء يتـ تعريفيا دائم

العمرانية البيئة كيكضح الجدكؿ التالي بعض المكاد المستعممة في  بيا االمتصاص الخاص
 .(2)كمعامؿ امتصاصيا

 عطح يبص
α>0.7 

 عطح شجّ يبصخ 

 0.5 - 0.7 = α 

 عطح َصف ػبكظ 

0,2 - 0,5 = α 

 عطح ػبكظ

 0 – 0.2 = α 

يؼبيم 

 االَؼكبط

ثغطبء َجبرٙ غٛش  أسظٛخ

 انضخبج ثشٚك انخشعبَخ انخشُخ يُزظًخ

انغطح 

 اإلَشبئٙ

 خشعبَخ يهغب انخشعبَخ انخبو انخشت انخبو غٛش انًؼبنح نٕحخ صٕرٛخ

 سخبو لصبسح خشُخ انحصٗ آٔثبنؼشت  أسظٛخ / 

 انخشت ثبنٕسَٛش ت خبوشخ /  / 

 حبخض انًؼذَٛخ  / / / 

 

  .نطاق الرفاىية الصوتية 3-5-8
كتعرؼ الرفاىية الصكتية عمى أنيا الحماية مف المضايقات كالضجيج كالمستكيات  

 .  (3)العالية مف الصكت في المجاؿ الخارجي كالداخمي كالجكدة في الحيكية الصكتية الداخمية

                                                 
)1( Kang, J. (2002). Computer simulation of the sound fields in urban squares: comparison between 

diffusely and geometrically reflecting boundaries. Proceedings of the 32nd International Acoustical 

Conference (IAC) , Slovakia.p19 

)2( GUIDE BÂTIMENT DURABLE/ 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00006/index.html?lang=fr. 

)3( Nikolopoulou, M. 2004.، Ancien source،p 38.  

 مؼبمم االوؼكبس نهمىاد اإلوشبئيت : يىػخ( 2III -0)جذول رلم 
 . Guide Bâtiment Durable .انمظذر  

. 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00006/index.html?lan-g=fr
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تيدؼ المعايير العممية كالتقنية لمرفاىية الصكتية في المحيط العمراني إلى تحديد المجاؿ ك 
بيئة صكتية سميمة كخالية مف الضجيج الذم   ضمافالصكتية ك  اإلنسافاألمثؿ لمرفاىية 

كفي ىذا السياؽ تمثؿ القيـ التي تقدمت  ،يمكف أف يتسبب في الكثير مف األمراض المعاصرة
( مرجعا أساسيا لجميع الدكؿ التي تقكـ OMSلصحة العالمية في ىذا الشأف ) بيا منظمة ا

( مف خالؿ تمؾ القيـ omsبتخطيط بيئاتيا الصكتية. حيث تيدؼ المنظمة العالمية )
كعمى الصعيد الدكلي اعتمدت المنظمة  ،المرجعية إلى حماية صحة اإلنساف بطريقة شاممة
ة عممية مف خالؿ الدراسات عمى تحميؿ لفي تكصياتيا ىذه عمى جمع كدالئؿ تستند إلى أد

يعرؼ  ك ،لمرفاىية الصكتية لإلنساف األفضؿمؤشرات المقابالت كاالستبياف ضبط المستكل 
العقمية كاالجتماعية كليس حالة مف االكتماؿ السالمة البدنية ك  الصحة عمى أنو العمماء مفيـك

 لإلنسافأف التأثير السمبي لمضكضاء كالضجيج يتسبب  ،(1)مجرد انعداـ المرض أك العجز
كيكضح الجدكؿ التالي القيـ المعتمدة مف  مياموأداء  عفبأضرار في جسده كعقمو كيعيقو 

  .لمية لمصحةطرؼ المنظمة العا

 انًكبٌ انزٕلٛذ
  

 صجبحب / يغبء نٛال

40 dB(A) (8h) 
50 db=(A) 16 اإلسشبدٚخانمًٛخ  يدبل خبسخٙ نحٙ عكُٙ عبػخ 

55 dB(A) (8h) 

  

55 dB(A) 
 اإلسشبدٚخانمًٛخ  يدبل خبسخٙ نًذاسط ٔانًالػت

 األنؼبةٔلذ 

70 dB(A) (8h) 70 dB(A) (16h) 
 اإلسشبدٚخانمًٛخ  يدبل خبسخٙ  انًُطمخ انصُبػٛخ

110 dB(A) 110 dB(A) 

 
 بحسب المصدر. نطاق الرفاىية الصوتية 3-5-9

كفي ىذا السياؽ يمكننا أف نذكر القيـ المرجعية لمصكت المشكمة لمجاؿ الرفاىية 
الصكتية كالمعتمدة مف قبؿ الحككمة البمجيكية كالمطبقة في منطقة العاصمة برككسؿ حيث 

                                                 
)1(  Bruxelles Environnement (IBGE). leefmilieu brussel (bim). observatoire des données de 

l'environnement.   observatorium voor milieugegevens. 2010. 37. les valeurs acoustiques et vibratoires 

utilisées en région bruxelloise. accessed novembre 1, 2010 . 

 يىػخ ليم انرفبهيت انظىتيت بذسب مىظمت انظذت انؼبنميت :( 1III -0)جذول رلم 
 . IBGE5808 , انمظذر . 

. 

http://document.environnement.brussels/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=738
http://document.environnement.brussels/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=738
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كعمميا  ،مثمت تمؾ القيـ قانكف يحدد مستكيات الصكت المعمكؿ بيا كيعاقب كؿ مف يخالفو
تعتبر تمؾ القيـ المرجعية أكثر دقة كتفصيال مف القيـ المعتمدة مف المنظمة العالمية لمصحة 

 :حيث تكضح تمؾ القيـ ضمف جداكؿ مخصصة عمى حسب مصادر الصكت كىي كالتالي
 بحسب المعايير البمجيكية. في المدينة حدكد الضكضاء -1

 
 
 
 

 

 المركر عمى الطرؽ .حدكد الضكضاء الناتجة عف حركة  -2

 

 

 

 

 عف حركة السكؾ الحديدية . حدكد الضكضاء الناتجة -3

انمتىسؾ 

 انيىمي

  انسبػت 07-19  انسبػت 19-23  انسبػت 23-07
 انمىطمت 

 يدبل خبسخٙ يدبل خبسخٙ يدبل خبسخٙ

68db 60db 64,2db 65db 
 ػتبت انتذخم

73db 65db 69,2db 70db  1ليم انؼتبت 

76db 68db 72,2db 75db  2ليم انؼتبت 

 

  انسبػت 07-19  انسبػت 19-23  انسبػت 23-07

 يدبل داخهٙ يدبل خبسخٙ يدبل داخهٙ يدبل خبسخٙ يدبل داخهٙ يدبل خبسخٙ ت انتذخمػتب

60db 40db 64db 44db 65db 45db 

 انمىطمت  انسبػت 07-19  انسبػت 19-23  انسبػت 23-07

60db 64db 65db 
ػتبت  ليم

 انتذخم

 يىػخ ليم انرفبهيت انظىتيت بذسب انمؼبيير انبهجيكيت :( 7III -0)جذول رلم 
 . IBGE5808 , انمظذر .

.. 

 يىػخ دذود انؼىػبء انىبتجت ػه دركت انمرور ػهي انطريك بذسب انمؼبيير انبهجيكيت :( 4III -0)جذول رلم 
 . IBGE5808 , انمظذر .

.. 

 يىػخ دذود انؼىػبء انىبتجت ػه دركت انسكك انذذيذيت بذسب انمؼبيير انبهجيكيت :( 9III -0)جذول رلم 
 . IBGE5808 , انمظذر .

. 
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  .حدكد الضكضاء الناتجة عف حركة المالحة الجكية  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حدكد الضكضاء الناتجة عف المنشئات الصناعية  -5

 

  

 نيار ليل نيار ليل انمىطمت

 س(07-23) س(23-07) س(07-23) س(07-23)

45db 55db 70db 80db 
 0المنطقة 

50db 60db 80db 90db 
 1المنطقة 

55db 65db 90db 100db 2المنطقة 

المتوسط 
 اليومي

  الساعة 07-19  الساعة 19-23  الساعة 23-07
انمىطمت    

 مجاؿ خارجي مجاؿ خارجي مجاؿ خارجي

68db 60db 64db 65db قيم مرجعية 

73db 65db 69db 70db  1قيم العتبة 

76db 68db 72db 73db  2العتبة قيم 

 يىػخ دذود انؼىػبء انىبتجت ػه دركت انمالدت انجىيت بذسب انمؼبيير انبهجيكيت :( - 08III)جذول رلم 
 . IBGE5808 , انمظذر .

.. 

 يىػخ دذود انؼىػبء انىبتجت ػه انمشبءاث انظىبػيت بذسب انمؼبيير انبهجيكيت :( - 00III)جذول رلم 
 . IBGE5808 , انمظذر .

.. 
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كالشيء المميز كالجيد ليذه القيـ المرجعية أنيا اعتمدت عمى ربط الرفاىية الصكتية بمصادر 
لمضكضاء حسب كؿ مصدر كىك ما يميز عف القيـ الصكت كبذلؾ تحديد المجاؿ المحدد 

 .1999التي اعتمدت مف طرؼ المنظمة العالمية لمصحة 
 .المبني في تحقيق الرفاىية الصوتية العمرانية اإلطاردور  3-5-10

ىك التخطيط السميـ لمنسيج العمراني في لمفضاء الحر الصكتية  الراحةأف ضماف تحقيؽ 
يجاد الحمكؿ التي تسمح بأبعاد الضجيج كأنقاضو مراحمو األكلى كذلؾ مف خالؿ البحث  كا 

كالتي يمكنيا أف تعمؿ عمى  النسيج العمرانيتشكيؿ  خصائص تكجد بعض ك ،(1)مف مصدره
بيئة بشكؿ مباشر عمي المكجات الصكتية القادمة مف المصدر الصكتي كتكفر  التأثير

 ىي كالتالي :ك  صكتية سميمة
 الشاشات الصكتية  -3عمارة الكاجية العمرانية  - 2المباني.  كمحجميوتمكضع  -1 
  داخؿ الحيز العمراني.كضعية مصادر الصكت  -4
 المباني.  كمحجميوتمكضع   3-5-10-1

أف كضعية المباني كتمكضعيا مع بعضيا البعض يمعب دكرا فعاال كحيكيا في عممية 
المفترض أف تعمؿ تكزيع كانتشار المكجات الصكتية داخؿ الفضاء العمراني حيث مف 

كذلؾ مف خالؿ تدعيـ الكاجيات  ،لمضجيج فدنياألعية المباني عمى ضماف التأثير كض
حيث تصبح الجية الداخمية بالمستمرة كالمتجاكرة ك كالتي تككف مقابمة لممصادر الضجيج، 

لممباني ىادئة كمريحة صكتيا، كىذا مبدأ يؤدم إلى نمط معمارم لممباني يعتمد عمى تكجيو 
مجاالت الداخمية ذات النشاط في المبنى نحك الكاجيات المقابمة لممصادر الصكت كتكجيو ال

المباني يمكف أف تتأقمـ  محجميوكذلؾ فإف  ،المجاالت اليادئة نحك الكاجية الداخمية اليادئة
حيث أف المباني األكثر ارتفاعا يمكنيا أف بمع شركط انتشار الصكت في الفضاء العمراني 

يككف تسمسؿ  أفكذلؾ يمكف  ،-(- 04III)طىرة رلم - مصادر الضجيج أك الصكتل  مةمقابتككف 

                                                 
)1( Kang, J. (2002). Computer simulation of the sound fields in urban squares: comparison between 

diffusely and geometrically reflecting boundaries. Proceedings of the 32nd International Acoustical 

Conference (IAC) 

, Slovakia. 
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حجمي ترتيب يعمؿ عمي انتشار المكجات الصكتية نحك الفضاء، بحيث يبقي المجاؿ 
 .(1)الداخمي محمي  مف تمؾ المكجات

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ألقؿ منيا ارتفاعا كالتي اكذلؾ يمكف لممباني ذات االرتفاع الكبير أف تحمي المباني  
تتمكضع بالخمؼ منيا كبالتالي يصبح الفضاء الداخمي بيف تمؾ المباني محميا مف مكجات 

ينصح العمماء تنجب التجمعات  اإلطار، كفي ىذا -(- 09III)طىرة رلم -د العاليدالصكت ذات التر 
ألف ذلؾ يساعد عمي انعكاس  uالمبنية ذات االرتفاع العالي التي ىي عمي شكؿ الحرؼ 

يزداد مستكل  تصح النتيجة عكسية ك كارتداد الصكت في المحيط الداخمي لممباني كبالتالي
 الصكت كالضجيج بداخميا .

  

                                                 
)1( GUIDE BÂTIMENT DURABLE 

 تجمغ مببوي ػهي مظذر طىتي متمثم في شبرع :( - 07III)طىرة رلم 
 . Guide Bâtiment Durable انمظذر . 

. 
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 عي انتشار المكجات الصكتية.  كأثرىاعمارة الكاجية   3-5-10-2
كتكزيع الصكت  انتشارتمعب عمارة الكاجيات العمراني لمنسيج دكر كبير في عممية 

في الكاجية مثؿ الشرفات أك  األحجاـحيث يمكف لبعض  الداخمي، داخؿ الحيز العمراني
تككف شاشة عازلة ضد المستكيات العالية مف الصكت. بحيث تعمؿ  أفالممرات أك البركزات 

تمؾ األحجاـ عمى امتصاص جزء مف مكجات الصكت التي تصدـ بيا كتشتيت الجزء اآلخر 
  .ر كتقمؿ مف إعادة انعكاس تمؾ المكجات مرة أخرل نحك المصد

 .الشاشة الصكتية  3-5-10-3
كيقصد ىنا بالمساحة المبنية أك غير المبنية كالتي تككف مكاجية لمصدر الصكت كالتي 

كفي ىذا اإلطار  (1)يمكف أف تمثؿ حاجز يصد المكجات الصكتية النابعة مف مصدر الصكت
قدرة عالية في امتصاص المكجات الصكتية  بنائية ذات فإف ىذه الشاشة البد أف تعزز بمكاد

لمصكت كمكقع كمكضع كال مف  يألمكجكذلؾ تكمف فعالية ىذه الشاشة كتعتمد عمى الطكؿ 
 المصدر كالمتمقي الصكت .

كبذلؾ تستطيع أف نقكؿ أف الشاشة الصكتية تعتبر الحاجز األكؿ المكاجية لمصكت في 
معمارية أك شريط مف  أكاجية عمرانية مصدره كيمكف أف تككف تمؾ الشاشة عبارة عف ك 

                                                 
)1( Nikolopoulou, M. 2004. concevoir des espaces extérieursen environnement urbain: une approche 

bioclimatique.. grèce. centre for renewable energy sources (C.R.E.S.). 

 انكتهت انمستمرة انمىاجهت  نمظذر طىتي متمثم في ؽريك سريغ : تىػخ شكم( - 04III)طىرة رلم 
 . Guide Bâtiment Durable انمظذر .

. 
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يتطمب األخذ بعيف االعتبار عدة عناصر في  ك ،األشجار أك عبارة عف تأثيث عمراني
 تككيف تمؾ الشاشة كىذا مف اجؿ ضماف فعاليتيا كمف بيف تمؾ العناصر نذكر .

  .يجب تمكضع الشاشة الصكتية بالقرب مف مصدر الصكت -1
  .كالمتمقي البد أف يقطع مف قبؿ الشاشةخط النظر الكاصؿ بيف المصدر  -2
  .ال تستخدـ الشاشة الصكتية المشكمة مف مكاد بيا ثقكب أك تككف مثقبة -3
  .)ـ(كـ  30أف يككف الحد األدنى لكثافة المكاد المشكمة لمشاشة الصكتية  ىك  -4
أف تككف قسكة أك تغطية ىذه الشاشة ذك كفاءة عالية تقيو في امتصاص الكاجيات  -5

  .الصكتية
فإف كؿ متر في ارتفاع الشاشة الصكتية الفاصمة بيف مصدر الصكت كمتمقيو كذلؾ 

 ديسبؿ.  dB 5إلى  dB 3يمكنو أف ينقص في مستكل الصكت بمقدار يتراكح مف 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .العمراني داخؿ الحيزكضعية مصادر الصكت   3-5-10-4
عتمد األنسجة العمرانية المنجزة كفؽ خطة عمرانية محكمة عمى دراسة المصادر ت

المتكقعة لمصكت كتحديد مكضعيا ك طبيعتيا جيدا كذلؾ مف أجؿ اتخاذ كتطبيؽ الحمكؿ 
تمؾ المصادر كأبعاده قدر المستطاع التقنية كالعمرانية الالزمة لمكافحة الصكت الناتجة عف 

كفي ىذا السياؽ فإف مكقع كطبيعة مصدر  الحر عف السكاف مستخدميف الفضاء العمراني

 تىػخ آنيت ػمم انشبشت انظىتيت انممببهت  نهمظذر انظىتي  :( - 09III)طىرة رلم 
 . Guide Bâtiment Durable انمظذر .

. 
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عمى سبيؿ المثاؿ يتـ التعامؿ عمرانية مع  ،الصكت عامميف رئيسييف في دراسة الصكت
عف طريؽ مضاعفة المسافة التي  يككف مصدر لمصكت الذم يككف عمى شكؿ نقطة ثابتة

تفصؿ المصدر عف المتمقي كالتي يمكنيا أف تنقص في مستكل الصكت بمعدؿ يتراكح ما 
أما التعامؿ مع مصدر صكتي عمى شكؿ خطي فإنو يككف عف  ،ديسبؿdB 5إلى  dB 3بيف 

ات طريؽ العمؿ بالشاشات الصكتية المقابمة كالمكازية ليذا المصدر الخطي. كالتي تككف ذ
بشكؿ عاـ فإف مكضع  ،(- 50III)طىرة رلم ،(1)مكاد بناء  فعالة في امتصاص المكجات الصكتية

كطبيعية المصدر الصكتي ينتج عنو منطقتيف صكتيتيف في النسيج العمراني المنطقة األكلى  
األعمى في مستكل الصكت كالتي تككف مقابمة لممصدر الصكتي  آككىي المنطقة الصاخبة 

أما المنطقة الثانية كىي المنطقة اليادئة كالكاقعة في ظؿ الشاشة الصكتية أم المنطقة 
الداخمية المعاكسة لمكضع المصدر الصكتي كالتي تككف األقؿ في مستكل الصكت، ىذا 

دات المعمارية لمنسيج العمراني بحيث يتـ المبدأ ينعكس تمقائيا عمى التنظيـ الفراغي لمكح
كغرؼ اإلدارية كاالسترخاء ( ، تكجيو الفراغات الداخمية اليادئة لممبنى مثؿ ) غرؼ النـك

نحك المنطقة اليادئة الكاقع في ظؿ الشاشة الصكتية، كما يتـ تكجيو الفراغات الداخمية 
المنطقة ذات المستكل  النشطة لممبنى مثؿ ) غرؼ المعب، المطبخ، الحمامات ( نحك

العمرانية ىك كضع السكاف  اإلستراتيجيةكاليدؼ في ىذه   (2)الصكتي العالي ) الصاخبة ( 
  .في أدنى مستكل ممكف مف الصكت داخؿ الحيز العمراني

  

                                                 
)1( GUIDE BÂTIMENT DURABLE. 

)2( Nikolopoulou, M. 2004. 

 تىػخ تأثير انبؼذ  ػه  انمظذر انظىتي في إومبص مستىي انظىث  :( - 58III)طىرة رلم 
 . Guide Bâtiment Durable انمظذر .

. 
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 الخالصة

 
يتشكؿ مفيـك الرفاىية العمرانية الفيزيائية مف أبعاد أساسية كىي الرفاىية الحرارية 

كالصكتية كالشمية، كؿ مف تمؾ اإلبعاد سالفة الذكر تعتمد في تحقيقيا  ةكالريا حيكالبصرية 

الحرارية عمي تركيبة مككنة مف  العمرانية عمي عناصر أساسية تككنيا، حيث تعتمد الرفاىية

ىذه  حرارة اليكاء كنسبة الرطكبة النسيبة كسرعة الرياح كحرارة األسطح لمبيئة المشيدة،

إضافة إلي نكع تتأثر بمقدار الطاقة الحرارية التي تتمقاىا مف المصدر، العناصر جميعيا 

 .المالبس التي بتردييا اإلنساف كنكع النشاط الذم يقـك بو

البصرية مف الجانب الفيزيائي في األساس عمي مستكيات  العمرانية د الرفاىيةتعتم ك 

مف الرياح المحممة  العمرانية ، كذلؾ تتكقؼ الرفاىيةالحر اإلضاءة المحققة في الفضاء

بالرماؿ عمي سرعة تمؾ الرياح كاليات تجنبيا كتغير مسارىا كاإلنقاص مف سرعتيا ،أما 

أف  االتي يمكني ككالتي تعتمد أساسا عمي مستكيات الصكت  الصكتية العمرانية الرفاىية

كاف  أذاحدد ما أف كاف الصكت عالي آك منخفض، كذلؾ تعتمد عمي طبيعة الصكت ما ت

 .صكت السيارات ..الخ آكصكت الباعة  آكالصكت صكت مكسيقي 

 األدكاتـ العمراني مالمص خرسيلذلؾ  ىدؼ أساس ةك يعتبر مبدءا الرفاىية الفيزيائي

ىك تكفير الحكاجز  األدكاتمف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ كاىـ تمؾ  ةالالزمالعمرانية 
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 األحماؿ مف تخفيؼل كذلؾ ،....الخأشجار آكارتفاع المبني  مف المككنةكالمصدات 

 -الشارع-داخؿ المجاؿ الحر ةالفيزيائيكتحقيؽ الرفاىية  ةالفيزيائي

 ىناؾالمطبقة ك  ةالفيزيائي األحماؿمد عمي مقدار تتع ةالفيزيائي العمرانية الرفاىية أف

مقدار األحماؿ  تحديد ما ، كىنا يكمف دكر اإلطار المبني لمنسيج فيعالقة عكسية بيني

 الذمك ، ةالفيزيائيالعمرانية مقدار الرفاىية  كبيذا تحديدالمطبقة في الفراغ الحر  ةالفيزيائي

 .يقاس بو مدم فخامة ك نجاح التصميـ
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 :تمييد
يتوقؼ إدراؾ اإلنساف الحسي لمعناصر الرفاىية الفيزيائية عمي أعضاءه الحسية والتي       

ب مف إدراؾ المثير وفيمو ونقمو ألي الدماغ التخاذ القرار المناسب لمتعامؿ مع لعصتمكف أ
تمؾ المثيرات التي  مع، ىذا وفي حالة عدـ قدرة اإلنساف عمي التعامؿ الجيد (1)ىذا المثير

 الشعورليذا فاف مفيـو  المثير، ىذا يولد شعور لديو بعدـ الراحة تجاه فيذاتشكميا البيئة 
يولداف الشعور بالراحة آو عدـ  فالمذاوىما ، يرتبط مباشرة بمفيـو اإلحساس ومفيـو اإلدراؾ

لبيئتو شي  حتمي مف ف وبيذا فاف أمر أدراؾ اإلنسا، الراحة تجاه المثيرات التي تنجيا البيئة
ىذا األخير الذي ، اجؿ رسـ اإلطار السموكي والحياتي بداخميا وىو ما يعرؼ باإلدراؾ البيئي

تصاعدي إلنتاج الشعور يسبقو دائما اإلحساس والذي يمثؿ الحمقة األولي في ترتيب 
ضاءة ورياح وصوت و حرارة المف  التي تشكيا البيئة عناصر الفيزيائيةبال  التي تمثؿيواء وا 
 . (2)احسي امثير 
 مفيوم اإلحساس. -4-1

ىي األساس في  ،والمقسـ إلى خمس حواس أساسية اإلنسافأف اإلحساس الذي يمتمكو 
وفؽ عمـ النفس عمى أساس أنو  اإلحساسيعرؼ و  ،إدراكو لمحيطو وبيئتو التي يعيش فييا

ىذا اإلطار يؤكد عمماء عمـ النفس عمى في و  ،(3)مثيرال لمحسوسالخبرة األولية التي تتكوف 
سة السمع امتمثمة في األذف لحالأف اإلحساس ال يمكف أف يكوف دوف وجود األعضاء الحية 

وأخيرا المساف لحاسة  لحاسة المسو األنؼ لحاسة الشـ و العيف لحاسة البصر و الجمد 
تمؾ األعضاء الحية تحتاج إلى وجود عصب حسي ينقؿ صورة المثير الحسي الذي  ،التذوؽ

ىناؾ عصب حسي مختص  يوجد أخربمعني  ،وقع ضمف مجاؿ الحس لمعضو الحسي
 .باألبصار وآخر مختص بالسمع ...الخ 

                                                 
حرجمت د. الطٕذ الحطٕىٓ ، المشكالث الخكىُلُجٕت، للخحضٕر الطرٔغ، دراضبث فٓ ػلم ، 3531كىجسلٓ دافٕس ٌَٕلذا ٌٕرحس،( 1)

 .31االجخمبع الرٔفٓ َالحضرْ،ص

 .15المؼرفت الجبمؼٕت ، اإلضكىذرٔت، ص الحضرْ، جبمؼت اإلضكىذرٔت ، دار، ػلم االجخمبع 3551محمذ ػبطف غٕذ، ( 2)

حرجمت د. ػبذ اللطٕف محمذ خلٕفت، د. جمؼت ضٕذ ُٔضف،  ػلم الىفطٓ البٕئٓ، ، دار الىشر ،3553فروطٕص ث. مبن أوذرَ،( 3)

 .331مطبُػبث جبمؼت الكُٔج،ص 
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ذا   اإلحساسفإنو يزيد مف إمكانية  مف الحواسمف حاسة  أكثرمع كاف المثير يتعامؿ وا 
أف الكثير مف بحوث عمـ  والجدير بالذكر ىنا ،(1)بو وبالتالي إمكانية إدراكو بشكؿ كبير

بالمثيرات التي  لإلحساسالنفس أشارت إلى أىمية عممية االنتباه كشرط أساسي وضروري 
نتباه المقصود األوؿ وىو اال :تستقبميا األعضاء الحسية حيث يصنؼ االنتباه إلى نوعاف

ؾ يعتمد عمى عامؿ كما أف االنتباه لممثيرات ىو كذل ،(2)والثاني ىو االنتباه غير المقصود
بمعنى آخر فإف المثير الذي يجمب اىتماـ الفرد يجعؿ  ،ىتماـ الفرد بيذا المثيراوىو  رئيس

و يمكننا القوؿ أف  ،بيذا المثير  اإلحساساالنتباه لو شديد ومركز وبالتالي حدوث عممية 
نتاجدراؾ في سمـ تسمسمي ينتيي بتوليد اإلىو الخطوة التي تسبؽ  الحساس شعور تجاه  وا 

 يعبر حيثأو اجتماعية  مشيدة آو البيئة المدركة سواء كانت ىذه البيئة طبيعية فيزيائية
 .داخؿ البيئة المحققة ة حراالمدى  عف الشعور

  .مفيوم اإلدراك -4-2
مف عالقات اجتماعية  اإلنسافيمثؿ مفيـو اإلدراؾ أىمية كبيرة لكثير مف جوانب حياة 

تحدث بعد حصوؿ  اإلدراؾحيث وكما سبؽ أف ذكرنا أف عممية  ،..الخنفسية.وتعمـ وأمراض 
واإلدراؾ ىو ما  ،بحيث تكوف ىذه العالقة بينيما عالقة طردية أي في اتجاه واحد اإلحساس
 اإلنساف يستجيب ، بحيث(3)لقدرة عمى الشعور بمظاىر البيئة مف حولولو ا اإلنسافيجعؿ 

وىنا نستطيع أف نقوؿ أف فيـ عممية حدوث  ،التفاعؿ والتعامؿ معو آلية ويرسـ ممثيرل
الحسي وردة الفعؿ السموكي تجاه المثيرات الحسية تتطمب التعرؼ أوال عمى األساس  اإلدراؾ

  :الفسيولوجي لعممية اإلدراؾ الحسي والتي ىي مبينة كالتالي
  .يتـ استالـ المثير عبر عضو حسي -أوال -
 .ينقؿ العصب الحسي اإليعاز الحسي إلى المخ -ثانيا -
وتأويؿ صورة المثير  اإلحساستأويؿ نوع و  بتفسيرتقوـ المراكز الدماغية  -ثالثا -

 لمخ إلى العضالت .االحسي وبذلؾ يحدث اإلدراؾ الحسي وينتج عف ذلؾ إيعاز مف 

                                                 
)1( Proshansky, H.M ,1976.  Comment on environmental and Social psycholog, Personality and Social 

Psychology Bulletin. 

 .35،ص اإلضكىذرٔت، ػلم الىفص البٕئٓ ، درا المؼرفت الجبمؼٕت ،3553( مجذْ احمذ محمذ ػبذ هللا ،2)

 .1، ص  األَلٓالحطٓ الفبئك، دار الٕبزَرْ ، الطبؼت  َاإلدران اإلدران،3533(.غبلب محمذ رشٕذ،3)
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يقـو العصب الحركي بنقؿ ىذا اإليعاز إلى العضالت المختمفة في الجسـ  -رابعا -
وذلؾ بيدؼ ترجمة اإلدراؾ الحسي إلى حركة ميكانيكية لمجسـ تمؾ الحركة التي 

 .(1)تعتبر كردة الفعؿ نحو المثير
 

   .البيئي مفيوم اإلدراك -4-3
وىذا ألنو يشكؿ  ،لإلنسافأف اإلدراؾ البيئي عممية تمثؿ جوىر ومحور السموؾ البيئي 

 اإلنسافوذلؾ ألف البيئة يمكنيا أف تنشط وتنبو كؿ حواس  ،مصدر لممعمومات حوؿ البيئة
 .(2)كفاءة جيدةبوتمده بالمعمومات التي يمكنيا أف تكوف أكثر بكثير مما يمكنو معالجتو 

نما ىو عممية تنقية يقـو بيا الفرد، و يذكر  اإلدراؾفإف   البيئي ليس مرادفا لإلحساس وا 
أف الفرد في الواقع جزء مف النظاـ أو النسؽ الذي  يدركو حيث يصبح مف الصعب  ، أيتموف

 عؿايتف اإلنسافماداـ  اإلدراكيةحياف أف نفصؿ الشخص عف البيئة في العممية في بعض األ
وفي تعريؼ آخر ، (3)دائما وما دامت اإلدراكات تعتمد عمى ما يفعمو الشخص في البيئة

أنو "عسكر ومحمد األنصاري في كتاب عمـ النفس البيئي إلدراؾ البيئي يعرؼ كؿ مف عمي 
عمى العالـ الخارجي المحيط بنا وذلؾ عف طريؽ ما  بواسطتياعممية عقمية يمكف أف تتعرؼ 

 .(4) "تمتقطو حواسنا مف مثيرات مختمفة ) ضوء، صوت، حرارة ...الخ(
ف القدرة عمى فيـ المكاف ومعالجتو عقميا تسمى بالقدرة المعرفية إ نقوؿ أفو بيذا نستطيع 

عمى فيـ بيئتو المكانية الفيزيائية والتنقؿ  اإلنسافالمكانية وىي كذلؾ القدرة التي تمكف 
اإلدراؾ البيئي المصدر الرئيس لممعمومات عف البيئة  مفيوـ عتبراكما و  ،خالليا بنجاح

حيث تقـو عممية  المسئولة عف اإلحساس،الفيزيائية  العناصر الطبيعية بشكؿ عاـ وباألخص
القائمة عمى الخبرة ىذا كامؿ اإلدراؾ عمى أساس خميط مف المعمومات الحسية والتوقعات 

يقودنا إلى التطرؽ إلى نظريات اإلدراؾ البيئي تمؾ النظريات التي يركز القميؿ  منيا عمى 
 ىا كالتالي.إدراؾ البيئة عمى أساس أنيا كؿ موحد ويمكننا أف نذكر 

  
                                                 

 .5،مصذر ضببك ،ص3533( غبلب محمذ رشٕذ،1)

 .23، مصذر ضببك ، ص 3553فروطٕص ث. مبن أوذرَ،،( 2)

 .23( وفص المصذر ، ص 3)

 .31،مصذر ضببك،ص 3553( مجذْ احمذ محمذ ػبذ هللا ،4)
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 نظريات اإلدراك البيئي. -4-4
العممية  تكوف حيثبالذي اعتمد نموذج العدسة  نموذج برونشيقؾ االحتماليةنظرية  

خطوطا مبعثرة مف المنبيات البيئة وتنقييا ثـ تعيد مزجيا في  عبارة عف استقباؿ اإلدراكية
يصؼ نموذج برونشيقؾ الفرد بوضوح عمى أنو معالج إيجابي  بحيثإدراؾ منظـ وموحد 
ومف خالؿ  ،(1)الراىنة والخبرات الماضية اإلحساساتمف تفاعؿ  اإلدراؾلممعمومات وأف بناء 

ال يمكف أدراؾ  بحيث شيء موحد عبارة عف عممية اإلدراؾ البيئي لإلنساف تكوفىذه النظرية 
والتي  نموذج جيبسوف البيئينذكر أيضا نظرية  كذلؾ ،عناصر البيئة بشكؿ منفصؿ وتجزئتو

ممية تكشؼ عف نفسيا عيصبح اإلدراؾ مف المنظور البيئي  وىنا ،تعتبر بديال لنظرية السابقة
والجدير بالذكر أف  ،(2) موغيستبقدر ما  اإلدراؾال يقـو الجياز العصبي ببناء و لممدرؾ 

العمماء يؤكدوف عمى فعالية وتأثير النظرية األولى ) نظرية برونشفيؾ( عمى النظرية الثانية 
  .)جيبسوف( في عمـ النفس البيئي

في األساس إلى تكويف وتشكيؿ التصورات العقمية وبصفة عامة فإف المعرفة البيئية تشير 
لمبيئة التي يعيش فييا اإلنساف وتممس طريقة شعوره فييا وىذا ما يعرؼ بالخرائط المعرفية 

 واالىتداء إلى البيئة .
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
 .21، مصذر ضببك ، ص 3553فروطٕص ث. مبن أوذرَ،، (1)

)2( Lombardo,T,j.1987. the reciprocity of perceiver and environment.HILLS dale, NJ : Erlbaum. 

 البٕئت اإلدران

الؼملٕت 

 اإلدراكٕت 

 ٔؼٕذ خلظ،َٔىظم َٔركس المذخالث الحطٕت

 المىبً مخطُرة

الؼبئذ ٔؤرر ػلٓ 

 الطلُكٕبث المطخمبلٕت

 :، نوىذج العدست لبرونشفيك (IV-01)صىرة رقن 
 .1982,Holahan . الوصدر   
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 .يمفيوم العب البيئ  -4-5
 والتي تحيط بو مف درجة حرارة اليواء والضوء  الطبيعيةبالعوامؿ  اإلنساني يتأثر

تؤثر تمؾ العوامؿ في سموكو ونمط حياتو وكذلؾ تكوف  أفالصوت  بشكؿ مباشر ويمكف 
 وتحمي أفداخؿ بيئتو العمرانية التي مف المفترض  يوارتاحمسئولة تمؾ العوامؿ عف  مدي 
 آف عمي كد العمماءؤ ع بالراحة والرفاىية، و يتنطاؽ يتم آومف تمؾ العوامؿ وتوفر لو مجاؿ 

وذلؾ نتيجة االستثارة ، بيئة المحيطة بوىي دائما نتيجة لم لإلنسافالحاالت المزاجية 
 .(1)واالستعداد االنفعالي لدي الفرد الفسيولوجية

سمعيا  التنبيوسواء كاف ىذا  لإلنسافحسيا  اييتنببب ست أفوبيذا فاف البيئة يمكنيا 
بسيطة ومتكررة.  آوومتنوعة  ثيفةحيث قد تكوف تمؾ المعمومات الحسية ك ،بممس آوبصريا 

وصؼ البيئة بحسب معدؿ المعمومات التي تفرضيا عمي  إلي يوىنا يشير مفيـو العب البيئ
وتتطمب  اإلثارةومرتفعة  بالمعموماتالبيئات المرتفعة العب تكوف مميئة  آف. بحيث (2)الفرد

تكوف   يالبيئالبيئات المنخفضة العب  أففي حيف ، التعامؿ مع معمومات حسية كثيرة
توجد  حيثوتكوف المعمومات الحسية لدييا منخفضة نسبة كبيرة،  بييانتالعب واقؿ  منخفضة
وىي  الديي البيئيتؤثر في العب  آفات التي تقدميا البيئة  ويمكنيا مو عملمم أنماطثالث 

 .(3)الشدة والجدة والتعقيد
 البيئات المتطرفة. -4-6

اليواء  حرارةمف تحتوي البيئات المتطرفة عمي خميط كبير مف المثيرات الحسية المتكونة 
فاف  وبيذا ،(4)اإلنسافبيا جمعييا  يتأثروالضوضاء، والتي  واإلضاءةح والرطوبة والريا

ة يقمـ الجباؿ والمناطؽ الجميد أفالبيئات المتطرفة ال يمكف حصرىا عمي الصحاري فقط بال 
 تصنؼ كالبيئات متطرفة. أففي القطبيف الشمالي والجنوبي مناطؽ سايبيرا يمكنيا جميعيا 

 
 

                                                 
 .351وفص المصذر ، ص  (1)

 .351، مصذر ضببك ، ص 3553فروطٕص ث. مبن أوذرَ،، (2)

 .351المصذر وفطً ،ص  (3)

 .24اإلضكىذرٔت،  دار المؼرفت الجبمؼٕت، اإلضكىذرٔت، ص، ػلم االجخمبع الحضرْ، جبمؼت 3552( غرٔب محمذ ضٕذ احمذ، 4)
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  .الخرائط المعرفية واالىتداء في البيئة -4-7
تعتبر المعرفة البيئية أمرا ضروريا وحتميا لحياة أي كاف حي حيث تشكؿ تمؾ المعرفة 

وباألخص الكائف البشري الذي يمكنو  وبيئتالقدرة األساسية لمكائف عمى التجواؿ والتعامؿ مع 
أف يولد لديو شعور بالراحة أو عدمو مف خالؿ ىذه المعرفة و التعامؿ مع بيئتو لذلؾ فإف 

مف التمييز بيف األنواع المختمفة مف  اإلنساف مكفتعرفية واالىتداء في البيئة مالخرائط ال
أنو كمما كاف اإلنساف أكثر ألفة ببيئتو الفيزيائية كانت خرائطو حيث (1)المعرفة المكانية

 المعرفية لتمؾ البيئة أكثر دقة وتفصيال .
 .المشيدة العمرانيةإدراك البيئة  -4-8

 يفسر و اإلدراؾ البيئي لمبيئة العمرانية مف ضمف أحد أىـ محاور اإلنسافيعتبر إدراؾ 
وفي ىذا الصدد يتحدث (2)اإلنسانيوالسموؾ  المشيدةالعالقة التي تربط البيئة  اإلدراؾ مفيوـ
في مذكرة تخرجو لنيؿ درجة الدكتوراه  -رحمو اهلل -حسف الشيخمحمد فاضؿ بف  األستاذ

عف أبرز االتجاىات  -مدف الواحات وتأثير الزحؼ العمراني عمى توازنيا االيكولوجي البيئة الحضرية فيالمعنونة بػ " 

                                                 
 .351، مصذر ضببك ، ص 3553فروطٕص ث. مبن أوذرَ،،( 1)

 .31المؼرفت الجبمؼٕت ، اإلضكىذرٔت ، ص  ػلم االجخمبع الحضرْ، جبمؼت اإلضكىذرٔت ، دار ،3551محمذ ػبطف غٕذ، (2)

 الصحراء كبيئت هتطرفت:( -02IV)صىرة رقن 
 . https://ar.wikipedia.org الوصدر . 

. 
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حوؿ عممية تفسير اإلدراؾ البيئي الحضري والتي حصرىا في اتجاىيف أساسييف األوؿ ىو 
الثاني وىو مف  االتجاهوالبيئة إما  اإلنسافتفسير إدراؾ البيئة مف وجية نظر العالقة بيف 

وىنا نجد أف  (1)،مف وجية نظر نتائج التعميـ والخبرة لدى الفرد المدرؾ حيث إدراؾ البيئة
الشيخ حسيف قد ميز عدة عوامؿ مؤثرة في عممية اإلدراؾ لمبيئة الفيزيائية أوجزىا في  األستاذ

عامميف أساسييف ىما عامؿ قدرة الفرد عمى التعامؿ مع المثيرات البيئية وىي تمؾ المثيرات 
في حياتو الطبيعية حيث تكمف قدرتو لمتعامؿ مع تمؾ المثيرات بناء  فاإلنساالمعرض ليا 

ثاني وىو مقدار ما طرأ مف تغيرات عمى ال و ،عمى تركيبتو الفيزيائية وبنائو المعرفي والذىني
عمى االستجابة السريعة التي تطرأ  اإلنسافالمثيرات البيئية التي يواجييا الفرد بمعنى قدرة 

 .ةعمى مدركاتو البيئي
لبيئتو بشكؿ عاـ  إدراكوجزأ مف تلمبيئة العمرانية الفيزيائية ىو جزء ال ي اإلنسافأف إدراؾ  

البيئي لإلنساف حمقات مندرجة مف الصغير إلى الكبيرة وتكوف  اإلدراؾحيث تشكؿ مراحؿ 
 اإلدراؾكؿ حمقة تمثؿ مستوى معيف مف اإلدراؾ ) وذلؾ مف وجية نظر عمرانية ( ويحتؿ 

وقبؿ البيئة الطبيعية ويوضح  االجتماعيةلعمرانية الفيزيائية الحمقة الثانية بعد البيئة لمبيئة ا
 الشكؿ التالي تمؾ العالقة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، البٕئت الحضرٔت فٓ مذن الُاحبث َحبرٕر السحف الؼمراوٓ ػلٓ حُازوٍب  رضبلت دكخُراي، 3553محمذ فبضل به الشٕخ الحطٕه،(1)

 .313االٔكُلُس، ص 

 :ببإلنسبىرسن تىضيحي للبيئبث الثالث الوحيطت ( - 03IV)صىرة رقن 
 الببحج. الوصدر . 

. 

 البٕئت االجخمبػٕت

 البٕئت المشٕذة

الطبٕؼٕتالبٕئت   

 اإلوطبن



ائيةيالفيز  لعوامل الرفاىيةاالدراك الحسي   الفصل الرابع 
 

133 

 

  .اإلنسان لمبيئة المشيدة عمي سموكو إدراكاثر   -4-9
ببيئتو الفيزيائية العمرانية التي تحتوي ىو قدرتو عمى إدراكيا  اإلنسافأف مفتاح شعور 

ومعالجة معامميا وتخزيف واسترجاع المعمومات بالسمب أو اإليجاب حوليا بحيث يتحكـ 
سموكو فييا مف خالؿ االقتراب أو تجنب ىذه البيئة أو بعض عناصرىا  بيئتو بتوجيول وإدراك

  .1)األساسية المشكمة ليا وبمعنى آخر الرضا أو عدـ الرضا عف تمؾ البيئة الفيزيائية
 .المشيدة العمرانيةالبيئة  من اإلنسانحاجيات  4-11

والمكوف الرئيسي لتمؾ البيئة مف  السببمف البيئة العمرانية ىي  اإلنسافأف احتياجات 
وبذلؾ تصبح المعادلة ذات ثالث عناصر  ،(2)..الخوالوظيفية.حيث الشكؿ واألبعاد والطراز 

وىذا يعني أف النسيج ، اإلنسافرئيسية وىما أوال االحتياج ثانيا النسيج العمراني ثالثا سموؾ 
العمراني يحتوي ويمبي االحتياجات وينتج وينظـ السموؾ بداخمو بمعنى آخر أنو إذا وقع خمؿ  
في السموؾ يمكف أف يعني ىذا عف وجود خمؿ في تعاطي وتعامؿ البيئة العمرانية مع 

دية تمؾ االحتياجات إلى حاجات مادية وحاجة أخرى غير ما وتقسـ ،اإلنسانيةاالحتياجات 
 اإلنسانيأي نفسية واجتماعية وقد ظيرت عدة نظريات سيكولوجية تؤكد عمى أف السموؾ 

ىو مادي فيزيائي ومنيا ما  يمكف ورائو مجموعة كبيرة مف الحاجيات تمؾ الحاجيات منيا ما
أف ف وبالتالي ،(3)ىو نفسي واجتماعي وأف تمؾ األخيرة يمكنيا أف تكوف األىـ بالنسبة لإلنساف

يحركو كؿ مف الحاجيات الجسمية الفيزيائية وكذلؾ الحاجيات االجتماعية وفي كمتا الفرد 
  ماسمو الذي قدمو اإلنسافب حاجيات تتر  و ،إشباعيماالحالتيف مف الحاجيات ينبغي ويجب 

وفؽ نظريتو في ذلؾ حيث كاف ذلؾ الترتيب تصاعدي األسفؿ إلى األعمى عمى الشكؿ 
 التالي:
 االنتماء  -3األماف         -2الحاجيات الفسيولوجية        -1
 تحقيؽ الذات  -5التقدير          -4

حيف يحقؽ كؿ مجموعة مف ىذه الحاجيات  اإلنسافة ماسمو دائما فإف يوحسب نظر 
 مجدي عبد اهلليمكنو أف يتحرؾ في اتجاه الخطوة التالية في التدرج لمحاجيات ويذكر الدكتور 

أف المشكمة األولى النامية ىي القصور في توفير  ،(4)– عمـ النفس البيئي –في كتابو 
الخدمات وكذلؾ القصور في إشباع الحاجيات المادية الفيزيائية لإلنساف في حيف أنو يتـ 

                                                 
 .14،"دراضبث فٓ ػلم الىفص االجخمبػٓ الفضبئٓ"،دار ٌُمً للطببػت َالىشر َالخُزٔغ الجسائر،ص3533(ضلٕمبوٓ جمٕلت،1)

 .15، مصذر ضببك ،ص3551محمذ ػبطف غٕذ، ( 2)

 .35، ػلم االجخمبع الحضرْ، مكخبت األوجلُ المصرٔت، المبٌرة،ص3532الرحٕم، ػبذ المجٕذ ػبذ (3)

 .،مصذر ضببك3553ذ محمذ ػبذ هللا ،(مجذْ احم4)
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إشباع الحاجيات الروحانية بصورة كافية وشاممة وعمى العكس نجد الشخص في المجتمعات 
الغربية يعيش عمى أساس إشباع كامؿ لمحاجيات الفيزيائية المادية وببعض الروابط 

مف بحيث يعتبر  ،الروحية بشكؿ جزئي لمحاجياتاالجتماعية الناقصة بشكؿ كبير و إشباعا 
الحاجيات الفسيولوجية التي تدخؿ فييا العناصر  ىي ةالفيزيائية أىـ تمؾ الحاجيات المادي

مف  التيو مرفاىية الفيزيائية ل الطبيعية مثؿ الرياح وحرارة اليواء والصوت واإلضاءة والمشكمة
 اإلنسافتوافقيا مع نشاطات وسموؾ ومحيط  معالعمرانية وذلؾ توفرىا البيئة  المفترض اف

  .مستخدـ تمؾ البيئة
 
 
 
 
  
 
 
 

 شعور اإلنسان تجاه بيئتو المشيدة.  -4-11
كآلة أو  هداخؿ بيئة العمرانية الفيزيائية فإنو ال يمكف اعتبار  اإلنساف مشاعروفيما يخص 

نماجياز الكتروني يبرمج وفؽ تمؾ البيئة  يحس ويتفاعؿ ويتأثر ويؤثر بيذه البيئة سمبا أو  وا 
ليس كائف بيولوجي يبحث عف غرائزه مف مأكؿ ومشرب ومأوى  اإلنسافإيجابا. كذلؾ فأف 

نما ىو كائف سيكولوجي يفرح وينفعؿ ويتمتع لسماعو الصوت الجميؿ وتضايقو  فقط وا 
عندما يحيا في بيئة  نسافاإلأف  (1)،الضوضاء كما ويبدي ارتياحا لمنظاـ وتثيره الضوضاء 

العمرانية خالية مف  البيئة تكوف ، بحيثحضرية مضطربة ومموثة وفاقدة لمبادئ النظاـ
لتراصؼ االجميؿ لمشارع و  المكونات الرئيسية واألساسية وال توفر اليواء النقي والظؿ والمظير

فورات المياه ورموزه الثقافية والوطنية والدينية كذلؾ عندما تكوف الشوارع ونالمنتظـ المباني 
                                                 

 .311ص-311رضبلت دكخُراي ، مصذر ضببك ، ص  ،3553( محمذ فبضل به الشٕخ الحطٕه، 1)

 رسن تىضيحي لهرم االحتيبجبث عند هبسلى:( - 04IV)صىرة رقن 
 . http://www.feedo.net الوصدر . 

. 
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مصطدـ  إحساسومزدحمة وقميمة األرصفة وعالية الضوضاء وغير آمنة وعندما يكوف 
بالمباني غير المتناسقة في ألوانيا أو ارتفاعيا والقمامة المبعثرة ىنا وىناؾ حينئذ فإف 

 .(1)اإلنسانيةتيبط قيمتو في سمـ يصاب بالقمؽ والتوتر و  اإلنساف
 عمي سموك اإلنسان. البيئةاثر تطرف  -4-12

حيث يشكؿ تتطرؼ العناصر المشكمة لمرفاىية الفيزيائية البيئة مف اليواء والرياح والضوء 
والصوت إلي نتائج سمبية عمي اإلنساف فيما يخص تركيزه و صحتو وعممو، بحيث ال 
يمكنو أف يستمر في استغالؿ الفضاءات العمرانية التي تكوف فييا مشكؿ تطرؼ تمؾ 

 وفؽ ثالث عناصر أساسية. العناصر وىو ما سوؼ نتأولو 
 العبء الحراري لمبيئة المشيدة.  -4-13

يمكف لمبيئة المشيدة أف تشكؿ مناخيا الخاص بداخميا والذي يسمي عمميا بالمناخ 
المصغر ذلؾ المناخ الذي يكوف متحكـ فيو بشكؿ جيد ومحسف بشكؿ كبير مقارنة مع 

يرة لمظالؿ الناتجة مف ارتفاع المناخ خارج البيئة المشيدة حيث يكوف ذلؾ في النسبة الكب
المباني واألشجار، اليواء النقي الصادر مف األشجار إضافة إلي حركة الرياح ذات السرعة 

الحراري لمبيئة الطبيعية مف خالؿ  ليدؼ الرئيسي لذلؾ ىو تخفيؼ العبءالمعتدلة، ويكوف ا
تصميمي رئيسي لمنسيج البيئة المشيدة حيث الحمؿ الحراري المطبؽ عمييا، وذلؾ يعتبر مبدأ 

المبني وخصوصا في األقاليـ ذات المناخ الحار والجاؼ، ىذا المبدأ الذي يفرض عمي 
المصمميف استخداـ لمتقنيات ووسائؿ تحد مف تعرض النسيج العمراني بشقيو الفارغ والممتمئ 

 . (2)لإلشعاع الشمسي المباشر وتوفر ساعات أكثر لمظؿ
 العبء الحراري لمبيئة المشيدة عمي اإلنسان.  اثر 4-13-1

 يمكف لمعبء الحراري لمبيئة أف يؤثر عمي اإلنساف كالتالي.
 الحد مف ساعات النشاطات واالستغالؿ المساحات الحرة لمنسيج العمراني. -
 .اإلصابات بضربات الشمسية -

                                                 
 -11الطىت الزبلزت، الكُٔج، ص  31جمبال،المذٔىت الؼربٕت ، الؼذد  كزرأمذوىب َلراوب ،كٕف وجؼل 3541(مُوت حٕذر ػبذ الرزاق ،1)

 .13ص 

 .14،الخلُد البٕئٓ ، دار اضبمت للىشر الطبؼت الُلٓ ، ص3555ضلطبن الرفبػٓ ، (2)
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 .درياالستيالؿ الكبير لمطاقة داخؿ المنازؿ لتب -
 المياه والمولدات ..الخ. اتالتقنية مف خزان قصر عمر مواد التجييزات -
 .اب الشديدئظيور حاالت االكت -
 .حاالت االنتحار -
  .ظيور أعامؿ العنؼ واإلجراـ -

 العبء الضوئي لمبيئة المشيدة. -4-14
أيضا لمضوء واألشعة الضوئية نظاـ تعمؿ وفقو وحدوث خمؿ في ىذا النظاـ يؤثر عمى 

حيث ينتج ىذا األخير مف الضوء  بالتموث الضوئي يمسيمكف أف يرفاىية وصحة اإلنساف 
مثؿ الضوء الناتج عف األفراف العالية لمصناعات  اإلنسافالشديد الضار ببصر وصحة 

الحديد والصمب والضوء الناتج مف أجيزة المحاـ والمعادف وكذلؾ أضواء السيارات واآلالت 
ما يعرؼ  أف يحدث فيياصحراوي  التي تتعامؿ مع محيط أف البيئة المشيدة، (1)النقؿ العاـ

األخير يعرؼ كثيرا في المدف الصحراوية ويظير نتيجة  ، ىذا(2)بظاىرة االنبيار الضوئي
شعة الضوئية بقوة انعكاس األ إلي إضافةالشارع  إليالكمية الكبير لمطاقة الضوئية تصؿ 

مما يؤدي إلى ارتفاع  أخريمرة  تمؾ األشعة انعكاس التي تعمؿ عمى و عمى األسطح 
بعض  بإتباعليذا ينصح  ،عدـ وضوح الرؤية عنووالذي ينتج  الطبيعية اإلضاءةمستوي 

مف بيف تمؾ  البيئات الصحراوية،األساليب والمبادئ اليندسية و العمرانية في التعامؿ مع 
: ثانيا، كبرىأوال التقميؿ مف استخداـ الواجيات الزجاجية لممباني باألخص المباني ال: المبادئ

االختيار الجيد لأللواف المستخدمة في الواجيات المعمارية لممباني حيث يفضؿ عدـ استخداـ 
ثالثا: ينصح باستخداـ األلواف ، األلواف العاكسة لألشعة الشمسية وباألخص الموف األبيض

مف  اإلكثاروجب  ،رابعا، الممتصة لألشعة الشمسية وىي األلواف الداكنة واألقؿ لمعانا
امتصاص أشعة  لفعاليتيا في المساحات الخضراء سواء أشجار أو نباتات عشبية وذلؾ

 .(3)تمطيؼ وترطيب الجو والشمس 
 

                                                 
 .31، حىطٕك َحجمٕل المذن َالمرِ، الطبؼت الزبوٕت، حُزٔغ مىشأة المؼبرف اإلضكىذرٔت، ص3553مصطفّ بذر،  (1)

د.ضلٕمبن المىٕر، حخطٕظ َبىبء المذن فٓ المىبطك الحبرة، دار مٕر للطببػت َالىشر مُضكُ  ص ، 3533،أوبحُ لٓ رٔمشب، حرجمت (2)

15. 

 .11،ص   –مكخبت األوجلُ المصرٔت–أضص الخصمٕم ببلمىبطك الحبرة -حرجمت احمذ الخطٕب ،3533، أله كُوٕب(3)
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 .اإلنسانالعبء الضوئي لمبيئة المشيدة عمي أثر  -4-14-1

في رفاىية اإلنساف العمرانية وخصوصا في البيئات  اكبير الضوئي أثر  لمعبء البيئي
 : الصحراوية والجافة نذكر منيا

  .يمكف أف تؤدي إلى العمى -
 .حدوث ظاىرة االنبيار -
 .عدـ وضوح الرؤية النيارية  -
 .وقوع حوادث السير  -
  .إصابة شبكة العيف بألـ التعرض ألشعة الشمس -

 
  . المشيدةلمبيئة  العبء الصوتي -4-15

يرتبط ارتباطا وثيقا بالحضر وخاصة األماكف األكثر تقدما  العب البيئي الصوتيإف 
صناعيا وتجاريا وذلؾ بسبب كثرة استخداـ اآلالت الصناعية ووسائؿ التكنولوجيا الحديثة 

 نذكر منيا :(1)الصوتيحيث يمكف أف يكوف لمبيئة المشيدة عدة أوجو لعبئيا 
                                                 

 .13،"الخلُد البٕئٓ"دُٔان المطبُػبث الجبمؼٕت الجسائر، ص 3552المخبدمٓ،ػبذ المبدر رزٔك  (1)

 :. تىضح ظبهرة السراة (IV-05) صىرة رقن

 .http://www.hurras.orgالوصدر . 
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 .ضوضاء وسائؿ النقؿ  -
 اجتماعية.ضوضاء  -
  .ضوضاء صناعية -
 .ضوضاء الماء  -

 
 عن وسائل الحركة والنقل.  ناتجال العبء الصوتي -

وفؽ ثالث  النسيج العمرانيتتمحور الضوضاء الصادرة عف وسائؿ النقؿ والحركة داخؿ 
  :محاور أساسية وىي

 الصوت -/الصادرة عف السكؾ الحديدية  الصوت -/الشارع  مفالصادرة  الصوت -
 .الصادرة عف الطائرات 

 الصادرة عن الشارع : الصوت  - أ
بشكؿ أساسي مف السيارات ووسائؿ النقؿ العامة والخاصة وكذلؾ  ىذا الصوتنتج يو 

الحضري وتشكؿ  النسيج العمرانيكؿ ىذه اآلالت تتحرؾ داخؿ ،(1)الدراجات النارية الحديثة
نسبة كبيرة مف الضوضاء فييا بحيث تشكؿ مف األصوات الصادرة عف إدارة وتشغيؿ 

أصوات الجياز  ،أصوات احتكاؾ اإلطارات باألرض ،أصوات الفرامؿ ،محركات تمؾ اآلالت
وحديثا أصوات محركات الدراجات ، أصوات أبواؽ السيارات والحافالت، السمعي لمسيارات
 .ةالنارية الرياضي

نقاصوالجدير بالذكر أف المسؤولية عف تقميؿ  تمؾ الضوضاء تنقسـ بالتناصؼ إلى  وا 
وجود عناصر عمرانية  إلزاميةالعمرانية مف حيث  المشيدةقسميف رئيسييف األوؿ البيئة 

وتقميص تمؾ األصوات وعدـ وصوليا  إنقاصوطبيعية مثؿ األشجار وما شابو لتعمؿ عمى 
أما المسؤولية الثانية فتقع عمى عاتؽ السائؽ  ،وارتدادىا عمى المباني المتراصفة حوؿ الشارع

 األصوات إصداراحتراـ القوانيف التي تمنع  إلزاميةأو مستخدـ تمؾ السيارات مف حيث 
 .إضافة جزئية االنسجاـ أليؿالمزعجة وخصوصا في 

 
                                                 

 .13، الخىمٕت َالؼشُائٕبث الحصرٔت، دار المؼرفت الجبمؼٕت ، االضكىذرٔت ، ص 3551محمذ ػببش ابرإٌم ،-د (1)
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 .ة عن السكك الحديدية الصادر  الصوت  - ب
السيارات ووسائؿ النقؿ وذلؾ  صوتفي المرتبة الثانية بعد  الصوتويأتي ىذا النوع مف 

السكؾ  الحضري و تتموقع عادة النسيج العمرانيألنيا تمس عدد أقؿ مف السكاف داخؿ 
في مناطؽ في الضواحي أو أطراؼ المدف وأما القطارات الحضرية أو يعرؼ  الحديدية

مواي الذي يخترؽ األحياء وأجزاء المدينة فإف الحديثة منيا تعمؿ بمحركات كيربائية الترا
عنصر في التأثيث العمراني  ىاتبار عوىادئة وال تصدر الكثير مف األصوات بالعكس يمكف ا

  .لمبيئة الفيزيائية وذلؾ لجماؿ مظيرىا وبياء شكميا
 : الضوضاء الصادرة عن الطائرات  -ج

نسبة ضئيمة مف  المدينة النسيجالصادرة عف الطائرات المارة فوؽ سماء  الصوتشكؿ ي
وخصوصا في المدف الصغيرة حيث تمر طائرة أو اثنتيف عمى األكثر  عبء البيئة الصوتي

في اليـو الواحد ولكف وبالرغـ مف ذلؾ فيناؾ دائما نسبة مف السكاف تبدي انزعاجيا وخوفيا 
أوقات الراحة وأوقات النـو واليدوء ليال وبشكؿ عاـ فإف  تجاه ىذه األصوات وخصوصا أثناء

الضوضاء الصادرة عف الطائرات تقمصت بشكؿ كبير عف الماضي وذلؾ يرجع لمتطور الذي 
 .(1)صناعة ىذا المجاؿ وتشيد

 . لمبيئة المشيدة عمي اإلنسان أثر العب الصوتي  4-15-1
حيث يمكف أف يأخذ كمعيار لمدرجة  الفيزيائية الراحةتأثيرا خاصا عمى  لمعبء الصوتي

كمما كاف النسيج محكـ  العبءحيث يقؿ ىذا ب ،رقي النسيج العمراني في أحياء المدينة
التخطيط والعكس صحيح وفي ىذا اإلطار يمكننا أف نمخص بعض األىداؼ المترتبة عمى 

 :وىي كالتالي المشيدةعمى مستخدمي البيئة  العبء الصوتي لمبيئة المشيدة
 .التأثير عمى نبض وضغط الدـ  -1
 .التعود عمى ىذه الظاىرة واألصوات العالية يؤدي إلى الصمـ تدريجيا  -2
  .اإلصابة بالصداع وآالـ الرأس -3
 .التأثير عمى مستوى السكري في الدـ  -4
 . باإلرىاؽالشعور   -5

                                                 
 .ضببك ،الخلُد البٕئٓ، مصذر3555ضلطبن الرفبػٓ ، (1)
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 .فقد التركيز في األعماؿ الذىنية   -6
 .التوتر العصبي  -7
  .الشعور بالضيؽ  -8
 .(1)مف النـو العميؽعدـ التمكف  -9

  .فقداف الشيية  -10
ال تقتصر عمى مدف بعينيا وأنما تمس جميع أنماط  العبء الصوتي لمبيئة المشيدةأف 

وأنواع المدف فوؽ المعمورة دوف تفريؽ حيث كما ذكرنا سابقا أنيا ظاىرة ممتصقة بالحضر 
 والعمراف الحضري .

  

                                                 
 .31المذن َالمرِ، الطبؼت الزبوٕت، حُزٔغ مىشأة المؼبرف اإلضكىذرٔت، ص ، حىطٕك َحجمٕل 3553مصطفّ بذر،  (1)
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 الخالصة

 
شعوره  اصدرافي  اإلنسافيتمكف  أفتسمسمي مف اجؿ  أطارتتحكـ عدة مفاىيـ في 

  .عف البيئة التي يعيش فييا باإليجاب أوبالسمب 
بحيث تكوف ىذه العالقة  اإلحساسالتي تحدث بعد حصوؿ  اإلدراؾتكوف  عممية و 

لو القدرة عمى  اإلنسافبينيما عالقة طردية أي في اتجاه واحد حيث اإلدراؾ ىو ما يجعؿ 
نحو المثير  اإلنسافالشعور بمظاىر البيئة مف حولو ويحدد طبيعة ونوعية سموؾ واستجابة 

التي يمكف  األعباء آف، وكيفية التفاعؿ والتعامؿ معو إضافة إلى سمسمة األحداث التي تميو
ؿ ويمكف بداخميا ب وحيويتومتعددة وليا اثر سمبي عؿ نشاطو  اإلنسافتشكميا البيئة عمي  أف
 .تتسبب لو في العديد مف المشاكؿ الصحية الجسدية والنفسية أف

سبب في كثرت المثيرات التي يتعامؿ معيا اإلنساف تالمرتفعة ت األحماؿالبيئة ذات  أف
 إلي نفور وانزعاج الشخص ىذا يؤدي وو عمي معالجتيا جميعا تمما ينتج عنو عدـ قدر 

وبالتالي اتجاه  ةبعدـ الراحة اتجاه األحماؿ الفيزيائي الشعور ، وىنا يتشكؿلكثرة المثيرات نتيجة
 التي تحتوي البيئات المتطرفة تعتبر البيئات الجافة والشبو جافة مف، و ةالرفاىية الفيزيائي

في تمؾ  اإلنسافتشكؿ عبء كبير عمي التي ، مي خميط كبير مف المثيرات الحسيةع
 المناطؽ.
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 تمهيد: 
في الناحية المتوقعة والية بسكرة  أطاروفؽ  مدمج أداريتقع منطقة الدراسة ضمف نطاؽ 

الجنوبية الشرقية لمجزائر العاصمة تحت سفوح كتمة جباؿ األطمس الصحراوي والتي تمثؿ 
 08.20512الوالية وبيف شماؿ البالد، تتربع الوالية عمى مساحة قدرىا الحد الطبيعي بيف 

ويحدىا مف الشماؿ والية باتنة ومف الشماؿ الغربي والية مسيمة ومف الشماؿ الشرقي ، 0كـ
وتشمؿ كما والية خنشمة ومف الجنوب الغربي والية الجمفة ومف الجنوب الشرقي والية الوادي، 

 5(1)ف الرممية باإلضافة إلى أنيا تضـ العديد مف المعالـ التاريخيةوالكثبا غابات النخيؿعمى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الواليةضمت  و، 8091وفؽ التقسيـ اإلداري لسنة  ىذاو  ة الواليةعاصم المدينة تمثؿو  

إلى  دارةاإل انقسمتـ ث 8011دوائر وخالؿ التقسيـ اإلداري سنة  6بمدية و 00آنذاؾ 
دوائر  1بمدية و 33والية تضـ لا أصبحتوىما والية بسكرة ووالية الوادي، حيث  شطريف

عمى  إلييابمديات جديدة  إلحاؽكما وتـ  وىي: أوالد جالؿ، سيدي عقبة، طولقة، الوطاية،
 أثر ىذا التقسيـ وىي: 

                                                 
، مزكشة تخشج نىُم شهادة ماجضتُش بعىىان "تحهُم أوماط األوضجت انعمشاوُت دساصت حانت مذَىت بضكشة"،ص 1995عهقمت جمال، ( 1)

143. 

 مىقع واليت بطكرة :( 1V-0صىرة رقم )
 .https://ar.wikipedia.org :انمصذر
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والية باتنة، بمدية  بمدية خنقة سيدي ناجي مف والية خنشمة، بمدية القنطرة وعيف زعطوط مف
عمى الدوائر  8008سنة  أخر إداريالشعيبة )أوالد رحمة( مف والية الجمفة، كما تـ تعديؿ 

بمدية ىذه  33ديات عشرة دائرة وعدد البم أثنىوبذلؾ أصبح عدد الدوائر في والية بسكرة 
 " (2V-0صورة رقم ) أنظر"(1)التي أعيد توزيعيا عمى الدوائر حسب التقسيـ الحالي األخيرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .-مدينة بسكرة-منطقة الدراسة  5-1
سميت و ىمزة الوصؿ بيف الشماؿ والجنوب  -العمرانية محؿ الدراسة البيئة -تعتبر مدينة بسكرة 

في الجزء الشمالي لموالية وتحتؿ مساحة وذلؾ عبر العصور، وتموقع المدينة  بوابة الصحراء
و تقع المدينة وفؽ  مف المساحة اإلجمالية لموالية، 0.59 وتمثؿ ما نسبتو ىكتارا 12770تقدر بػ

بيف خطي العرض وشماؿ شرؽ ° 6و ° 5خطى الطوؿ بيف شرؽ خط غرينتش  اإلحداثيات
 تقع بيف ىيكميف طبيعييف:، ومف حيث التضاريس فاف المدينة شماال° 35و° 34

منطقة السيوؿ في  -2،المنطقة الجبمية في الشماؿ وغرب حدود المدينة العمراني -1
المدينة يحدىا مف الشماؿ الشرقي المنفتحة عمى الصحراء، وفي ىذا اإلطار فاف الجنوب 

أراض شاغرة ومف الشماؿ الغربي أراض شاغرة ومف الجنوب الثكنة العسكرية والمطار ومف 
                                                 

 .والَت بضكشة -واإلداسةحت انتىظُم ه(مص1)

 بطكرة: نىاليتاإلداري نتقطيم ا( 2V-0صىرة رقم )
 .151،ص  2011رامي قاعىد ،:انمصذر
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يا عدة طرؽ وطنية تمثؿ حمقة ربط يأرض ، كما تغمؿفالحيوالجنوب الغربي والشرقي أراض 
  :بيف أجزاء الوطف نذكر منيا

سكيكدة مدينة بسكرة بالشماؿ والجنوب إذ يصميا بالذي يربط مدينة  3الطريؽ الوطني رقـ -أ
يميزي5  مرورا بالتجمعات الحضرية مثؿ قسنطينة باتنة، ومف الجنوب حاسي مسعود وا 

 الذي يربط بسكرة ببوسعادة5 46الطريؽ الوطني رقـ  -ب
 الذي يربط بسكرة بخنشمة مرورا بخنقة سيدي ناجي5 83الطريؽ الوطني رقـ  -ج

 الذي يربط مدينة بسكرة بباتنة مرورا بآريس5 33رقـ الطريؽ الوطني  -د

  5(1)مدينتي قسنطينة وتقرتخط لمسكة الحديدية شماؿ جنوب الرابط بيف إلى  إضافة
 .المعطيات الديموغرافية 5-2

السكاني  شكؿ الحجـ يفراغو الديمة مراحؿ لمنمو عرؼ التجمع البشري لممدينة عد
  :الذي ىو عميو حاليا وىو ما سوؼ تناوؿ كما يمي

  :مراحل التطور الديموغرافي لمسكان 5-2-1
 .1445عدد السكان سنة  - أ

ساكف تمؾ النسبة  4000قري وتحتوي عمي  7كانت مدينة بسكرة آنذاؾ تتكوف مف 
أصميف، إضافة إلي  جميعيـ سكاف 1893ساكف خالؿ سنة 7000التي تعددت حاجز 
جندي، حيث بمغ عدد السكاف  1000و 11000الذيف بمغ عددىـ  فالمستوطنيف األوروبيي

 5(2)ساكنا قبؿ اندالع الثورة التحريرية وذلؾ وفقا إلحصاءات سيناتور 50000
 .1666إحصاء  - ب

إناثا  29769ذكورا  29579ألؼ نسمة منيا  60بمغ عدد سكاف المدينة آنذاؾ تقريبا 
%  08.15% في وسط المدينة،  90.77بنسبة وزع السكاف ما بيف الريؼ والحضر حيث ت

 5(3)% موزعة عبر الضواحي 1.08بالتجمعات الثانوية و 
 

                                                 
فٍ انمذن انصحشاوَت. دساصت ، مزكشة تخشج نىُم شهادة ماجضتُش بعىىان "أصباب تذوٍ مضتىٌ انشفاهُت 2011سامٍ قاعىد، ( 1)

 .153حانت مذَىت بضكشة"، ص

 قُم اإلحصاء.، 2011مذَشَت انتخطُظ واإلحصاء نىالَت بضكشة،( 2)

 ( وفش انمصذس.3)
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 . 1977إحصاء عام  - ج

، 1977وذلؾ وفؽ نتائج إحصاء سنةنسمة  90471العدد اإلجمالي لمسكاف وصؿ 
عمى الشكؿ  ، ووزعت تمؾ الكثافة السكانية جغرافياإناثا 46025ذكورا و  44446منيـ 

%  6.18% بالتجمعات الثانوية  8.72% بالتجمع الرئيس وسط المدينة  85.10اآلتي: 
 موزعة عبر ضواحي المدينة5

 . 1987إحصاء سنة  - ت

مف جية وكذا عامؿ اليجرة نحو  لمسكاف  نتيجة   لتحسف  األوضاع  المعيشية
قدر  ، حيث% 5.27ما يعادؿ إلى  يديموغرافالالوالية مف جية أخرى ارتفعت نسبة النمو 

 66166نسمة(  عدد الذكور  129557ألؼ ساكف ) 130بحوالي  آنذاؾ عدد سكاف المدينة
 خالؿ الواحدةة نسمة في سن 4200 ، حيث ارتفع عدد السكاف بمعدؿ يقارب63391واإلناث 

كذلؾ فاف  ،(1)لميجرة خالؿ ىذه العشرية ةكالنتيج ىذاـ، 87ـ إلى 77الفترة الممتدة مف سنة 
 :آلتيموزعة عمى النحو او نسمة  24854بحوالي  القوة العاممة كانت تقدر

 نسمة5 1.653)الفالحة(األوؿ  القطاع 
 )نسمة5 7.692القطاع الثاني )الصناعة والبناء 
  نسمة5 15.509)الخدمات(القطاع الثالث 

  .1998عام  اإلحصاء - ث

ارتفاع ممحوظ لمعدد السكاف حيث بمغ عدد السكاف  8001سنة  إحصاءسجؿ 
 الذي سبقو5 اإلحصاءعف ، %050نسمة بنسبة نمو تقدر بػ  105609.

 . 2007إحصاء عام  - ج

السكانية التي  اإلحصاءات أخرىو  0229السكاف الذي اجري سنة  إحصاءيعتبر 
قدر بػ  38/80/0229، وبالتالي فاف عدد سكاف الوالية إلى غاية وأحدثيا أجريت

نسمة،   .03503أي بزيادة تقدر بػ  0226نسمة لسنة  9.15128نسمة مقابؿ  9185636
مؾ النسبة تختمؼ وتتبايف مف بمدية ت ،نسمة/كمـ لموالية 36الكثافة السكانية تبمغ  آففي حيف 

ببمدية  ²نسمة/كمـ 3ببمدية بسكرة  مقابؿ   ²نسمة/كمـ 8912ألخرى، حيث تصؿ إلى 
                                                 

 وفش انمصذس. -(1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
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مجتمعيف مجتمع حضر  إليالية بسكرة و يتوزع السكاف في ، و البسباس جنوب غرب الوالية
متمركزيف في األرياؼ، وفي  %1.523حضرييف مقابؿ  %1509.ريفي وذلؾ بنسبة  وأخر
حضرية وىذا نظرا لدورىا  فاف الوالية تشمؿ عمي سبعة تجمعات مصنفة كمناطؽ اإلطارىذا 

  ( 3V-0صىرة رقم )5(1)اإلداري وتوفرىا عمى بعض المرافؽ اإلدارية، االجتماعية والثقافية
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 .معطيات الفيزيائيةال 5-3
 :المدينة موضع  5-3-1

انحدارات متفاوتة  يذ منطقة سيمية ضمف حوض ترسبيعمى  المدينة تتموضع
 مثمت حواجز طبيعيةو  المدينةلمنسيج  اأعطت شكال مميز  ئية والتيتخترقيا ودياف ومجار ما

  5(2)ـ عمى سطح البحر120مدينة بسكرة عمى ارتفاع  ، حيث تقعلمتعمير

 :تضاريس  المدينة  5-3-2
االتصاؿ  نطاقيف الصحراوي واألطمسي و تمثؿ بيفتقع المدينة محؿ الدراسة  

ة مسمس حيث تمتد  المنطقة الغربية لممدينة أما، -تصدع جنوب األطمس الصحراوي-بالتصدع الكبير 
إلى  فرعيف، الفرع الشمالي يتجوإلى  الزاب مف الجنوب الغربي نحو الشماؿ الشرقي وتنقسـ

 ة األوراس5مسمسالمدينة و يمتحـ مع الجزء الجنوبي لالشرؽ نحو شماؿ 

 

                                                 
 قُم اإلحصاء.، 2011مذَشَت انتخطُظ واإلحصاء نىالَت بضكشة،  (1)

 .148، مصذس صابق ، ص 1995عهقمت جمال، (2)
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 :مذيىت بطكرة نطكانانىمى انذيمغرافي  ( 3V-0صىرة رقم )
 واليت بطكرة .-مذيريت انتخطيظ واإلدصاء :انمصذر
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 :جيولوجيا المدينة 5-3-3
( و TERTIAIRESفي مجموعة تكوينات ) جياو وليج منطقة بسكرة تتمثؿ

(QUATERNAIRES(" مميزة في أرض كمسية ،" )FLUVIALES ىذا ما توصمت إليو بعض ،)
أف المدينة تقع في منطقة ، ونشير ىنا إلى ألمنجمي( لمبحث SONAREMالدراسات لشركة )

 5 معرضة لميزات األرضية
 :مورفولوجية المدينة  5-3-4

تعتبر مروفولوجيا المدينة مسطحا تقريبا مع بعض المستويات في ضواحييا لكف 
حوض ، وفي ىذا اإلطار فاف المدينة فوؽ ػػػػػػػػاالفرؽ بيف تمؾ المستويات  يكاد يكوف منعدم

المتشكؿ مف أرض طينية ورممية و ليذا الحوض  الجنوبيالجزء حيث  ةطيني ةمورفولوجيذو 
يحوي ىذا الحوض بعض المجاري المائية القميمة أو  ويمتد نحو منخفضات "شط ممغيغ"، 

وادي بسكرة الذي يقطع ىذا الحوض مف الشماؿ إلى الجنوب نحو شط ممغيغ و النادرة 
الجباؿ الصخرية المسماة مف الناحية الشمالية سمسمة مف  ، كذلؾ يحيط الحوضزمو لوادي

 5(1)، "بومنقوش"
 .الشمسية المعطيات  5-4
 :االرتفاع الشمسي زاوية  5-4-1

يمكننا مالحظ مقدار ارتفاع الزاوية الشمسية فوؽ المدينة  V-04رقـ مف خالؿ الصورة
مف شير جويمية، مما يدؿ عمي مقدار الطاقة الحرارية  21درجة في  80والتي تبمغ حدود 

تكتسبيا الفضاء العمراني خالؿ فصؿ الصيؼ، في المقابؿ نسجؿ  أفالمرتفع التي يمكف 
  درجة وذلؾ خالؿ االنقالب الشتوي5 30المدينة اقؿ مقدار لمزاوية الشمسية والذي يقارب 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)Cote, M. 2005, La ville et le désert, Paris: Karthala. P 58. 

 تىضخ زاويت ارتفاع انشمص نهمذيىت بطكرة:( 4V-0صىرة رقم )

 .-S@TEL-LIGHT /http://satel-light.com  :انمصذر

http://satel-light.com-/
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 :لشمسا لمسطوع الزمني لمديأ  5-4-2
وؽ المدينة مف ف لمسطوع الشمسمدي زمني  أقصيالمدينة يصؿ  حديثاتأبحسب 

ا مقدار كبير  ذلؾ ويعتبر، وذلؾ خالؿ شير جويمية  ،ساعة .815 حتي الغروب إليالشروؽ 
مقدار اكبر لمطاقة الحرارية تبمغ ذروتيا خالؿ  ويضمف فترات كبير لمتشميس  لمسطوع حيث

فاف  ، كذلؾاإلشعاعيةفترة الظييرة، وخصوصا مع ارتفاع الزاوية الشمسية وقصر الموجة 
 ،ساعة نيارية وىذا خال شير ديسمبر 050الزمني لقرص الشمس بمغ  لممدىالقيـ الدنيا 

 5(1)ات النيار لكؿ شير خالؿ سنة كاممةويبف الجدوؿ التالي متوسط ساع
 

 الزمن جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المتوسط

 اليوم 8250س 8852س 8052س 8358س 8158س .815س 8153س .835س 8051س 8851س 8251س 050س س12.2

 الشهر 386س 321س س393 301س 136س 136س 113س 181س 393س 3.0س 380س 329س 1161س

 
 

 .المعطيات الحرارية 5-5
 5 حيث يصنؼموقع المدينة عمى مشارؼ الصحراء وجباؿ األوراس والزاب بحسب 
مناخا يكوف شديد الحرارة  لممدينةىذا ما يعطي  ،مناخ شبو جاؼ إلى جاؼ نسبياالب مناخيا

  5(2)"السيروكو" )الشييمي( كما تتميز بشتاء بارد وجاؼ رممية مصحوبا عادة برياح و

 :الشمسي لإلشعاعمقدار الطاقة الحرارية   5-5-1

دائما وبحسب الموقع الجغرافي لممدينة فاف اإلشعاع الشمسي يحمؿ طاقة حرارية كبيرة عبر 
تكاد آف تقارب القيـ القصوى التي تصؿ األرض وذلؾ خالؿ فصؿ ، موجات القصيرةال

الصيؼ، كذلؾ تتدرج ىذه القيـ نزوال إلي آف تصؿ إلي قيمتيا الدنيا خالؿ فصؿ الشتاء، 
بدالت قيـ الطاقة الحرارية لإلشعاع الشمسي بكيمو واط/متر  (5V-0سقم ) الصورة تبيفو 

 الساعات لكؿ شير الخاص بمدينة بسكرة 5

                                                 
(1) S@TEL-LIGHT /http://satel-light.com-. visité le 03-01-2015. 

 بضكشة . –مطاس محمذ خُضش  –صهحت األسصاد انجىَت م (2)

 .-S@TEL-LIGHT /http://satel-light.com  :انمصذر أنمذي انسمىي نهططىع انشمص انيىمي( 1V-0رقم )جذول 

 

 

http://satel-light.com-/
http://satel-light.com-/
http://satel-light.com-/
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 :الهواء الحــرارةدرجة   5-5-2
0 متوسط درجة الحرارة لممدينة خالؿ سنة يقارب أف

وذلؾ بحسب دراسة  ـ21.8
0 بػ درجات الحرارة القصوى ، حيث بمغت"سمتزار"

وذلؾ خالؿ الفترة الممتدة بيف ـ 4656
0 بػوالمقدرة الدنيا درجات الحرارة  أما وتأ و شير جويمية منتصفي

 شيرخالؿ  وذلؾ ـ0.5
 5(1)جانفي

بسكرة لألرصاد الجوية، ويبيف الجدوؿ التالي  ةالمسجمة عمى مستوى محطتمؾ القيـ 
 متوسط قيـ درجات الحرارة واألمطار والرياح والرطوبة لكؿ شير خالؿ سنة كاممة5

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 وفش انمصذس . (1)
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تساقط االمطار  - مم -  - °C -  درجة الحرارة

ـار )ملم( كمية األمط رارة ات احل درج

 مطتىي انطاقت انذراريت نإلشعاع انشمطي بذطب مذيىت بطكرة:( 5V-0صىرة رقم )

 .-S@TEL-LIGHT /http://satel-light.com  :انمصذر

 

 انطىىي نهمذيىت بطكرة: درارة انهىاء مىذي بياوي نمتىضظ( 6V-0صىرة رقم )
 .مصهذت األرصاد انجىيت ،مطار بطكرة، :انمصذر

http://satel-light.com-/
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 قوة الرياح

 )م/ث(

 الرطوبة

 النسبة

تساقط 
 )مم( اإلمطار

درجة الحرارة 
(o

C) األشهر 

 جانفي 12,2 0,60 58 2,8

 فيفري 15,4 2,80 50 5,5

 مارس 16,4 10,90 43 6,1

 أفريؿ 20,4 22,10 50 7

 ماي 26,6 1,50 33 6,1

 جواف 33,1 0,40 24 5,1

 جويمية 33,7 0,00 27 3,6

 أوت 34,2 0,10 29 3,9

 سبتمبر 29,2 36,10 42 4,3

 أكتوبر 24 3,00 43 4,8

 نوفمبر 15,9 0,10 45 4,5

 ديسمبر 12,6 21,20 49 5,1

4,9 41,1 98,80 22,8 
المجموع أو المعدل 

 السنوي

 

 
 

 .المعطيات الضوئية 5-6
 :مقدار الطاقة الضوئية  5-6-1

سقم الصورة  خالؿ ومفالمباشر طاقة ضوئية كبيرة  الضوئيالشمسي  اإلشعاعيحمؿ  

(7V-0) والجدوؿ رقـ (3V-0)،  األشيرالضوئية بداللة  الطاقة نالحظ مقدار أفيمكننا 
خالؿ شير جويمية وبالتحديد  القصوىالسنة وساعات النيار5 حيث تسجؿ المعطيات القيـ 

ؾ/لوكس 822خالؿ وقت الظيير حيث تصؿ حد 
وىي قيمة مرتفعا جدا نييؾ عف  ،(1)

انعكاسات تمؾ األشعة عف أسطح الجدراف واإلسفمت والرصيؼ والتي يمكنيا أف تزيد مف 

                                                 
)1( S@TEL-LIGHT /http://satel-light.com-. visité le 03-01-2015. 

 انطىىي نهمذيىت بطكرة: انعىامم انمىاخيتمتىضظ قيم ( 2V-0رقم )جذول 
 .مصهذت األرصاد انجىيت،مطار بطكرة، :انمصذر
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ضاءة المحقؽ داخؿ البيئة المشيدة مما يؤدي إلي حدوث ظاىرة التوىج في مستوي اإل
المحيط المبني والتي يكوف ليا آثار سمبية عمي اإلنساف وصحتو  وسموكو ونشاطو ونمط 

 12القيمة حد  تشير ديسمبر بمغ  أثناءالقيـ الدنيا خالؿ وقت الظيير فاف وكذلؾ معيشتو، 
 5/لوكسؾ
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
طاقة لم ةيـ الشيريقمتوسط ال مف خالؿ الجدوؿ التالينستعرض  أفيمكننا  و 

 5لكؿ شير خالؿ سنة كاممةالضوئية اإلجمالية 
 الزمن جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المتوسط
 المتوسطة القيمة 307.2 438.7 588.7 692.1 788.9 858.3 863.5 778.5 621.6 496.9 345.4 297.9 590.6

 

 

  .المعطيات الرياحية 5-7

تعرؼ منطقة بسكرة نوعيف مف الرياح أوال الرياح الشتوية الباردة التي تيب مف الشماؿ 
أما النوع الثاني  مما تسبب الزيادة في نسبة الرطوبة،،  كـ/سا 35الغربي بسرعة متوسطة تبمغ 

فيي الرياح الموسمية وىي األكثر شيوعا )الرياح السائدة( الرياح الصيفية الساخنة والرممية 
والتي تيب مف الجنوب والجنوب الغربي  في الربيع والخريؼ بسرعة تصؿ أحيانا إلى 

السائد ، وبالتالي فاف االتجاه  والتي تسبب في بعض األحياف كوارث في المنطقة،  كـ/سا 80
 5(8V-0صىرة رقم ) موضحة في ىي كما (1)لمرياح ىو جنوب شرقي/شماؿ غربي

                                                 
 بضكشة . –مطاس محمذ خُضش  –( مصهحت األسصاد انجىَت 1)

 بىدذة ك/نىكص نهمذيىت بطكرة: متىضظ قيم انطاقت انضىئيت( 3V-0رقم ) جذول
 .-S@TEL-LIGHT /http://satel-light.com  :انمصذر

 

 نهمذيىت بطكرة: مقذار انطاقت انضىئيت( 7V-0) صىرة رقم

 .-S@TEL-LIGHT /http://satel-light.com  :انمصذر
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 الشهر جاوفي فيفري مارش أفريم ماي جىان جىيهيت أوث ضبتمبر أكتىبر وىفمبر ديطمبر انمجمىع

 القيمة المتوسطة 6.4 5.6 5.5 3.1 4.4 4.2 3.3 3.4 3.3 3.8 2.9 1.2 47.1
 

 

 

 

 

 .الرطوبةمعطيات   5-8

في شير ديسمبر  %62بقيمة قصوى تصؿ إلى  ، و%19رطوبة نسبية متوسطة تبمغ  
في شيري جويمية وأوت، يبقى ىذا التنوع األضعؼ الذي يميز  %32وبقيمة أدنى تصؿ إلى 

ممـ كمعدؿ  0622ىذا المناخ، كما تعرؼ ىذه المنطقة مقدارا مف التبخر يصؿ أحيانا إلى 
 5(1)سنوي

 الشهر جاوفي فيفري مارش أفريم ماي جىان جىيهيت أوث ضبتمبر أكتىبر وىفمبر ديطمبر انمجمىع

 القيمة المتوسطة %57.3 %57.1 %46.1 %37.9 %31.6 %29.3 %27.4 %33.9 %46.2 %53.5 %55.5 %63.1 538.9

 

 

 

                                                 
 مطاس بضكشة ، مصذس صابق. –مصهحت األسصاد انجىَت  (1)

 انطائذة نمذيىت بطكرة: اتجاي انرياح( 8V-0صىرة رقم )
 مطار بطكرة .–مصهذت األرصاد انجىيت  :انمصذر

 :متىضظ قيم انرياح نكم شهر( 4V-0رقم )جذول 
 مطار بطكرة . –مصهذت األرصاد انجىيت :انمصذر

. 

 :خالل ضىت متىضظ انرطىبت انىطبيت نكم شهر( -05Vرقم )جذول 
 . مطار بطكرة –مصهذت األرصاد انجىيت :انمصذر

. 
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 .المعطيات الصوتية 5-9
تكوف مسببة  أفالمصادر الصوتية التي يمكنيا  أنواعتحتوي المدينة عمي كافة 

مدني  وآخرلمضجيج داخؿ النسيج العمراني حيث تحتوي المدينة عمي مطاريف عسكري 
كذلؾ تحتوي المدينة عمي ، خط لمسكؾ الحديدية والذي يمر بمنتصؼ المدينة إلى إضافة

 خروآ، زاتينشاطات و تجي ية الغربية ومنطقةفي الجية الجنوب وقعمتتمنطقة صناعية 
مف  أنماطالذي تحتوي المدينة منو عمي عدة  األخيروىو الشارع ىذا  وأىميـالمصادر 

، وبما أف حركة المالحة الجوية فوؽ المدينة قميمة إلي الشكؿ والتدفؽ والسعة والتصنيؼ
درجة كبيرة وتكوف غالبا أثناء وقت النيار فأنيا بذلؾ تعتبر مصدر ضعيؼ لمضجيج 
لممدينة، كذلؾ خط السكؾ الحديدة المار بوسط المدينة و المخصص في األساس لنقؿ 

وقات المحددة لممرور البضائع ال يشكؿ مصدر قوي لمضجيج عمي المدينة وذلؾ بسبب األ
القطار في المدينة، وأيضا المنطقة الصناعية التي تقع في ضاحية المدينة الجنوبية والتي 

وال تشكؿ مصدر قوي لمضجيج، وبالتالي فاف المصدر  تمثؿ الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ركة الرئيس لمضجيج ىو الشارع المحتوي عمي وسائؿ النقؿ المختمفة العامة والخاصة وح

  5(1)الناس ونشاطاتيـ المتعددة 555555الخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
 ، مصذس صابق.1995(عهقمت جمال، 1)

 :ةبطكر نهمذيىت األقمار انصىاعيتصىرة ( 9V-0صىرة رقم )
 .2015: انبروامج انذاضىبي جىجم ارث انمصذر

 انمطاس

N 
 انمىطقت انصىاعُت

 خظ صكت انحذَذ
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 .النسيج العمراني 5-10
لمنمو الديمغرافي لمسكاف كذلؾ كاف النسيج العمراني الذي شيد مراحؿ  عألوضمثمما ىو عميو 
 5أالفت بشكؿ كبير في تكويف النسيج العمراني لممدينة التي ىي عميو ىمتتطور عدة سا

 :مراحل تتطور النسيج العمراني 5-10-1

العمراني الحالي لممدينة بسكرة ىو نتائج مراحؿ طويمة مف التطور والنمو عبر  النسيج أف
 جزء معيف مف ىذا النسيج5نية التي ساىـ كؿ منيا في بناء ممفة والحقب الز تالعصور المخ

 الحقبة الرومانية: - أ
بؿ كاف ، في تمؾ المرحمة لـ تكف المدينة تحتوي عمي نسيج عمراني واضح المعالـ

مباني وخزانات المياه وىذا ما وجد عف طريؽ اآلثار التي تـ العثور عمييا في ىناؾ عدة 
 5(1) المنطقة الشرقية )العالية حاليا(

 ـ(:3477 –ـ 777حقبة القروف الوسطى )العصر اإلسالمي  - ب

بحسب كتابات ابف في ىذه المرحمة مف التاريخ شيدت المدينة مف طرؼ المسمميف وىذا 
 5ولكنيا سرعاف ما اندثرت ولـ يبقني منيا شيء  ـ(،3472-ـ3332خمدوف )

 والتي تنقسـ إلى مرحمتيف: الحقبة التركية: - ج
 ـ(:3687-ـ3543المرحمة األولى )  -1

وىي الحقبة التي ظيرت فييا نواة فعمية لمنسيج العمراني لممدينة وىذا كاف قرب بساتيف 
باب الضرب،  –شكمية5أ النخيؿ حيث تـ إقامة حصف لمراقبة البساتيف مع إقامة ثالثة أبواب 

ممموء بالماء  باب المقبرة، إضافة إلى إقامة خندؽ يحيط بالمنطقة –باب الفتح، ج  –ب 
 لواديالمستمد مف ا

 ـ(:3844-ـ3687المرحمة الثانية ) -2

ي لمنسيج التي تشكمت في المرحمة األولي التركية نتيجة كارثة طبيعة األول انفجر النواة 
رأس  حيث أعيد تمركز السكاف داخؿ بساتيف النخيؿ وشكمت بذلؾ سبع أنسجة متجاورة  وىي

القرية، مجنيش، قداشة، لمسيد، باب الضرب، باب الفتح، سيدي بركات، ىذه التجمعات 
                                                 

 ،مصذس صابق ،1995( عهقمت جمال، 1)
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البشرية التي كانت تتداخؿ وسط واحة النخيؿ مف الجنوب ومتراصة مكونة بذلؾ شوارع 
التحاـ السبع قري مع بعضيا البعض شكؿ  لسواقي التي يسقى بيا النخيؿ5 أفحسب امتداد ا

خؿ الواحة والتي تعتبر مف الخصائص النوعية لمدينة بسكرة والمميزة نسيج عمراني متقطع دا
ىذه الوضعية أدت إلى ظيور نوع مف النسيج  ،(1)لممدف التقميدية لممناطؽ الجافة وشبو الجافة

العمراني مدمج مع الواحة بتطور خطي عمى حواؼ السواقي لكي يتأقمـ مع الظروؼ 
( وىو ما وفر مستوي عالي جدا مف الحماية مف لمشيد وواحة النخيؿعالقة احتواء بيف المجاؿ االمناخية )

 الشمسية الحاممة لمطاقة الضوئية والحرارية، كذلؾ حمت النسيج مف الرياح القوية األشعة
 ؿباالعتدايمتاز  مصغرشديدة السرعة وزادت مف نسبة رطوبة الجو موفرا بذلؾ مناخ 

 5(2)والرطوبة بدؿ مف المناخ الحار الجاؼ
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .163، مصذس صابق ، ص 2011سامٍ قاعىد ، (1)

 .154،مصذس صابق ،ص 1995(عهقمت جمال، 2)

 :وفجار انذصه انتركي وتكىيه انطبع قريالرضم تىضيذي   -10Vصىرة رقم 

 المصدر . الباحث.

N 1- ًانحصه انتشك

 انقذَم.

انحصه انتشكً -2

 انجذَذ.

 باب انفتح.-3

 مجىُش.-4

 صُذي بشكاث.-5

 ساس انقشَت.-6

 باب انضشب. -7

 انمضُذ.-8

 قذاشت.-9

 

1 

 

6 
7 

5 

3 

8 

9 

4 
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 الحقبة االستعمارية:  - ح
وىي الحقبة التي ظير فيو النسيج المخطط الذي يحمؿ الطابع القوطي األوروبي 

قاـ الجيش الفرنسي بوضع تصميمات لتحصيص والمستنبط مف القروف الوسطي حيث 
وىذا مف أجؿ مراقبة ينابيع الماء التي تغذي الواحة ، شطرنجي خارج الواحة في جية الشماؿ

كاف ىذا التدخؿ العمراني عمي المدينة يحمؿ دالالت فنية ، و لمبعد مف المدينة القديمةكذلؾ و 
ـ بالتكفؿ ببناء مدينة 1852وليف الفرنسييف عاـ ئبعد قرار المس وعسكرية في أف واحد و

حيث تـ توظيؼ  )رأس الماء(، ماهمنظمة في شماؿ الواحة عمى حساب القرية التقميدية ألمس
 5القروف الوسطى األوروبية مدفمف  المقتبسالنمط الشطرنجي لمنسيج ىذه المدينة و 

 :النسيج الشطرنجي - خ
ي أعطي المدينة صفة جديدة جط وفؽ التقسيـ الشطرنطأف ظيور نسيج عمراني مخ

بحيث كاف النسيج الشطرنجي  صفتيا األصمية وىي النسيج الواحاتي والغير منتظـ،ل خالفا
تحدد الجزيرات المتماثمة ذات ظيور الشوارع المتعامدة والتي إلى  مما أدى، منظـ في ُجزيرة

مركبة مف تحصيصات ذات أشكاؿ  حيث كانت الجزايرت، امتر  40متر في  40أبعاد 
 شكاؿ مربعة5متمثمة في األ ىندسية بسيطة

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ىذه المرحمة شيدت ظيور نسيج عمراني مخطط  أفنذكر  أففي ىذا اإلطار يمكننا 
بحيث وفر التقسيـ الشطرنجي التظميؿ الدائـ عمى مدار اليـو مسبقا وفؽ المعطيات المناخية 

 انجزَشاث راث اإلبعاد انمتضاوَت

 محاوس انحشكت انمُكاوُكُت انمتعامذة وانمىتظمت

 :انشطروجينتقطيم ا( -11Vصىرة رقم )
 .170، ص 2011رامي قاعىد،:انمصذر
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مبنيات وكثافة البنائية ل لمشوارع المتعامدة عف طريؽ التقميؿ مف عرض الشارع وارتفاع
وبالتالي  لإلشعاع الشمسي تعرض الشارعتقميؿ نسبة إلى  المحاذية لمطريؽ مؤديا بذلؾ

 اإلنقاص مف الحمؿ الحراري المطبؽ عميو5
 5تطور النسيج العمراني خالؿ الحقبة االستعمارية - د

زمنية مختمفة  فترات النسيج العمراني االستعماري بعض التوسعات العمرانية في شيد
وامتصاص راس الماء والتوسع  التوسع الريفي5 منياومف ضمف ىذه التوسعات نذكر 

مف أجؿ مؿء الفراغ الموجود بيف حيث بداء التطور خارج النسيج االستعماري  ،(1)الطبيعي
المحطة والمنطقة الشطرنجية والتي فصميا عف طريؽ نيج الشماؿ، ىذا التوسع حمؿ التغير 

أبعاد الجزيرة مما أدى إلى ميالد النمط الجديد مف السكف الريفي المدمج في األوؿ في 
وفي ىذا الصدد شيدت الحقبة االستعمارية مرحمة أخري مف التوسع النسيج ، حدائؽ الواحة

لوجود العوائؽ التي تمنع توسع المدينة والتي تتمثؿ في   ىذه المرة مف جية الجنوب وذلؾ
جية الغرب وحافة الوادي مف جية الشرؽ والتحصيف العسكرية   مف السكؾ الحديدة محطة

 5(2)مف جية الشماؿ
في نياية الحقبة االستعمارية وبعد التخمي عف المخطط المقترح لمسيد درفو ظير 
نسيج ظاىره غير منظـ وقميؿ التخطيط، ىذا النسيج يقتبس في نمطو العمراني مف النسيج 

حيث أدى ذلؾ إلى ميالد تحصيصات ذات أشكاؿ  ،ـالشطرنجي ولكف بدوف احتراـ التنظي
النسيج العمراني  عرؼ ، ومختمفة ناتجة عف تجميع البنايات بدوف منطؽ بعدي أو شكمي

نجاز برامج سكنية اجتماعية عاجمة في إطار امدينة بسكرة في نياية المرحمة االستعمارية ل
ده والشروع فيو في إطار عممية تعمير جيوية سميت "بمخطط قسنطينة" والذي تـ اعتما

وكاف ىذا   ،استرجاع طبقة اجتماعية واسعة مف السكاف األصمييف تيدؼ إليسياسيات 
السبب في ظيور نوعيف جديديف مف السكف غير المعروؼ في المحيط المحمي، حيث كانت 
ىناؾ عمارات ضخمة عبارة عف عمارات لسكنات جماعية احتمت الجزء الجنوبي لمنسيج 

 5(3)وظير السكف القصديري الشطرنجي،

                                                 
 .، مصذس صابق، 1995( عهقمت جمال، 1)

 ( وفش انمصذس.2)

 .، مصذس صابق، 1995(عهقمت جمال، 3)
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 (: 3976-3962حقبة ما بعد االستعمار ) - ذ
خالؿ تمؾ الحقبة أزمات كثيرة ومتعددة أثرت في طابعو ونمط  شيد النسيج العمراني

وكاف السبب الرئيس في ذلؾ ىو النزوح الريفي الكبير الذي حدث في تمؾ الحقبة، حيث 
تطورت الحظيرة استولي النازحوف عمي المساكف التي تركيا المستعمروف وفي ىذا الصدد 

تمدف في إطار المضاربة العقارية، وأدى  أو السكنية في تمؾ الفترة بشكؿ فوضوي دوف توجيو
طابع فوضوي ميز مدينة بسكرة مع توسع حضري نحو السكة الحديدية في الجية إلى  ىذا

إلى  مما أدى"، ابف قانة"الغربية وفي الجية الجنوبية حيث النخيؿ وعمى حساب حدائؽ 
أو تقنية  نيةال يخضع ألي قوانيف عمرا وظيور إطار جديد لنسيج عمراني غير قانوني 

وذلؾ  النخيؿ، غابات بدأنا نالحظ البناءات غير الشرعية داخؿ الحقبة كذلؾفي ىذه لمبناء، 
وتطور األحياء  عمي حساب أشجار النخيؿ مما أدي إلي ضياع الواحة شيئا فشيئا،

 :(1958، 1932خالل انذقبت االضتعماريت ) انتىضعاث انعمراويت انجذيذة خريطت نمذيىت بطكرة تىضخ  (-12Vرقم ) صىرة
 : مذيريت انثقافت نىاليت بطكرة.انمصذر

االضتعماريانعمراوي  انىطيج  

 انتىضعاث انعمراويت انجذيذة

انعمراوي انتقهيذي انىطيج  
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جية الجدوؿ  ومف "ثانوية العربي بف مييدي"القصديرية في المكاف المتواجد بو حاليا 
 في الشماؿ5 )الساقية(

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 الوضع الحالي: -5-10-2
 إليوصال  8096مرحمة جديدة لمتطور والنمو بعد السنة  العمرانيشيد النسيج 

حيث عرفت تمؾ ب، لمبيئة العمراني أكثرالوضع الحالي حيث تميزت تمؾ المرحمة بتقنيف 
)مخطط التحديث العمراني( ومخطط  P.M.U*(1)حمة حصوؿ المدينة عمى مخطط  ر الم

P.U.D*(2)  المتمثمة عموما في  ألمناطقي)مخطط التعمير الموجو(، واستعماؿ تقنية التقسيـ
 أنتجت، حيث )منطقة السكف الحضري الحديث( Z.H.U.Nالمقاربة الكمية في إطار منطقة 

والسكف الجماعي  ةئالتجز لمنسيج العمراني تعتمد عمي  ؿأشكاالسياسة العمرانية الجديدة  ىذه
جية شرقية و المسماة  إليالمدينة الجديدة لبسكرة مقسمة  وأصبحتوالمناطؽ الصناعية، 

Z.H.U.N  الشرقية، وجية غربية والتي أخذت اسـZ.H.U.N  الغربية، في المجمؿ اخذ
                                                 

)1( P . M. U- :Plan modernisation urbain. 

)2( P .U. D- : Plan urbain diriger. 

 :(1976-1962ما بعذ االضتعمار )( خريطت نمذيىت بطكرة -13Vصىرة رقم )
 انمصذر: مذيريت انثقافت نىاليت بطكرة.

 

 انتىصعاث انعمشاوُت انغُش مىظمت

 انبىاء انعشىائٍ

 بقاَا انىاحت
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 ألواحاتيفي النمط  والمتمثمةالسابقة الرئيسة  أنماطوالنسيج العمراني طابعا جديد مغاير عف 
 5(1)البسكريلمتجمع البشري  األصميوىو النمط 

   لممدينة وكثافتها البنائية.أنماط النسيج العمراني المشكمة  5-11
  األنماطعمرانية مختمفة ومتنوعة  أنسجة عدةفي الواقع تتشكؿ مدينة بسكرة مف 

وذلؾ كاف نتيجة لمحقب المختمفة لمنمو والتطور العمراني التي مرت بيا المدينة  ةلمورفولوجيا
عمقمة  األستاذقدـ  اإلطاروفي ىذا ، بالتفصيؿ في الجزئيات السابقة إليياوالتي تـ التطرؽ 

 أطروحتو أطارالعمرانية المشكمة لممدينة في  األنسجةلنمطية  تفصيمة، دراسة جماؿ
لمنسيج رئيسة تتميز  أصناؼتصنيؼ عشر  إليحيث خمصت الدراسة  ،ـ.800 لمماجستير

النسيج   ،النسيج التقميدي وىي  (-14Vسقم ) الصورة مدينة كما ىي موضحة فيالبيا 
  ،نسيج السكنات الفردية غير المخططة ، نسيج المتراص، النسيج اإليوائي ،االستعماري

نسيج السكف ،نسيج التجمعات الكبرى  ،نموذج الفيالت، نسيج السكنات الفردية المخططة
 نسيج السكف القصديري5،الفردي مسبؽ اإلجياد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .286مصذس صابق، ص ( سامٍ قاعىد ، 1)

 تىضخ أوماط انىطيج انعمراوي: خريطت نمذيىت بطكرة (-14Vرقم ) صىرة
 .1995عهقمت جمال ، : انمصذر
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 النسيج التقميدي: -5-11-1
سواء يمثؿ النسيج التقميدي الصورة األصمية لممدينة والتي كاف طابعيا الرئيسي ىو الواحة 

ويتميز ىذا النمط بالمنازؿ عفوية التموقع واألشكاؿ غير  ألمجالي أو الفيزيائي، افي تنظيمي
منتظمة وكذلؾ الجزيرات والتحصيصات غير منتظمة، كذلؾ الشوارع التي تكوف ضيقة والتي 
ىيكمت في السابؽ عمي أساس سواقي المياه، ومع تطور مواد البناء واختفاء الواحة وتبدؿ 

ة ػروؼ  الحياتيػاسب الظػة ال تنػارع الضيقو ػة والشػاكف القديمػأصبحت المسنشاط السكاف 
ي عف أصالة المجتمع المحم يأدى ىذا في مجممو إلى تخم، يدج التقميػاف النسيػة لسكػالزمني

دخاؿ مواد جديدة لمبالنسيج واستبداؿ  ناء تتناسب مع العصر مواد البناء التقميدية القديمة وا 
ير منتظـ ويحمؿ الكثير مف مفردات العمارة والتكنولوجيا مما أدي إلي نسيج تقميدي مشوه وغ

المعاصرة، ويتموقع ىذا النسيج حاليا في الجية الجنوبية مف المدينة ويحوي عمي نسبة كبيرة 
   5(1)لمسكاف وكذلؾ مقدار عالي لمكثافة البنائية

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .211( سامٍ قاعىد  ، مصذس صابق ، ص 1)

 )دي انمطيذ(:انىطيج انتقهيذي (-15Vرقم ) صىرة
 .انبادج انمصذر. 
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 :النسيج الشطرنجي 5-11-2
حيث يحتوى النسيج الشطرنجي  لعناصرهيتميز النسيج الشطرنجي بالتخطيط المحكـ 

باإلضافة إلى اتخاذ  ،ـ  X 12 ـ 12عمى جزيرات متماثمة وذات أبعاد متساوية 
التحصيصات ألشكاؿ ىندسية منتظمة، كما يتميز ىذا النمط بتعامد شبكة الطرؽ وتوجيييا 

تعامؿ بيدؼ ال ي، شماؿ شرقي / جنوب غربي غربشماؿ / يشرق جنوب في االتجاىيف
الجيد مع الظروؼ المناخية، ويتموقع ىذا النسيج في قمب المدينة، وتمثؿ الشوارع المحيط بو 
شوارع رئيسة وميمة جدا في المدينة، كذلؾ شوارعو الداخمية ذات نوعيف مف اليندسة وىما 

النسيج بالكثافة البنائية العالية نتيجة المضاربة  شوارع منتظمة وشوارع عميقة، يتميز ىذا
 5(1)العقارية، مما جعؿ التوسع دائما ما يكوف عموديا وليس أفقيا

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

  :اإليوائينسيج ال -5-11-3

يعكس ىذا النمط مف نسيج المدينة السياسة المستعجمة إلعادة التوطيف  الطبقة 
االجتماعية الفقيرة ويتمثؿ ىذا النمط في المدينة في أحياء الزمالة وحي محمد بخاري،  حيث 

                                                 
 -انمىفتح-انمتضاوٌ -انقىاة-تأثُش انعىامم انمىاخُت عهً انجزَشة انحشاسَت فٍ انشاسع  ، مزكشة دكتىساي –،2015،بىخبهت مفُذة-(1)

 . 95جامعت محمذ خُضش بضكشة.ص -انعمشاوُت

 )دي وضظ انمذيىت(:انىطيج االضتعمارييىضخ  (-16Vرقم ) صىرة
 .انبادج انمصذر. 
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عادة ما يكوف ىذا النمط قميؿ التنظيـ والتنسيؽ ومخطط ولكف ليس  بشكؿ جيد كذلؾ يتميز  
 ية ، وشوارع في اغمبيا ذات نمط ىندسي لمشوارع العميقة5بكثافة بنائية عال

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 :النسيج المتراص 5-11-4
ظير نياية الحقبة  األوؿىناؾ نوعيف مف ىذا النمط لمنسيج حيث ىناؾ نسيج متراص 

االستعمارية وتميز بكثافة بنائية وبتنظيـ فوضي لمشوارع والثاني ظير في مرحمة ما بعد 
 أشكاؿيندسي لمشوارع ذات النمط ال ،األوؿاالستعمار، و يتميز بكثافة بنائية اقؿ مف النوع 

 سطر المموؾ وحي شاطوني5 أحياءوتمثؿ ىذا النمط في  5(1)غير نظامية 
 
 
 

                                                 
 .159( عهقمت جمال ، مصذس صابق ، ص 1)

 :)دي انسمانت( Recasement( انىطيج  اإليىائي -17Vصىرة رقم )
 .انمصذر .انبادج 
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 :نسيج السكنات الفردية غير المخططة 5-11-5

ىذا النمط مف النسيج العمراني يشمؿ عمي نوع مف معايير التنظيـ ألمجالي العمراني، 
حيث الجزيرات ذات األشكاؿ اليندسية الغير منتظمة والتحصيصات الغير دقيقة في ىندستيا 
وشبكة شوارع يمكف آف يكوف البعض منيا ذات نيايات مسدودة، وكذلؾ كثافة بنائية 

لموقعو في أطراؼ المدينة كذلؾ يرخص سعر األراضي ىناؾ،  منخفضة وليست عالية وذلؾ
 5-عميؽ ،المتساوي،العريض –كما يمكف آف يشمؿ عمي األنماط اليندسية لمشارع جمعييا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انبادج.انمصذر.  :/Contigueانىطيج انمتراص  ىضخ ت (-18Vرقم ) صىر

 

 

 .انمصذر. انبادج  :/( وطيج انطكىاث انفرديت غير انمخططت )دي ضيذي غسال(-19Vصىرة رقم )
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 :نسيج السكنات الفردية المخططة  5-11-6
استفادة المدينة مف برنامج التطور الوطني لمقطاع الحضري وخصوصا بعد ترقيتيا إلي 
عاصمة والية، ىذا التطور في التيسير والبرمجة العمرانية أنتجت مرحمة جديدة لمنمو 

 تكوف  مة ومنتظ بجزيرات ذات أشكاؿ ىندسية العمراني في المدينة، حيث يتميز ىذا النمط
الجزيرات مع ي و شبو منحرؼ،  باإلضافة إلى تواز أذات أشكاؿ مستطيمة  في معظميا

ي، شماؿ غربشماؿ / يشرقاو جنوب  الشوارع، و توجيو الشوارع في االتجاه شماؿ / جنوب
ويمتاز ىذا النمط مف النسيج بنمطيف ىندسياف لمشوارع  وىما النمط   شرقي / جنوب غربي 

ط الشارع العريض، وذلؾ نظرا لمنقص الكثافة البنائية لمنسيج والغير متالئمة المتساوي ونم
 5 مع مساحة عرض الشارع 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

  :نموذج الفيالت  5-11-7
نمط نسيج الفيالت ادخؿ حديثا إلي المدينة في أطار تقنية التقسيـ ألمناطقي وسياسة 

 مف ىذا النمط وىي كالتالي5ة رئيس أنواع ةثالثالتطوير العمراني، حيث تحتوي المدينة عمي 
 النوع األوؿ5 وىو ذو التركيبة المنفجرة مف حيث الشكؿ الخارجي 5 -3

 يظير في تركيبتو الخطية واالنطواء5النوع الثاني5 وىو النوع الذي   -2

 )حي االستقالل(:نسيج السكنات الفردية المخططةىضخ ت (-20Vرقم ) صىرة

 انبادج.انمصذر. 
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 النوع الثالث5 وىو النوع ذو التركيبة الغنية في الحجـ والمستويات5 -3

ويتميز ىذا النمط بكثافة بنائية متواضعة وىندسة شوارع ذات نمطي وىما النمط المتساوي 
 ويتميز بطابع عمراني معاصر5ونمط الشارع العريض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :نسيج التجمعات الكبرى 5-11-8

ظير ىذا  في إطار االستغالؿ األمثؿ لألرض ومبدءا إيواء اكبر اعدد مف السكاف
طوابؽ وتكوف عمي  4النمط مف األنسجة، ىذا النمط الذي يتكوف مف عمارات ذات ارتفاع 

تموضع  النمط أيضا ومف خصائص ىذاعمارات ، 4إلي  3شكؿ تجمع لمجموعات مف 
ولكف الكثافة ، (1)بير، كما تكوف الشوارع واسعة جداإلى جنب وعمى محور ك ايات جنباالبن

البنائية لمعمارات أعطت تمؾ الشوارع نمط اليندسي المتساوي، حيث وبالرغـ مف اتساع 
 في الشارع5مساحة عرض الشارع إال أف الكثافة البنائية لمنسيج شكمت ظالال كبيرا 

  

                                                 
 .101، مصذس صابق ، ص  2015ىخبهت مفُذة ، ب (1)

 :نموذج الفيالتىضخ ت (V-21رقم )صىرة 

 انبادج.انمصذر. 
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 :نسيج السكن الفردي مسبق اإلجهاد  5-11-9

أوائؿ  بعماؿ مصنع الكوابؿ في المدينةىذا النمط مف األنسجة  ارتبط ظيور
الشكؿ  ثمانيات، وىو عبارة عف سكنات فردية لمعماؿ، حيث أخذت التحصيصات ال

ر تخطيط منظـ طاإفي  وذلؾباستخداـ أسقؼ جمموني  ةأسقفو التي كانت مغطا والمستطيؿ 
مف الجانب اليندسي، كذلؾ تميز ىذا النمط بكثافة بنائية محتشمة وضعيفة حيث المباني 

 جمعييا ذات طابؽ ارضي فقط، وتميزت شوارعو بيندسة الشارع العريض 5

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 :وضح التجمعات الكبرىت( V-22صىرة رقم )

 .انمصذر. انبادج 

 :نسيج السكن الفردي المسبق اإلجهادىضخ ت (V-23رقم )صىرة 

 .انبادجانمصذر. 



الخامسالفصل  البيئة المشيدة محل الدراسة  
 

168 

 

 :نسيج السكن القصديري  5-11-10

يتموقع ىذا النمط مف النسيج في المدخؿ الشمالي لمدينة وىو النمط الذي تغيب عنو 
 وىيكمو التنظيمي، في  والفوضى التامة االبنية التحتية تمامادني المعايير العمرانية وانعداـ 

مواد البناء المستخدمة فيي متكونة مف النفايات الصناعية واألقفاص الخشبية واأللواح 
 البالستكية5

وبذلؾ فاف الكثافة البنائية تكوف ضعيفة حيث تتكوف المباني مف طابؽ ارضي فقط، وتكوف 
 ىندسة شوارعو ىي ىندسة الشارع العريض 5

 
 
 
 
 
  

 :القصديرينسيج السكن ىضخ ت (V-24رقم ) صىرة 

 انبادج.انمصذر. 
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 الخالصة

 
حيث الزماف فتاريخ  فمف ،مكانيا و زمنيايمكف تعريفيا  أف البيئة المشيدة محؿ الدراسة      

النسيج العمراني لمدينة بسكرة ضارب جذوره في قمب التاريخ بداية مف العصر الروماني 
 الوقت الحالي كؿ تمؾ الحقب إلي ومرورا بالعصر اإلسالمي و العصر االستعماري وصوال

عمي العديد مف  المحتوية في صورتو الحاليةالنسيج التي شكمت إضافة ميمة لكي يكوف 
 5األنماط اليندسية ذات الكثافات البنائية المختمفة

مف السكاف، وتطبع صفة الحضر عمييـ حيث يعمؿ  عدد معتبرسكف المدينة ي كما و     
 5ما تكوف خارج مينة الزراعةاغمب السكاف في أعماال غالبا 

شرؽ خط غرينتش  تقع وفؽ اإلحداثيات المكاف فالمدينة حيثالمدينة مف  تعريؼأما      
ونتيجة  شماال° 35و° 34بيف خطي العرض وشماؿ شرؽ ° 6و ° 5خطى الطوؿ بيف 

مة مف الطاقة الحرارية والضوئية خالؿ ئكميات ىا المدينة تستقبؿ ىذا لموقعيا الجغرافي
حيث تعرؼ المدينة مستويات عالية مف درجات  نظرا لقوة اإلشعاع الشمسي، صؿ الصيؼف

، و تضرب المدينة رياح قوية تكوف محممة بالتربة والرماؿ خالؿ الطبيعية  اإلضاءةو الحرارة 
 مواسـ التبديؿ الفصمي5

 و، ةمف األحماؿ الفيزيائي عالي مقدار ذات لمدينة بسكرة البيئة العمرانية فاف اوبيذ     
 ذلؾمقدار عالي مف الحماية، و  يتطمب ، ممارعمي مستخدـ الفضاء الح تشكؿ عبء كبيرا

   5ةالعمرانية الفيزيائي الرفاىية حقيؽتو السكاف  عمي األعباء مف لمتخفيؼ
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 المنهجية. -6-1
طار خصوصية وموضوعية إوذلك في .(1)لمقارنافي األساس اتبع المنيج  تمهيد:  -

والذي شمل  كان محورين أساسين، األول وىو محور الدراسة النظرية وأىداف البحث، حيث
 إطارتحميل المفاىيم األساسية المكونة لمموضوع البحث، و تفكيك أبعادىا الرئيسة في 

المحور الثاني وىو الدراسة التطبيقية والتي اعتمدت في األساس عمي  أماالتحميل المفيومي، 
 :مراحل أساسية وىي 4

 .األنسجة محل الدراسة كعينة شاممة لممدينة . تحديداوال 

  . تحديد وتحضير األجيزة التقنية العممية الالزمة إلجراء التجربة الميدانية،ثانيا 
أجراء التجربة الميدانية وفق الوقت المخصص ليا وباستعمال التقنيات واألجيزة المعدة  .الثثا 

وىو رفع معطيات الرفاىية الفيزيائية  األول:القسم  ،مسبقا، حيث انقسمت التجربة إلي قسمين
  .: وىو استعمال التقنية البحثية االستبيانالثانيباستعمال األجيزة العممية المخصصة لذلك، 

التجربة الميدانية وفق منيج  المتحصل عمييا من يل والمناقشة لمنتائجأو التحميل والت. رابعا
المقارنة لمستويات وقيم عناصر الرفاىية الفيزيائية المطبقة ضمن األنماط الثالث من الكثافة 

 عرض الشارع  محل الدراسة. بالبنائية وعالقتيا 
 . -العينة الشاممة -معايير اختيار األنسجة محل الدراسة -6-2

عمقمة جمال فيما يخص دراسة وتصنيف . وفق الدراسة المنجزة من طرف البروفيسور
األنسجة العمرانية المشكمة لإلطار المبني لمدينة بسكرة والتي خمصت إلي تنصيف المدينة 

وىي  مرفاىية الفيزيائيةل التقنية شروطالمعايير و الوفق و   ،(2) وأنماط رئيسةإلي عشرة أصناف 
  كالتالي.

 (و منتظمة وتحصيصات ىندسية الشكلذو جزايرات يجب أن يكون نسيج مخططا ىندسيا ) -1
 .-الشارع-يجب أن يكون نسيج مكتمل اإلطار المبني واإلطار الحر  -2

                                                 
 .54"، دار انقظةث نهُشز انجشائز، ص اإلَظاَيث،"يُهجيث انةحث انعهًي في انعهىو 6002يىريض اَجزص،( 1)

 ، يذكزت خخزج نُيم شهادت ياجظديز بعُىاٌ "خحهيم أًَاط األَظجث انعًزاَيث دراطث حانث يذيُث بظكزت".5551( عهقًث جًال، 2)
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أي يحتوي عمي األقل عمي ساحة مجال حر متنوع ومتعدد) عميالنسيج  يحتوييجب أن  -3
 .(مساحة خضراء وشارعين آوعامة 
 يجب أن يكون نسيج ذو شوارع منتظمة االتجاه. -4
 .معصر الحاليليجب أن يكون نسيج مكتمل البناء وذو مواد بناء شائعة االستخدام  -5
 .طات إنسانية كثيفةنشا عمي نسيجال يحتوييجب آن  -6
نسيج عمي مصدر صوتي عمراني ثابت وقوي ومتغير ونشط عمي اليجب أن يحتوي  -7

 مدار اليوم تقريبا )عمي األقل الفترة النيارية(.
مساحة معتبرة من الفضاء الحرة ومضاءة إضاءة الطبيعة يجب أن يكون نسيج ذو  -8

 خالل فترة النيار.
 CESمتنوعة ومعامل استيالء لالرضية قوي  بنائيةيجب أن يكون نسيج ذو كثافة  -9

  .األقلعمى  % 75 إلي  %  100يتراوح من 
  .نسبة معتبرة من االستخدام سكني يكون نسيج ذو أنيجب   -10
 ليوجدات ذات مسافة موحدة عمي خط البناء ) يكون نسيج ذو تحصيص أنيجب  -11

   .ارتداد ( ومحقق لمبدأ التراصف
 .- العينة الشاممة -اختيار األنسجة العمرانية محل الدراسة  -6-3

فقد اعتمدا  وبحسب دراسة البروفيسور عمقمة، وبناء عمي المعايير سالفة الذكر
نسيجان عمرانيان يتموقعان داخل الحيز األوسط لممدينة )مركز المدينة( كعينة شاممة لنسيج 

.  تمك األنسجة المعتمدة االستقاللنسيج حي  - نسيج حي وسط المدينة -، وىماالعمراني
  .ممعاييرل أسيفااألكثر  و األكثر مالئمة لمدراسة المقارنة كموقع لمدراسة ىي

 .-العينة الشاممة-اختيار عدد األنسجة محل الدراسةأسباب  -6-4
لقد اعتمد نسيجين متشابيين في الخصائص تقريبا حيث التخطيط المسبق ليما 
والييكمة العمرانية الواضحة واألبعاد المحددة لمجزيرات والتحصيصات، والنمط الوظيفي 

البنائية وعالقتيا  المشترك، بحيث يشكل النسيجين مجتمعين أنماطا مختمفة من الكثافة
 بعرض الشارع.
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كذلك من حيث مبدءا المقارنة لمشعور الناس اتجاه شروط الرفاىية الفيزيائية العمرانية بين 
 محطات القياس.  الحتواهاعتماد نسيجين عمرانيين  تمنسجين مختمفي الكثافة البنائية، ليذا 

 اختيار عدد محطات القياس. أسباب -6-5
وبالتالي  يكون العمل عمي مقارنة عوامل الرفاىية  الدراسة ىي دراسة مقارنة أنبما 
النسب المختمفة  حيث وعالقتيا بعرض الشارعمختمفة لمكثافة البنائية  أنماطلثالث   الفيزيائية

ىندسة الشارع العميق وىندسة الشارع  و المصنفة ىندسيا بو بين االرتفاع/عرض الشارع،
 محطات 3وفق اتجاه موحد، ىذا اليدف يتطمب  ىذاو  ،المتساوي وىندسة الشارع العريض

 إليالنتائج لموصول تعزيز وتقوية  أطارلمقياس حيث كل نمط يقابمو محطة قياس، وفي 
 الكثافةقة العال أنماطكل  أيضاتم مضاعفة االتجاه وىذا من اجل مقارنة  البحث أىداف

 فإننامن النتائج، و بيذا  التأكد إطاروذلك في  األخر اتجاهالبنائية مع عرض الشارع في 
لمقياس تكون موزعة عمي ثالثة أنماط مختمفة لمعالقة وفي  محطات 6عمي عدد  تتحصل

 اتجاىين مختمفين.
 الجغرافيا لمشوارع.أسباب اختيار االتجاهات  -6-6

الجغرافي لمدينة بسكرة فانو تم اختيار االتجاه الشارع في الواقع وبحسب  الموضع 
تمك االتجاه ىي التي  ،واالتجاه شمال غربي / جنوب شرقي، شمال شرقي/جنوب غربي

 الكثافة البنائية تأثردراسة وبالتالي تمكننا ب (1)تكون فييا اكبر الفترات الزمنية لممسار الشمس
الشمسي خالل فترات زمنية طويمة  اإلشعاععمي مدي التعامل مع  من خالل ارتفاع المبني

 .من النيار
 التجربة الميدانية. ألجراءالزمنية  األوقاتتحديد  -6-7
تزامننا مع الفترة التي   بالقياستم تحديد الفترة الزمنية ألجراء التجربة الميدانية  لمرفع   

تكون فييا المدينة تستقبل اعمي مستويات الطاقة الحرارية والضوئية عبر اإلشعاع الشمسي 
تمك الفترة التي تكون ما بين منتصف شير جويمية ومنتصف شير أوت، كذلك ىو الحال 

 لمفترة  الزمنية إلجراء االستبيان. 

                                                 
 بظكزت . –يطار يحًذ خيضز  –يظهحث األرطاد انجىيث  (1)
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 .دراسةتحديد نسبة المستجوبين ضمن العينة محل ال -6-7-1

 لاالستتتدال يًكُُبباانًاجظببديز  ثبحظببا انذراطببث انًُجببشت يببٍ طببزي انةاحببث فببي رطببان
سر في البنايات لكل نسيج، حيث اعتمدنا في تحديتدنا البنايات و المساكن وعدد األ عمى عدد

 آلتي:كاوىي عمى عد المساكن المشغولة لكل نسيج  ،لمعينة المستجوبة
 

 

 

 

 
 : يبن عذد انًساكن انًشغىنت نألنسجت يذم انذراست- VI 10 جذول رقى

 انًصذر:يذيريت انتخطيط واإلدصاء واليت بسكرة.
 

من مجموع عدد المساكن المشغولة لكل نسيج من  %60ثم بعد ذلك قمنا بتحديد نسبة  -
 أنسجة األحياء المدروسة، حيث.

  شخص 71تقريبا ، أي مشغوال امسكن 770ىو عدد المساكن المشغولة :حي وسط المدينة -
  شخص 30 تقريبا ،مشغوال امسكن 534 ىو عدد المساكن المشغولة :حي االستقالل -

 :أن مجموع األشخاص المستجوبين في األنسجة المدروسة ىو يأ
 

 

 

 البيئة البرمجية. -6-7-2

 .  فقد ارتأينا إلى استخدام البرنامج الحاسوبي كذلك

" (V5) VERSION 5.1.0.3 SPHINX PLUS 2 " 
 المستتتوي األول:لمدراسة، مستتتويين وىتتذا لمعالجتتة النتتتائج المتحصتتل عمييتتا متتن االستتتبيان وفتتق

وفتتتى ىتتتذه الدراستتتة نقتتتوم بدراستتتتة تتتتأثير وتفاعتتتل متغيتتترين اثنتتتتين ،   الدراسةةةة ثنائيةةةة المتغيةةةةر
وفتتى ىتتذه الدراستتة نقتتوم باعتمتتاد خريطتتتة  الدراسةةة متعةةددة المتغيةةةرات :وىتتو الثتتاني:المستتتو  

 العوامل لدراسة تالقى وتجاذب المتغيرات المدروسة بعضيا البعض .
 
 

 عدد المساكن اسم النسيج
 مسكنا مشغوال 330 المدينةحي وسط 

 مسكنا مشغوال 178 حي االستقالل 

 شخظا يظدجىبا 100
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 .العينة الشاممةألنسجة التحميل الوصفي  -6-8
كما ذكرنا سابقا ووفق معايير تحديد األنسجة محل الدراسة حيث استشفينا النسيجين 

 محل تمركز محطات القياس، وفي ىذا اإلطار فأننا نقدم عرض وصفي لتك األنسجة. 
 نسيج حي وسط المدينة.   -6-8-1

انظر الدراسة التاريخية  تاريخيا،)، في الجية الشمالية من المدينة وسط المدينةيتموقع نسيج 

يرات والتحصيات لمجز  األبعاد( وىو نسيج عمراني ذو نمط شطرنجي متساوي 152ص لممدينة
ات ذات الشكل المربع في صوذو تركيبة عمرانية منتظمة شاممة متكونة من شبكة تحصي

عدة وظائف  عمي ويشمل ،متعامدة وشبكة مساحات خضراء تطرقاوشبكة  األحياناغمب 
صمم ىذا النسيج وفق اطر ىندسية ولخدماتي، والتجاري  واإلداريكني مختمفة منيا الس

 األرضيةمنتظمة من طرف المستعمر الفرنسي حيث اعتمد فيو نسبة شبو ثابتة في استغالل 
 ارتفاعات تة الواحدة وكذلك حددصوحددت تمك النسبة الكثافة البنائية داخل التحصي

كما  (أولشبو موحد و الممثل في )طابق ارضي+طابق  رتفاعاالذات  األخيرىذا  ،المباني
و حاليا ومع تبدل المناخ السياسي  ،مواد البناء الجديدة من اسمنت وأحجارت واستعمم

حيث  حافظ ، والديني والعقائدي والوظائفي عن ما كانت عميو في الحقبة التي  صمم فييا
بين  األرضياتو فقد توازنو في توحيد نسبة استغالل النسيج عمي تخطيو ومواد بناء ولكن

مختمفة ومتنوعة نتج عنو حاليا في يومنا ىذا كثافة بنائية غير  ألسبابالتحصيصات وذلك 
ارتفاعات لممباني متنوعة  نتج عن ذلك وبالتالي، مقننة او خاضع لمشروط الكثافة البنائية

مباني  إلي األحيانقط وتصل في بعض من مباني ذات ارتفاع طابق ارضي ف تبدأومتعددة 
 طوابق . 4 آو 3طابق ارضي+ -ذات ارتفاعات 

يشمل لنشاط كثيف متمثل  و أصبح في الوقت الحالي، مدينةال مركزو يمثل ىذا النسيج   
كما ويحتوي نسيج حي وسط  ،التجارية األنشطة إلي إضافةوالخدماتية  ةاإلداري األنشطةفي 

 أىم مصدر صوتي في المدينة متمثل في شارع األمير عبد القادر. عمي المدينة
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 .االستقالل نسيج حي 6-8-2
وبالقرب من حي  في الجية الشمالية الغربية من المدينة االستقالليتموقع نسيج حي 

وىو نسيج عمراني ذو نمط تصميم  ،(157راجع ص )انظر الدراسة التاريخية لممدينةتاريخا وسط المدينة،
حصيصات وكذلك ذو تركيبة عمرانية منتظمة و لمجزايرات و الت اإلبعادشريطي متساوي 

وشبكة  األحيانشاممة متكونة من شبكات تحصيصات ذات الشكل المستطيل في اغمب 
صمم ىذا النسيج وفق اطر ىندسية منتظمة  ،طرق شريطة متوازية وشبكة مساحات خضراء

وات التوسع العمراني الطبيعي لممدينة خالل سن أطارمن طرف السمطات المحمية في 
تمك النسبة  األرضيةالسبعينات من القرن المنصرم , واعتمد فيو نسبة ثابتة في استغالل 

المباني وثبتتيا  ارتفاعات حددتة الواحدة وكذلك صالكثافة البنائية داخل التحصي تحدد
واستعمل مواد ، كما يومنا ىذا إليم حيث تم الحفاظ عمي تمك النسبة 3.6والتي تقدر ب 

ومع استمرار المدينة في التوسع خالل تمك السنوات    ،دة من اسمنت وأحجارالبناء الجدي
لنشاط  حي االستقالل ويشمل نسيجكما ، المركزي ليا اإلطارانصير ىذا النسيج ضمن 
انو يمثل  إلي إضافة ،الترفييي والنشاط ألخدماتيالنشاط ، اإلداريمعتبر متمثل في النشاط 
 المدينة من الجية الغربية ومركزىا. أطرافحمقة وصل ىامة بين 

 
 

ننسيج انعًراني نذي وسط انًذينت: : صىرة جىيت  VI -01     صىرة رقى  
  .5105-انًصذر قىقم ارث

صىرة رقى     VI -05: يخطط شغم األراظي نذي وسط انًذينت:   
.وانتعًيرت انسكن يانًصذر:يذير  

N N 



 الفصل السادس المنهجية البحثية
 

176 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القياس.تحديد محطات  -6-9
 .- ماعدا الرفاهية الصوتية -القياس الخاصة بعوامل الرفاهية الفيزيائية طاتحم 6-9-1

الشكل العينة الشاممة لممدينة كما ىي موضحة في  أنسجةوزعت المحطات الست وفق 
 التالي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وفق االخجاهاج انًخدارت وهي كانداني. -انشارع–حيث وسعح انًحطاج عهي انفضاء انحز 

 شرقي/جنوبغربي.-اتجاهالشارعشمال-أ

النسبة المنخفضة بين االرتفاع/عرض  حيث L ≤ 2Hعالقة  ال وتمثل  :10المحطة رقم  -
 .بوخميفي دراجيفي شارع  حي االستقاللوتقع في نسيج  ،ىندسة الشارع المنفتحالشارع و 

S 01 
S 02 

S 04 

S 05 

S 06 

S 03 

نذي االستقالل: : صىرة جىيت ننسيج انعًراني  VI -03     صىرة رقى  
.5105،انًصذر: قىقم ارث   

انًذينت:  وسط : صىرة جىيت تىظخ تًىظع يذطاث انقياس وفق نسيج دي االستقالل و دي  VI -05     صىرة رقى  
.5105 -انًصذر: قىقم ارث  

ذي االستقالل: : يخطط شغم األراظي ن VI -04     صىرة رقى  

.انًصذر: يذيريت انسكن وانتعًير  

N 

N N 

N 
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ىندسة النسبة المتوسطة بين االرتفاع/العرض و حيث   H=L عالقةال وتمثل :02المحطة رقم   -
 رحماني نور الدين.بالتحديد في شارع  االستقاللحي نسيج وتقع في   الشارع المتساوي

 حيث النسبة المرتفعة بين االرتفاع/العرض L2≥Hعالقة ال وتمثل :03المحطة رقم  -
 بالتحديد في شارع فمسطين. ،وتقع في نسيج وسط المدينة وىندسة الشارع العميق

 غربي/جنوبشرقي.-اتجاهالشارعشمال-ب

النسبة المنخفضة بين االرتفاع/عرض  حيث L ≤ 2Hوتمثل عالقة = 04المحطة رقم  -
 .بن عزوز حسونةفي شارع  االستقاللحي نسيج وتقع في ىندسة الشارع المنفتح  الشارع و

 حيث النسبة المتوسطة بين االرتفاع/العرض  H=L عالقةحيث ال =05المحطة رقم  -
 محمد العربي.في شارع بعرير  ،وتقع في نسيج وسط المدينةوىندسة الشارع المتساوي 

 ،حيث النسبة المرتفعة بين االرتفاع/العرض L 2≥H عالقةحيث ال= 06المحطة رقم  -
 بعرير محمد العربي.،بالتحديد في شارع ،وتقع في نسيج وسط المدينة وىندسة الشارع العميق

 
 محطات القياس الخاصة بالرفاهية الصوتية.  6-9-2
معطيات الفيزيائية التي تتشارك الال يمكننا االعتماد عمي محطات القياس الخاصة برفع  

جاه، أما عنصر جمعييا في ألمعايير التقنية فيما يخص عممية القياس وأىميا ىو االت
خاصة التي يجب توجد ىناك معايير وشروط  حيث بشي،تجاه الشارع الصوت فال يعنو ا

 قيم من الميدان، وىي.مراعاتيا في عممية رفع ال
 مي مسافة واحدة من المصدر الصوتي .عالبد آن تكون محطات القياس  -
 .(1)البد آن تتشارك المحطات القياس في مصدر صوتي واحد -

ذا فأننا خصصنا محطات القياس الصوتية في نسيج وسط المدينة فقط دون نسيج حي يل  
وفي ىذا اإلطار وجب عمينا استحداث محطة مساعدة مع الحفاظ عمي بعض  ،االستقالل

تقع عمي مسافة واحدة من   5،6بمعني أخر أن المحطات رقم  من المحطات األصمية، 
فيي عمي مسافة  3آما المحطة رقم األمير عبد القادر، المصدر الصوتي المتمثل في شارع 

، وبالتالي تصبح المحطات 3ة وأسميناىا +لذلك وجب عمينا استحداث محطة جديد، اقرب
                                                 

)1( Nikolopoulou, M. 2004. Concevoir des espaces extérieursen environnement urbain: une approche 

bioclimatique. Grèce. Centre for Renewable Energy Sources (C.R.E.S.). 
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في  متمركزة إضافة إلي محطة أخري 5،6،3لمرفع المعطيات الصوتية ىي محطات رقم +
 المصدر الصوتي.  

 
 

 
 
 
 

 

 (ما عدا الصوتية) الفيزيائيةوصف محطات القياس. لمعطيات الرفاهية العمرانية  6-10
 

 : شرقي / جنوب غربي -أاتجاه الشارع شمال حطات القياس وفقم  6-10-1
 .وىندسة الشارع المنفتح،)L ≤ 2H( النسبة المنخفضة بين االرتفاع/العرض وتمثل =11المحطةرقم -
   
 
 
 
 

  

 ىندسة الشارع المتساوي.و ،(H=L)النسبة المتوسطة بين االرتفاع/العرض وتمثل = 02المحطة رقم  -

 

 

 

 

 

 

 

: المدينة وسط مخطط شغل األراضي موضح محطات القياس الصوتية وفق نسيج حي :  VI -06     صىرة رقى  
.يذيريت انسكن وانتعًير :المصدر  

: ، دي االستقالل 10تىظخ انًذطت رقى  VI -07     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

: ، دي االستقالل10يقطع تىظيذي نهًذطت رقى   VI -08     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

: ، دي االستقالل15تىظخ انًذطت رقى   VI -09     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

: ، دي االستقالل 15يقطع تىظيذي نهًذطت رقى  VI -01     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

S 05 

S 06 

S 03+ 

 انًصذر انصىتي

N 
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 .حيث ىندسة الشارع العميق،  (L2 ≥H)النسبة المرتفعة بين االرتفاع/العرض وتمثل -03المحطة رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : شمال غربي / جنوب شرقيأاتجاه الشارع  محطات القياس وفق  6-10-2
 .وىندسة الشارع المنفتح،)L ≤H2( النسبة المنخفضة بين االرتفاع/العرض وتمثل = 04المحطة رقم  -
 
 

 

 

 

 

 

حيث  و النسبة المتوسطة بين االرتفاع /العرض، H=Lعالقة وتمثل ال =05المحطة رقم  -
   ىندسة الشارع المتساوي.

 
 
 
 
  

: ، دي وسط انًذينت 13تىظخ انًذطت رقى  VI -00     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

: ، دي وسط انًذينت 13يقطع تىظيذي نهًذطت رقى  VI -05     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

: ، دي االستقالل 14تىظخ انًذطت رقى  VI -03     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

: ، دي االستقالل 14يقطع تىظيذي نهًذطت رقى  VI -04     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

: ،دي وسط انًذينت ينت15تىظخ انًذطت رقى   VI -05     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

: ، دي وسط انًذينت 15يقطع تىظيذي نهًذطت رقى  VI -06     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  
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 .حيث ىندسة الشارع العميق،  (2L ≥H)النسبة المرتفعة بين االرتفاع/العرض وتمثل= 06المحطة رقم 

 
 
 
 
 

 
 

 وصف محطات قياس مستوي الصوت. - 6-11
 وىي المحطة التي تمثل حالة انعدام الشاشة الصوتية.  .03+المحطة رقم  -

 
  
 
 
 
 

 :05المحطة رقم  -
 المؤطرة لشارع ذو ىندسة الشارع المتساوي.ة التي تمثل  الشاشة الصوتية وىي المحط

  
 
 
 
 

 

 

 

 انًصذر انصىتي

 ال تىجذ انشاشت انصىتيت

: ، دي وسط انًذينت 16تىظخ انًذطت رقى  VI -07     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

: ، دي وسط انًذينت16يقطع تىظيذي نهًذطت رقى   VI -08     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

: انًذينت ، دي وسط+13تىظخ انًذطت رقى   VI -09     صىرة رقى  

.يذيريت انسكن وانتعًير :المصدر  

 

: ، دي وسط انًذينت+13يقطع تىظيذي نهًذطت رقى   VI -51    صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

 .يذيريت انسكن وانتعًير :المصدر: 15تىظخ انًذطت رقى    - 50VI صىرة رقى 

 

 الباحث. :المصدر :15يقطع تىظيذي نهًذطت رقى   -55VIصىرة رقى 

 
 

 انًظذر انظىخي

+07انًحطث رقى   

 انًظذر انظىخي

01انًحطث رقى   

 انًصذر انصىتي

  انظىخيث انشاشث

 انًكىَث يٍ ارخفاع انًةُي

يُطقث ظم 

 انشاشث

N 

N 
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 :06المحطة رقم  -
  .الصوتية المؤطرة لمشارع ذو ىندسة الشارع العميقوىي المحطة المطبقة فييا حالة الشاشة 

 


















 .الوصف التقني لممحطات القياس -6-12
.جنوب غربي شمال شرقي /الوصفالتقنيللمحطاتوفقاتجاهالشارع -6-12-1

 اندقُيثانخظائض  10انًحطث رقى  12انًحطث رقى  13انًحطث رقى 

انعًيقًَظ انشارع   نًط انشارع انعريط نًط انشارع انًتساوي  

    األرظيتيعايم استغالل  95% 95% 100%

4 1 1  

انذقيقي األرظيتيعايم شغم    

 انكثافت انبنائيت نهتذصيصت 1 1 4

 عذد انطىابق 1 1 4

 ارتفاع انىاجهت انًعًاريت 3,6 و 3,6 و  15,76 و

 عرض انشارع  و 9,8 3,9 و 7,8 و

ارتفاع انىاجهت وعرض اننسبت بين  0,36 0,92 2,02

 انشارع

 يعايم االنفتاح نذى انسًاء  0,61 0,46 0,24

 انًصذر انصىتي

انشاشث 

  انظىخيث

انًكىَث يٍ 
 ارخفاع انًةُي

 
يُطقث ظم 

 انشاشث

: دي وسط انًذينت ،16تىظخ انًذطت رقى   VI -53     صىرة رقى  

.يذيريت انسكن وانتعًير :المصدر  

 

: ، دي وسط انًذينت16يقطع تىظيذي نهًذطت رقى   VI -54     صىرة رقى  

الباحث. :المصدر  

 

 انًظذر انظىخي

02انًحطث رقى   

 الباحث. :المصدر    :(10،15،13): انىصف انتقني نهًذطت انقياس رقى - VI 15 جذول رقى

 

 

N 
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 .شمال غربي / جنوب شرقي اتجاه الشارعوفق الوصفالتقنيللمحطات -6-12-2

 انتقنيتانخصائص   14انًحطث رقى  15انًحطث رقى  16انًحطث رقى 
انعًيقًَظ انشارع   نًط انشارع انعريط نًط انشارع انًتساوي  

     األرظيتيعايم استغالل  95% 100% 100%

انذقيقي األرظيتيعايم شغم  1 2 4   

 انكثافت انبنائيت نهتذصيصت 1 2 4

 عذد انطىابق 1 2 4

و7668  15,76 و  انىاجهت انًعًاريت رتفاعا 3,6 و 

و7011 و7611   عرض انشارع  و 9,8 

ارتفاع انىاجهت وعرض اننسبت بين  0,36 060 2025

 انشارع

 يعايم االنفتاح نذى انسًاء  0,61 1039 0,22









 .القياس المستعممة أجهزة -6-13
التجربة الميدانية  إجراءالعممية في  األجيزةالعديد من  استخدام فقد تمالبحث  موضوع وفق   

 من اجل رفع القيم من محطات القياس وىي كالتالي.

: (14،15،16): انىصف انتقني  نهًذطاث انقياس رقى  VI -03     جذول رقى  
.انًصذر: انبادج  
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-  Testo 480–جهازتستو -6-13-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وىو جياز يستخدم في رفع ثالث قيم وىي درجة حرارة اليواء وسرعة الرياح ومعدل 
 إضافة إلي تحديد مستوي الضغط الجوي.الرطوبة النسبية 

 
.(lux meter)جهازلوكسمتر -6-13-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Testo 480جهاز : صورة - VI 55صىرة رقى
 .الباحث  در:المص

 

 

 : جهاز لوكس متر: صورة - VI 56صىرة رقى
 انًصذر:  انبادج.
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يقيس الجياز  أنصناعية حيث يمكن  أوطبيعية  أنواعيابكافة  اإلضاءةويستخدم لرفع قيم 
 .كيمو لوكس  100 إليتصل  التيفي ضوء الشمس الساطع  ةاإلضاءقيم 
 
 .(sound level meterمستويالصوت)جهازقياس -6-13-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويستخدم ىذا الجياز لرفع قيم مستوي الصوت في الفضاءات المختمفة العمرانية 
 قيم الصوت.والمعمارية ويستخدم الجياز وحدة الديسيبل في قياس 

 
.جهازقياسحرارةباألشعةتحتالحمراء 6-13-4





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث.  در:المص: جهاز صونو متر: صورة - VI 57صىرة رقى
 

 

 

 الباحث.  در:: المصجهاز قياس الحرارة باألشعة تحت الحمراء: صورة - VI  58صىرة رقى 
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 .المشاكل والصعوبات في التجربة الميدانية  -6-14
لقد واجيت التجربة الميدانية صعوبات كثيرا جدا وذلك عمي عدة مستويات ،في  

وكس متر مازي اليالخاصة بالقياس خاصة ج جيزةاألير ضالبداية وجدنا صعوبة في تح
و استيرادىم  شرائيمتم  حتى، أشير 3 إلي، حيث اخذ ذلك وقت كبير وصل نو مترو وص

، كذلك وجدنا صعوبات عمي مستوي التجربة حيث الشخصيةمن الخارج عمي نفقة الباحث 
القياس التي كانت كل ساعتين  أوقاتوجينا تعب شديد وذلك نتيجة لعدد المحطات الكبير و 

كذلك واجينا صعوبات ، كبير من طرف الباحث جيودمتتالية مما تتطمب  أيامولمدة ثالث 
تواجدنا في  اببأسعرفة ما لم وتطفميمرفع القيم  أثناء البسطاءعمي مستوي فضول الناس 

 عن ىوينا من نحن ومن نكون. إضافةالتي نستخدميا  األجيزةالمنطقة وعن طبيعة 
أما من الجانب التقني لمقياس فانو لم توجينا أي مشاكل من حيث تغير حالة المناخ 

ت ، حيث كان أيامخالل األيام الثالث لمقياس، كذلك لم تتغير حالة السماء خالل تمك الثالث 
 أثناءالحركة اليادي لمرياح  المالحظ فقط ىو ئلتجربة ، الشا أيامالسماء صافيا تمام خالل 

 .التجربة أجراءفترة 
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 الخالصة


 الفيزيائيةالرفاىية  لمقيم ةالمقارنكمنيجية بحثية، حيث  المنيج المقارن اعتمدلقد 

التي تمثل  لمعينة مختمفةال نماطاأل بحسب، و -الشارع-في الفضاء العمراني الحرالمحققة 

، عرض الشارع/النسبة بين ارتفاع  المتمثمة فيو بين الكثافة البنائية وعرض الشارع  العالقة

بالمتوسطة  ومرورامن النسبة المنخفضة  تبدءا التي أنماط تمكتمحورت محطات القياس وفق 

 . مختمفاوفق اتجاىين جغرافيا  ىذاو ، بالمرتفعة ووصالو 

وىي  األولي، لمبحث تينداأتم تحديد  ووفق المنيجية المتبعة البحث أىدافوبحسب 

 .والثانية كانت االستبيان، العممية المخصصة لذلك األجيزةرفع الميداني بواسطة ال

متجاورين ومتمركزين في وسط  عبارة عن نسجين لمتجربة، ةمكانت العينة الشام و اكم

النسب  والكثافة البنائية المتوسطة والمرتفعة  -المدينةحي وسط – األولمثل النسيج حيث ينة المد

الذي مثل  -حي االستقالل-النسيج الثاني  آما، عرض الشارع أليالمرتفعة بين ارتفاع الواجية 

 .عرض الشارع إليالكثافة البنائية المنخفضة والنسب المنخفضة بين ارتفاع الواجية 
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انمرساويومظ انشارع   

انؼميقومظ انشارع   

انؼريضومظ انشارع   

 تمهيد:

أوال ، لممقارنة أساسيةثالث مستويات  عمى كانت مناقشة النتائجج المقارن يوفق المن
نحو قبة السماء وفق  الدراسة البيومناخية حيث  -الشارع-مقارنة مدي انفتاح المجال الحر

كل ل زاوية الحجب ألشعة الشمس التي تشكميا ارتفاع المباني بدراسة ينا ىذا الفصلماستي
وكان المستوي  ، وىذا وفق المخطط الشمسي لمشارع نمط من األنماط الثالثة المدروسة

 –لمجال الحر ا المحققة داخل مقارنة قيم الرفاىية الفيزيائية الثاني من الدراسة متمثل في
 نتائجمقارنة  الثالث ىو ىوكان المستو  ، الرفع الميداني األداء البحثية وفق -الشارع

الرفاىية ب معطيات شعور اإلنسانل داء البحثية الثانية االستبيانالمتحصل عمييا من األ
 .-الشارع –لمجال الحر ا داخل الفيزيائية
 

 نحو قبة السماء. الدراسة البيومناخية -الشارع-مقارنة مدي انفتاح المجال الحر 7-1
 : مقارنة فترات التشميس ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال شرقي /جنوب غربي 7-1-1
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

شمال شرقي / جىىب غرتي  انشارع ذىضخ زاويح انذجة انري ذشكهها انمثاوي نألوماط انصالز انمذروسح وفق اذجاي:  (VII-01)صىرج رقم 

 .تذسة انمخطظ انشمسي نمذيىح تسكرج

 .وترصرف مه انثادس-LIGHT -S@TEL/light.com-http://satel-انمصذر 

http://satel-light.com-/
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مخطط الشمسي لمدينة بسكرة وبحسب الفترة الزمنية عند إجراء التجربة المن خالل 
  -نمط الشارع العريض-0.36التي تساوي= و الشارع  عرض /رتفاع ال المنخفضة نسبةحيث ال- 01رقمنسجل تعرض محطة 

حيث ب  ، شمسياساعة  14.3ساعات من اإلشعاع الشمسي المباشر من أصل  7إلى 
الشمس مباشرة ضمن مجال لزاوية ارتفاع الشمس تمتد من  قرص ينكشف الشارع أما

وحتى  12.00ىذا المجال الذي يمتد زمنيا بداية من الساعة °(  -23.5وحتى ° 73.5)
نمط  -0.92الشارع التي تساوي = عرض/رتفاع ال النسبة المتوسطة حيث- :02 تتعرض المحطة رقمو  كما ، 18.00

 المباشرحيث ينكشف الشارع أمام اإلشعاع الشمسي بية ساعات يوم 05إلى  -الشارع المتساوي
ىذا المجال الذي  ، °( -44وحتى ° 73.5ضمن مجال لزاوية ارتفاع الشمس تمتد من )

ليذا االتجاه  العميق لشارعاأما نمط  ، 16.00وحتى  12.00يمتد زمنيا بداية من الساعة 
التي تتعرض إلى أكثر  -العميقنمط الشارع  2.02الشارع = عرض /رتفاع المرتفعة النسبة ال -03حيث المحطة رقم 

مجال لزاوية  مباشرة ضمن يمن ساعتين بقميل بحيث ينكشف الشارع أمام اإلشعاع الشمس
ذلك المجال الذي يمتد زمنيا بداية من °(  -67.5وحتى ° 86ارتفاع الشمس تمتد من )

وىذا االختالف في الفترات الزمنية لتشميس ينتج عنو  ، 15.30وحتى  13.30الساعة 
  التي يستقبميا الشارع خالل اليوم. والضوئية الحراريةلقيم الطاقة  اختالفا

  : وفق االتجاه شمال غربي / جنوب شرقيألنماط الشارع الثالث  مقارنة  فترات التشميس  7-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ذىضخ زاويح انذجة انري ذشكهها انمثاوي نألوماط انصالز انمذروسح وفق االذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي تذسة :  (VII-02)صىرج رقم 

 .وترصرف مه انثادس-LIGHT -S@TEL/light.com-http://satel-انمخطظ انشمسي نمذيىح تسكرج  انمصذر

انمرساويومظ انشارع   

انؼميقومظ انشارع   

انؼريضومظ انشارع   

http://satel-light.com-/
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 H ≥ L  03المحطة رقم  H = L  02المحطة رقم  H≤ L  01المحطة رقم  -

 كذلك ومن خالل المخطط الشمسي لمدينة بسكرة وبحسب الفترة الزمنية عند إجراء التجربة 
   -نمط الشارع العريض-0.36الشارع التي تساوي = عرض /رتفاع ال المنخفضة نسبةوالتي تمثل ال- 04محطة رقمسجل تعرض ن

وبالتالي  شمسيةساعة  14.3من أصل  لإلشعاع الشمسي المباشر ساعات 8إلي أزيد من 
° 73.5مباشرة ضمن مجال لزاوية ارتفاع الشمس تمتد من ) أمام الشمسينكشف الشارع 

 ، 19.00 حتى 10.30ىذا المجال الذي يمتد زمنيا بداية من الساعة °(  -23.5 وحتى
  -نمط الشارع المتساوي-1.1التي تساوي= و الشارع  /عرضرتفاع ال المتوسطة سبةالن حيث- 05المحطة رقمتعرض توكذلك 

وذلك وفق مجال لزاوية ارتفاع الشمس  ، المباشرلإلشعاع الشمسي  ساعات يومية 06 إلى
 11.00المجال الذي يمتد زمنيا بداية من الساعة  ذلك°(  -51.5 وحتى° 82تمتد من )

نمط - 2.25التي تساوي =و الشارع /عرض ارتفاع  المرتفعة بين بةنسوالتي تمثل ال - 06محطة رقم أما ، 16.00وحتي

رتفاع الشمس الوفق زاوية  اليوم وذلكفي  بقميل من ساعتين أكثر إلى فتتعرض   -الشارع العميق
 11.20المجال الذي يمتد زمنيا بداية من الساعة  ىذا°(  -70 وحتى° 85.5تمتد من )

 . 14.00 وحتى
 

 : الرفع الميداني أداء وفق -الشارع –الفيزيائية للمجال الحر مقارنة قيم الرفاهية  7-2
  : الرفاهية الحرارية 7-2-1
 : وفق االتجاه شمال شرقي /جنوب غربي ألنماط الشارع الثالثدرجة حرارة اليواء  7-2-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 :غربي/ جنوب  شرقي وفق االتجاه شمال للشارع الثالثلألنماط درجة حرارة الهواء  قيم يوضح:  (VII-01)منحي بياني رقم 

 .المصدر: الباحث

(°
C
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هى
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د

ت 
ج

ز
د

 

انؼميقومظ انشارع   ومظ انشارع انؼريض ومظ انشارع انمرساوي 
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 اعمي -العريضنمط الشارع  -0.36الشارع التي تساوي =/عرض ارتفاع  المنخفضة بين نسبةالحيث  - 01رقم القياس سجمت المحطة
سجل مجموع الطاقة الحرارية خالل و  ° 45.4عند درجة حرارة  روتياذالقيم أين بمغت الحرارة 

 ومجموع طاقة حرارية خالل فترة التظميل ، 2واط/م 4308 ساعات التشميس المباشر والتي تقدر
 وبالتالي يكون مجموع الطاقة اإلجمالية المجمعة في المجال خالل النيار ، 2واط/م910تقدر بي

نمط  -0.92الشارع التي تساوي= /عرض رتفاع ال المتوسطة نسبةالحيث - 02يميو محطة القياس رقم ، /ي2واط/م5218 يى

كان مجموع  كما° 42.7حيث بمغت درجة حرارة اليواء في ذروتيا عند درجة    -الشارع المتساوي
ومجموع طاقة حرارية  ، 2واط/م 3416الطاقة الحرارية خالل ساعات التشميس المباشر تقدر 

حيث يكون مجموع الطاقة اإلجمالية في المجال خالل ، 2واط/م 1184 خالل فترة التظميل
 - 2.02= التي تساوي الشارععرض  /ارتفاع  المرتفعة بين نسبةال حيث 03وأخيرا محطة القياس رقم ، /ي2واط/م4600  النيار

كما سجل إجمالي ° 41.3في ذروتيا عند درجة حيث بمغت درجة حرارة اليواء  -العميقنمط الشارع 
ومجموع طاقة حرارية خالل ، 2واط/م1763طاقة حرارية خالل ساعات التشميس المباشر تقدر 

حيث يكون مجموع الطاقة اإلجمالية في المجال خالل فترة ، 2واط/م1525فترة التظميل تقدر 
 .  /ي2واط/م3288 ىي  النيار

 : وفق االتجاه شمال غربي / جنوب شرقي الشارع الثالثألنماط درجة حرارة اليواء   7-2-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 / جىىب شرقي :يىضخ قيم درجح درارج انهىاء نألوماط انصالز نهشارع  وفق االذجاي شمال غرتي :  (VII-02)مىذي تياوي رقم 

 .انثادس :انمصذر 

  -نمط الشارع العريض -0.36عرض الشارع والتي تساوي= /ارتفاع المنخفضة بين نسبةالتي تمثل الو  - 04المحطة رقمتظير نتائج 
كما سجل مجموع الطاقة الحرارية خالل °  44عند درجة حرارة  روتياذحرارة الحيث بمغت 
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 ومجموع طاقة حرارية خالل فترة التظميل ، 2واط/م 5750ساعات التشميس المباشر تقدر
  ىي المجمعة في المجال خالل النيار اإلجماليةيكون مجموع الطاقة  وبالتالي ، 2واط/م576

نمط الشارع  - 1.1الشارع التي تساوي =عرض  /ارتفاع  المتوسطة بين نسبةال حيث- 05محطة رقمومن ثم  ، /ي2واط/م6326

وكان مجموع الطاقة ° 42.3بمغت درجة حرارة اليواء في ذروتيا عند درجة  أين   -المتساوي
ومجموع طاقة حرارية  ، 2واط/م4304الحرارية الشمسية خالل ساعات التشميس المباشر تقدر

المجمعة في المجال  اإلجماليةيكون مجموع الطاقة  وبالتالي ، 2واط/م1010 خالل فترة التظميل
 2.25= والتي تساوي /عرض الشارعارتفاع بين  المرتفعة نسبةال حيث- 06المحطة رقم  أما ، /ي2واط/م 5314 خالل النيار

كما سجل ° 40.7حيث بمغت درجة حرارة اليواء في ذروتيا عند درجة ، -نمط الشارع العميق -
ومجموع طاقة  ، 2واط/م1763طاقة حرارية خالل ساعات التشميس المباشر تقدر  إجمالي

في  اإلجماليةيكون مجموع الطاقة  وبالتالي، 2واط/م1525حرارية خالل فترة التظميل تقدر 
 . /ي2واط/م 3288ىي   المجال خالل فترة النيار

 
 : وفق االتجاه شمال شرقي /جنوب غربي ألنماط الشارع الثالث الرطوبة النسبية 7-2-1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 يىضخ مسرىي انرطىتح انىسثيح نألوماط  انشارع انصالز  وفق االذجاي شمال شرقي / جىىب غرتي ::  (VII-03)مىذي تياوي رقم 

 .انثادس :انمصذر
 

المحطات جميعيا بداية لمطموع نستطيع مالحظة المسار التنازلي لمقيم الرطوبة النسبية في 
مسار البعدىا  يبدأ حيثيبمغ القيمة الدنيا لكل محطة  ىالنيار ويستمر ىذا المسار حت

تسجيل  ، من خالل النتائج المتحصل عميياو  مطمع الفجر حيث إليال و وص تصاعدال
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قيم الرطوبة النسبية والتي ادني ، -0.36التي تساوي و عرض /رتفاع اال المنخفضة بين نسبةالحيث - 01المحطة رقم 
حيث كانت ، %10.4وذلك بقيمة  18.00بمغت قيمتيا الدنيا عند توقيت القياس لمساعة 

 نسبةالحيث - 02كذلك تسجل المحطة رقم  ، الشمسي المباشر لإلشعاعالمحطة ال تزال معرضة 

قيما لمرطوبة النسبية بمغت قيمتيا الدنيا  عند توقيت القياس  -0.92=التي تساوي و عرض  /رتفاع اال المتوسطة
وقت يكون فيو الشارع  أخربحيث مثل ىذا التوقيت   %13.6وذلك بقيمة تقدر  16.00
 ليزالوبالتالي اخذ مسار القيم بتصاعد بعده في حين  ، الشمسي المباشر لإلشعاعمعرض 

التي تساوي و عرض /رتفاعاال المرتفعة بين نسبةالحيث - 03كذلك سجمت المحطة رقم ، األولينخفض في النمط 

 %14.4عند قيمة  14.00قيم لمرطوبة النسبية بمغت قيمتيا الدنيا عند توقيت القياس   -2.02
 يصبح الشارع في حالة تظميل.  حيثاعد بعد ذلك التوقيت صمسار القيم بت يبدأ ثمومن 

 
 : االتجاه شمال غربي / جنوب شرقيوفق  ألنماط الشارع الثالثالرطوبة النسبية  7-2-1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يىضخ قيم انرطىتح انىسثيح نألوماط  انصالز نهشارع  وفق االذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي : :  (VII-04)مىذي تياوي رقم 

 .انثادس :انمصذر

 نسبةالحيث  – 04سجمت المحطة رقم  وقد ، بين الحاالت الثالث لمشارع متفاوتةالنتائج ال حيث

في  ،%13.1القيمة الدنيا لمرطوبة النسبية وذلك بقيمة  -0.36التي تساوي و عرض الشارع /رتفاعاال المنخفضة بين
ب  القيمة الدنيا ، -1.1التي تساوي و الشارع /عرض  رتفاعاال المتوسطة بين نسبةالحيث - 05حين سجمت المحطة رقم 

قيما ، -2.25ساوي ت التيو  عرض الشارع/رتفاع اال المرتفعة بين نسبةالحيث - 06في حين كانت المحطة رقم  ،13.5%
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سجل تفاوت في توقيت تسجيل القيمة الدنيا لمشارع بحيث كانت و   ،%15.5دنيا مقدرا ب 
توقيت القياس  عند 05وفي المحطة رقم، 18.00توقيت القياس عند  04في المحطة رقم 

القيم القصوى لممحطات الثالث   اأم ، 14.00عند توقيت القياس  06لممحطة رقم ، 16.00
 وذلك 6.00توقيت  عند الفجر وبزوج 4.00فكانت متقاربة وىذا عند  توقيت مطمع الفجر 

النسبية  الرطوبةتكون معدالت بحيث منطقيا حيث ال يوجد مصدر الكتساب الطاقة الحرارية 
 موحدة تقريبا في المحطات جمعييا. 

 
 :وفق االتجاه شمال شرقي /جنوب غربي ألنماط الشارع الثالث اليواءسرعة  7-2-1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نألوماط انصالز نهشارع  وفق االذجاي شمال شرقي / جىىب غرتي : انهىاء سرػحيىضخ مسرىي :  (VII-05)مىذي تياوي رقم 

 .انثادس :انمصذر 

 

 بببنسغى يٍ انذسكت انهبدي نهسيبح أرُبء وقج إجساء انخجسبت إال أَُب صجهُب اخخالف

ديذ صجهج انًذطت زقى ، بضيطب بيٍ قيى صسعت انسيبح بيٍ انًذطبث انزالد في هرا االحجبِ

، كهى/صبعت 0.3ادَي قيى صسعت انسيبح بهغج  ،  -0.36التي تساوي و عرض الشارع / رتفاعاال المنخفضة بين نسبةالحيث  - 01

وذنك بقيًت  12.00قيًت قصىي عُد حىقيج انقيبس و ، 10.00وذنك عُد حىقيج انقيبس 

انخي وعسض انشبزع االزحفبع/ انًخىصطت بيٍ ديذ انُضبت- 02كرنك صجهج َفش انُخيجت نهًذطت زقى ،  كهى/صبعت1.3

نقيى صسعت انهىاء يقبزَب يع انًذطخيٍ ازحفبعب َضبيب  03هج انًذطت زقى وصج،  -2..0حضبوي 

كهى/صبعت  0.4يًت وذنك عُد ق 10.00وقج انقيبس  د. ديذ صجهج ادَي قيًت عُ (2، 1)
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وببنخبني َضخطيع  ، كهى/صبعت 1.0عُد قيًت حقدز بي  12.00وقيًت قصىي عُد حىقيج انقيبس 

أٌ َقىل أٌ حهك انذسكت نههىاء حعخبس عبيم أصبصي في عًهيت انخببدل انذسازي بيٍ انهىاء 

حذضيٍ واألصطخ انفيزيبئيت وكرنك في عًهيت فقداٌ انطبقت انذسازيت نههىاء وببنخبني في 

  ظسوف انسفبهيت انذسازيت انعًساَيت.

 : شمال غربي / جنوب شرقيوفق االتجاه  ألنماط الشارع الثالث الهواء سرعة 7-2-1-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .انثادس:نألوماط انصالز نهشارع  وفق االذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي: انمصذر انهىاء سرػحيىضخ  : (VII-06)مىذي تياوي رقم 

 

سجمت النتائج  المتحصل عمييا من الرفع الميداني لمقيم سرعة اليواء ضمن ىذا االتجاه 
حيث كانت النتائج متقاربة نسيبا بين المحطات الثالث في  ، في العموم ئةلمشارع حركة ىاد

كذلك المحطة ، كمم/ساعة 2عند قيمة  04جمت القيمة القصوى لممحطة رقم حيث س ، التجاهىذا ا
 2 بيسجمت قيمة قصوى  06ولممحطة رقم ، كمم/ساعة 1.8سجمت القيمة القصوى بي  05رقم 

وىي قيم في مجمميا ضعيفا جدا وال يمكنيا أن تؤثر عمي المعادلة الحرارية لممجال  ، كمم/ساعة
 رعة ال يمكنيا لميواء من خالليا أن تحمل أتربة آو رمال .الحر وكذلك تمك الس
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 وفق االتجاه شمال شرقي/جنوب غربي ألنماط الشارع الثالث درجة حرارة الجدار الخارجي 7-2-1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نألوماط انصالز نهشارع  وفق االذجاي شمال شرقي / جىىب غرتي:  انخارجي يىضخ قيم درجح درارج سطخ انجذار : (VII-07)مىذي تياوي رقم 

 .انثادس:انمصذر

 
لمدرجات الحرارة  ةتصاعديتشكل النتائج المتحصل عمييا من الرفع الميداني مسارات 

فوق المجال ومقدار الطاقة  يمسار الشمسالوذلك ارتباطا مع  ، الخارجي الجدار لسطح
بين المواد المشكمة لمجدار في  السعة الحراريةالمكتسبة لمكل محطة بالرغم من اختالف 

سجل اختالفا بين المحطات و ، بين ألبريك والحجر األسمنتي، لممحطاتالبيئات الثالث 
 المنخفضة بين نسبةحيث ال – :01حيث سجمت المحطة رقم ، اكتساب الطاقة الحرارية ىمد فيالثالث 

اكتساب لمطاقة الحرارية استمر حتى توقيت القياس  -نمط الشارع العريض-0.36تساوي  التيو  عرض الشارع/ارتفاع
كما وسجمت  ، في االنخفاض بدأت ثمومن  القصوىحرارة قيمتيا الحيث بمغت  18.00

لمطاقة  اكتسابا -نمط الشارع المتساوي–0.92 التي تساويو عرض الشارع ع/رتفااال المتوسطة بين نسبةالحيث - :02المحطة رقم
وىو التوقيت الذي بمغ فيو درجة حرارة  16.00توقيت القياس عند الساعة  حتىالحرارية 

عرض الشارع والتي بمغت /ارتفاع المرتفعة بين نسبةالحيث - :03كذلك المحطة رقم ، القصوىسطح الجدار درجتو 

 وحتىالمادة لمطاقة الحرارية بداية من شروق الشمس  اكتسابحيث استمر  -الشارع العميقنمط -2.02
القيمة  إليصمت القيمة الحرارية لسطح الجدار و بحيث  14.00ت القياس عند الساعة توقي

 في االنخفاض. بدأتومن ثم  القصوى
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شمال غربي وفق االتجاه  درجة حرارة سطح الجدار الخارجي ألنماط الشارع الثالث 7-2-1-8
 / جنوب شرقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نألوماط انصالز نهشارع  وفق االذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي:  انخارجي يىضخ قيم درجح درارج سطخ انجذار : (VII-08)مىذي تياوي رقم 
 .انثادس:انمصذر

 

 إاللممادة المشكمة لمجدار بين المحطات الثالث  السعة الحراريةاختالف  بالرغم من
حظة مسار الطاقة الحرارية المكتسبة لممادة خالل اليوم من خالل تسجيل مالانو يمكننا 

 الكتسابالزمني التي تتطمبو  والمدىالحرارة لكل مادة  أليياالتي تصل   القصوىالنقاط 
مع شروق الشمس  يبدءاحيث نسجل مسار تصاعدا لقيم الحرارية لممحطات الثالث  ، لطاقةا

الشارع ليرجع ويعاود  أنواعوذلك بحسب كل نوع من  القصوىوينتيي عند بموغو القيمة 
لمحرارة عند توقيت القياس لمساعة  القصوىالقيمة  04طة رقم ححيث سجمت الم، االنخفاض

 امسار  05كذلك سجمت المحطة رقم ، عند ىذا التوقيت احيث ال يزال الشارع مشمس 18.00
، 16.00توقيت القياس  حتىو  6.00ة استمر من توقيت القياس ر لدرجة الحرا اتصاعدي

الخارجي عند توقيت  لمحرارة الجدار قصوىقيمة  06كذلك سجمت المحطة رقم 
 .  القيم في االنخفاض تبدأومن ثم ، 14.00القياس
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وفق االتجاه شمال شرقي  درجة حرارة سطح األرضية ألنماط الشارع الثالث 7-2-1-9

 ./جنوب غربي

 

> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يىضخ قيم درجح درارج سطخ األرضيح نألوماط انصالز نهشارع  وفق االذجاي شمال شرقي / جىىب غرتي:  : (VII-09)مىذي تياوي رقم 

 .انثادس:انمصذر

 
لممحطات  األرضيات سطحألية لممادة المكونة ر الحرا السعةبالرغم من اختالف 

سجل  ظير جميا حيث مدي اكتساب الطاقة الحرارية أن إالالقياس الثالث في ىذا االتجاه 
 والتي عرض الشارع/رتفاعاال المنخفضة بين نسبةال حيث- :01سجمت المحطة رقم  و، اختالفا بين المحطات الثالث

 درجة بمغت حيث 16.00القياس  توقيت حتىاستمر  الحراريةلمطاقة  ااكتساب ، -0.36تساوي 
سجمت نفس النتائج  بالنسبة  كما ، في االنخفاض بدأت ثمومن  القصوىقيمتيا  حرارةال

وذلك راجع ، فييا المادة الطاقة الحرارية تكتسبالتي  الزمنيةمن حيث الفترة  02لممحطة رقم 
 -:03كذلك المحطة رقم ، 2، 1لممحطتين  األرضالزاوية الشمسية فوق سطح  تساوي إلي
توقيت  حتىحيث اكتساب المادة لمطاقة الحرارية  ، 2.02عرض الشارع ىي  /ارتفاع  المرتفعة بين نسبةالحيث 

وذلك  في االنخفاض بدأت ثمروتيا ومن ذت الحرارة غبم حيث 14.00القياس عند الساعة 
 .األرضالشمسي عن سطح  اإلشعاع غياب نتيجة
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غربي / درجة حرارة سطح األرضية ألنماط الشارع الثالث وفق االتجاه شمال  7-2-1-10
 : جنوب شرقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يىضخ قيم درجح درارج سطخ األرضيح نألوماط انصالز نهشارع  وفق االذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي: :  (VII-10)مىذي تياوي رقم 

 .انمصذر.انثادس

 

 اتاألرضي سطحأمن الرفع الميداني لمقيم تائج المتحصل عمييا من خالل الن
عند توقيت  قصوىقيما  -(1)04حيث سجمت المحطة رقم  ، لممحطات وفق ىذا االتجاه

لقيمة الحرارية عند توقيت  قصوىقيمة  ، (2) 05كذلك سجمت المحطة رقم، 16.00القياس 
فسجمت القيمة القصوى لدرجة الحرارة عند توقيت  ، (3) 06المحطة رقم  أما 14.00القياس 

في فقدان الحرارة  القصوىالمادة بعد تسجميا القيمة  بدءاحيث ب ، 12.00القياس لمساعة 
 وتبرد وذلك نتيجة لغياب المصدر الحراري عنيا.

لثالث المدروسة ا ألنماط المسجمةنالحظ ونسجل لنفس النتيجة  أنونتيجة لما سبق يمكننا 
العامل الرئيسي المؤثر في المتغيرات الخمس  أن المتمثمة في تمك النتيجة األخرلالتجاه 

مباشر الغير  وأاإلشعاع الحراري سواء كان المباشر  كمية لمرفاىية الحرارية ىو
حيث كانت األفضمية بين األنماط المدروسة ، -الشارع–التي يستقبميا المجال الحر )المشتت(

                                                 

 .-نمط الشارع العريض-0.36تساوي  التي عرض الشارع /ارتفاع المنخفضة بين نسبة الحيث  -04المحطة رقم (1)

 .-نمط الشارع المتساوي-1.1تساوي  التي عرض الشارع /ارتفاع  بين المتوسطة النسبة حيث – 05انًذطت زقى (2)

 .-نمط الشارع العميق– 2.25 عرض الشارع التي تساوي / ارتفاع المرتفعة بين نسبةال حيث – 06انًذطت زقى (3)
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ىو األفضل في تحسين النسبة المرتفعة بين االرتفاع والعرض وبالتالي  يإلي نمط الشارع ذ
شروط الرفاىية الحرارية لممجال الحر وذلك من خالل التقميل من فترات التعرض لألشعة 

المشكمة  ائيةنوىنا يبرز دور الكثافة الب، قيمة حرارية كبيرة اتالحرارية المباشرة التي تكون ذ
وعالقتيا مع عرض الشارع في تحسين ظروف الرفاىية الحرارية العمرانية  اع المبنيالرتف

 . لممجال الحر

 

 : الرفاهية البصرية  7-2-2

وفق االتجاه شمال شرقي / جنوب  ألنماط الشارع الثالثمقارنة مستوى اإلضاءة الطبيعية   7-2-2-1

   :غربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يىضخ قيم مسرىي اإلضاءج انطثيؼيح نألوماط انصالز وفق االذجاي شمال شرقي / جىىب غرتي::  (VII-11)مىذي تياوي رقم 

 .انثادس: انمصذر 

 

من خالل و  الشمسيإلشعاع ا ضمن قيمة ثابتة لمطاقة الضوئيةو  حيث سماء صافية تماما
المنحي البياني لمقيم نسجل اختالفا في المجال الزمني لإلضاءة الطبيعية ذات القيم الحرجة 

أطول فترات اإلضاءة الطبيعية المباشرة عالي القيمة والتي (1) 01حيث سجمت المحطة رقم
بمغت قيم اإلضاءة الطبيعة في  حيثبنيارية ساعات  07امتدت ضمن مجال زمني يساوي 

                                                 
 .-العريضنمط الشارع  - 0.36تساوي  التيو  عرض الشارع /رتفاع اال المنخفضة بين نسبةالحيث  -01انًذطت زقى (1)
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لقيم المسجمة امجموع كان و  12.00 وذلك عند توقيت القياس، ك.لوكس 90 عند روتياالمجال ذ
كذلك سجل ىذا النمط أقل فترات  ، ك.لوكس 293.3خالل ساعات التشميس المباشر بمغت 
حيث بمغت  -اإلضاءة الطبيعية في الظل –ساعات    07اإلضاءة غير المباشرة التي امتدت إلي 

 02يميو محطة القياس رقم ، ك.لوكس 13.6ذروتيا  في الظل الضوئية المسجمة الطاقة قيمة
 05التي سجمت فييا فترات إضاءة طبيعية مباشرة امتدت ضمن مجال زمني يساوي  (1)

عند توقيت  وىذا، ك.لوكس 90حدىا األقصى تساوي  القيم فيحيث كانت بساعات نيارية 
 في حدود المسجمة خالل ساعات التشميس المباشرلقيم امجموع كما كان ، 12.00القياس 
لفترة زمنية  -إضاءة طبيعية في الظل –سجل فترات اإلضاءة غير المباشرة  كما، ك.لوكس 229.1
 ، ك.لوكس 12.2 عند قيمة ساعات حيث كانت القيمة الضوئية المسجمة في ذروتيا 09تساوي 

فترات اإلضاءة الطبيعية المباشرة التي سجمت أقل  (2) 03ومن ثم كانت محطة القياس رقم
والتي امتدت ضمن مجال زمني يساوي ساعتين بقميل حيث بمغت ذروتيا عند قيمة مساوية 

 12كما كانت ساعات التظميل التي تساوي ، 14.00وىذا عند توقيت القياس ، ك.لوكس 76
 .12.00وىذا عند توقيت القياس  ك.لوكس 8.1 اذروتي وبمغتساعة  نيارية تقريبا 

وفق االتجاه شمال غربي / جنوب  ألنماط الشارع الثالثمقارنة مستوي اإلضاءة الطبيعية  7-2-2-2
 : شرقي

 

 

 

 

 

 

 
 مىذي 

 

 

 

 

 
 

 
 

 انطثيؼيح نألوماط انصالز نهشارع  وفق االذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي:يىضخ  قيم مسرىي اإلضاءج :  (VII-12)تياوي رقم 
 .انمصذر. انثادس  

                                                 
 .-نمط الشارع المتساوي -0.92عرض الشارع التي تساوي  /ارتفاع  المتوسطة بين نسبةالحيث  - 02يذطت زقى  (1)

 .-العميقنمط الشارع  -2.02عرض الشارع التي تساوي / ارتفاع النسبة المرتفعة بينحيث  - 03يذطت زقى  (2)
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اختالفا في المجال الزمني إلضاءة الطبيعة ذات القيم الحرجة حيث  تسجل النتائج  
 توالتي امتد عالي القيمة أطول فترات اإلضاءة الطبيعية المباشرة (1)04المحطة رقم تسجم

المنتشر  اإلشعاع الضوئيبمغت قيم  حيثساعات نيارية   08ضمن مجال زمني يساوي 
وكان مجموع ، 14.00وذلك عند توقيت القياس  ك.لوكس 93.2 و عند قيمةفي المجال ذروت

، ك.لوكس 277.7قيم اإلضاءة الطبيعية المسجمة خالل ساعات التشميس المباشر يساوي 
 –ساعات  06 ىإل تاإلضاءة غير المباشرة التي امتدقل فترات أكذلك سجل ىذا النمط 

محطة يميو ’ ك.لوكس 12.6ذروتيا  حيث كانت القيمة الضوئية في -الطبيعية في الظل اإلضاءة
ضمن مجال زمني يساوي  تفترات إضاءة طبيعية مباشرة امتد اسجمت فيي التي (2) 05رقم
ياس لقوذلك عند توقيت ا ك.لوكس 84تساوي  األقصىساعات نيارية كانت القيم في حدىا  06

 176بمغت  قد لقيم المسجمة خالل ساعات التشميس المباشرامجموع كما كان ، 12.00
 -إضاءة طبيعية في الظل –غير المباشرة طبيعية  إضاءةفترات  المحطة تكذلك سجم، ك.لوكس

وذلك عن  ك.لوكس 9.3ذروتيا  حيث كانت القيمة الضوئية فيساعات  08لفترة زمنية تساوي 
قل الفترات اإلضاءة أ تسجمالتي (3)06المحطة رقم  تومن ثم كان ، 10.00القياس  توقيت

الطبيعية والتي امتدد ضمن مجال زمني يساوي ساعتين بقميل حيث بمغت مستوي اإلضاءة 
القياس  وذلك عند توقيت ك.لوكس 83.5الطبيعية المباشرة في ذروتيا خالل ساعات التشميس 

كما كان مجموع القيم المسجمة خالل ساعات التشميس المباشر والتي بمغت  ، 12.00
ساعة  نيارية تقريبا حيث  12 بمغتكذلك كانت ساعات التظميل التي  ، ك.لوكس 83.5
 ك.لوكس 9.3 عند قيمة اإلضاءة الطبيعية غير المباشرة ذروتيا خالل تمك الفترة ىمستو  وصل

 .14.00القياس  وذلك عند توقيت
 
 
 

 

                                                 
 .-نمط الشارع العريض -0.36تساوي  والتي رتفاع الواجية الي عرض الشارعال المنخفضة نسبةالحيث  - 04انًذطت زقى  (1)

 .-نمط الشارع المتساوي -1.1الرتفاع الواجية إلي عرض الشارع والتي تساوي  حيث النسبة المتوسطة - 05نًذطت زقى ا(2)

 .-نمط الشارع العميق -2.25حيث النسبة المرتفعة الرتفاع الواجية إلي عرض الشارع والتي تساوي  - 06انًذطت زقى (3)
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 : الرفاهية الصوتية  7-2-3

 : مسرىي انصىخ  7-2-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يىضخ  قيم مسرىي انصىخ نألوماط انصالز نهشاشح انصىذيح  ::  (VII-13)مىذي تياوي رقم 
 .انثادس :انمصذر

 

وفق النتائج المتحصل عمييا من الميدان لقيم الصوت من المحطات القياس  
( المتمركز وفق المصدر الصوتي المتمثل في شارع األمير عبد 6 -5 – 3الصوتي)+

األقرب إلي قيم الصوت في و  اعمي قيم الصوت (1) 3+حيث سجمت المحطة رقم ، القادر
، ديسبل 64.1عند قيمة  10.00بحيث سجمت القيمة القصوى عند توقيت القياس  ، المصدر

 ، (2) 05في حين كانت المحطة رقم ، ديسبل 74.5في حين كانت القيمة في المصدر عند 
، ديسبل 57.5عند قيمة  10.00التي سجل فييا القيمة القصوى لمصوت عند توقيت القياس 

 ، ديسبل 74.5ىي  –شارع األمير عبد القادر  –وتي في حين كانت القيمة في المصدر الص
والتي سجمت فييا القيمة القصوى لمصوت عند توقيت القياس  ، (3)06أما المحطة رقم 

في حين كانت القيمة في المصدر الصوتي ىي  ،  ديسبل54.1وذلك بقيمة  10.00
ال الحر من الموجات يمكننا أن نالحظ فعالية الشاشة الصوتية في حماية المجو  ، ديسبل74.5

 ، حيث الظل الناتج عن تمك الشاشة المرتبط مداه بارتفاع المبني، الصوتية العالية التردد
والتي تعمل عمي تشتيت جزء كبير من ىذه الموجات الصوتية وانعكاس جزء ضئيل منيا 

                                                 
 .حًزم دبنت عدو وجىد انشبشت انصىحيت -3انًذطت زقى + (1)

 .حًزم انشبشت انصىحيت ذاث انُضبت انًخىصطت بيٍ ازحفبع انىاجهت إني انشبزع  - 05انًذطت زقى  (2)

 حًزم انشبشت انصىحيت ذاث انُضبت انعبنيت بيٍ ازحفبع انىاجهت وعسض انشبزع. - 06انًذطت زقى  (3)
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داخل المجال الحر مما ينتج عنو انخفاض في القيم وبالتالي انخفاض في مستوي الصوت 
 اخل المجال الحر.د

 

 :نتائج االستبيان مقارنة 7-3

 .الرفاهية الحرارية الدراسة ثنائية المتغير/ 7-3-1

 .اليواءالشعور بزيادة حرارة  أوقاتدراسة  متغير الموقع/ متغير  7-3-1-1
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

واالختالف في إجابة  التفاوت من خالل النتائج المتحصل عمييا يمكننا أن نالحظ
 حيث عبر سكان حي وسط المدينة ، المستجوبين في النسيجين المستيدفين من االستبيان

في ، باإلجابة لفترة منتصف النيار كالفترة التي يشعر فييا السكان بارتفاع حرارة الجو 60%
لمفترة من منتصف النيار حتى   باإلجابة 53.3%حين عبر سكان حي االستقالل بنسبة 

ىذا الشعور مرتبط باال ساس  ، أخر النيار التي يشعر بيا السكان بارتفاع درجة حرارة الجو
عمي  ، مع تعرض الشارع لمتشميس المباشر المرتبط بدوره بمدي انفتاح الشارع نحو السماء

عكس ما ىو عميو لنسيج حي وسط المدينة ذو االنفتاح األقل نحو السماء واألكثر ظالل 
 خالل اليوم.

 

 .SPHINX،انمصذر:  لهواءالشعور بزيادة حرارة ا أوقاتمتغير الموقع/ متغير :  وسة (VII-01جذول رقم )

 .SPHINX،انمصذر:   .لهواءالشعور بزيادة حرارة ا أوقاتمتغير الموقع/ متغير :  ( VII-01رقم )مخطظ تياوي  
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 .اليواءدراسة متغير الموقع / متغير تحسن حرارة  7-3-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

عبر سكان حي وسط المدينة عن  الفترة التي ، من خالل النتائج المتحصل عمييا
فييا بتحسن حرارة اليواء )بفترة ما بعد الظييرة آو وقت العصر( حيث أعطت  رونيشع

)لفترة  % 63.3في حين كانت نتائج حي االستقالل باإلجابة بنسبة ، % 30.0النتائج نسبة 
وىنا يمكننا أن نالحظ أن السكان عبروه عن شعورىم بتحسن حرارة اليواء في  ، أخر النيار(

 .لشارع في حالة تظميل أو شبو مظملاألوقات التي يكون ا
 

 .الرفاهية البصرية 7-3-2
 الطبيعية. اإلضاءةمستوي  إلياالرتياح دراسة متغير الموقع/ متغير  7-3-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .SPHINX،انمصذر: الهواء متغير الموقع / متغير تحسن حرارة: وسة (VII-02جذول رقم )

 .SPHINX،انمصذر:  الهواءمتغير الموقع / متغير تحسن حرارة   :(VII-02رقم )مخطظ تياوي  

 

 .SPHINX،انمصذر: االرتياح إلي مستوي اإلضاءة الطبيعيةمتغير الموقع / متغير (: وسة VII-03)جذول رقم 
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يمكننا أن نالحظ  ، خالل التقنية البحثية االستبيان  من من خالل النتائج المتحصل عمييا 
أن الغالبية من سكان حي وسط المدينة أجابو )بنعم لالرتياح( إلي اإلضاءة الطبيعية في 

وىذا راجع في األساس إلي مقدار  ، لإلجابة نعم %72.9حيث سجمت النتائج نسبة  ، حييم
في حين   ، الظل الممتد إلي ساعات طويمة خالل اليوم حيث مستويات اإلضاءة المنخفضة

 الطبيعية بحييمجاب نسبة كبيرة من سكان حي االستقالل)بعدم ارتياحيم( لممستوي اإلضاءة أ
 وذلك نتيجة انفتاح الشوارع نحو قبة السماء ، % 63.3حيث كانت نسبة اإلجابة ال ىي 

مما أدي إلي طول ساعات اإلضاءة الطبيعية المباشرة ذات  بنسبة كبيرة في حي االستقالل
 ة من الطاقة الضوئية خالل اليوم.المستويات العالي

 

 : استعمال النظرات الشمسية دراسة متغير الموقع/ متغير 7-3-2-2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

غمبيم ال أسكان حي وسط  المدينة في  أن نسجل أنمن خالل النتائج المتحصل يمكننا   
في حين ( ال)لمجواب  %55.7سكان الحي بنسبة  أجابيستخدمون النظرات الشمسية حيث 

من  ىالغالبية العظمن إوبالتالي ف، (نعم)لمجواب   %70سكان حي االستقالل بنسبة  أجاب
الشمسية الضوئية عالية  األشعةسكان الحي يستخدمون النظرات الشمسية  الواقعية من 

 .SPHINX ،انمصذر:االرتياح إلي مستوي اإلضاءة الطبيعيةمتغير الموقع / متغير وسة   :(VII-03رقم )مخطظ تياوي  

 .SPHINX المصدر: النظرات الشمسية،استعمال متغير الموقع / متغير وسة   :(VII-04رقم )مخطظ تياوي  

 .SPHINXالمصدر: استعمال النظرات الشمسية،متغير الموقع / متغير :  وسة (VII-04جذول رقم )
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منية ز لفترة في حي االستقالل  ىا الشارعاالتي يتمق  العالية اإلضاءةالطاقة وىذا نتيجة لكمية 
 طويمة خالل النيار.

 
 .الريا حيةالرفاهية  7-3-3
 بالرمال.بالرياح المحممة  دراسة متغير الموقع / متغير التأثر 7-3-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

سكان حي وسط المدينة فيما يخص  إجابةكانت  ، بحسب النتائج المتحصل عمييا
 إليبنسبة متوسطة  )بالتأثر اإلجابة  القوية المحممة بالرمال  تنحصر بين بالرياح تأثرىم
تنحصر بين اإلجابة  ل السكان حي االستق إجابةفي حين كانت  ، (بنسبة ضعيفة  التأثر

ويرجع ىذا باألساس إلي اتساع عرض  ، )بالتأثر بنسبة متوسطة إلي التأثر بنسبة قوية(
الشوارع في حي االستقالل إضافة إلي انخفاض مستوي ارتفاع المباني عمي الجانبين مما 

ن الظل الذي تشكمو المباني لمحماية من إوبالتالي ف، كبر من اليواءأيسمح بمرور حجم 
الكثافة البنائية  يعكس ما ىو عميو في نسيج حي وسط المدينة ذ ىعم االرياح يكون صغير 

  المرتفعة والنسبة العالية بين ارتفاع الواجيات المعمارية وعرض الشارع.
 
 

 .SPHINX المصدر: التأثر بالرياح المحملة بالرمال،متغير الموقع / متغير وسة   :(VII-05رقم )مخطظ تياوي  

 .SPHINX التأثر بالرياح المحملة بالرمال،المصدر:متغير الموقع / متغير :  وسة (VII-05جذول رقم )
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 الرفاهية الصوتية. 7-3-4

 : بالضجيج داخل الحي دراسة متغير الموقع / متغير التأثر 7-3-4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عن ارتياح لمحالة  وسط المدينة حيعبر سكان ، من خالل النتائج المتحصل عمييا
لمستوي  باالرتياح( لإلجابة %57.1النتائج نسبة  تعطأيم حيث الصوت داخل حي

عدم )عبروا عن  %60حي االستقالل لمسكان   في حين كانت النتائج المسجمة، )الضجيج
المرتفعة ويرجع ذلك في األساس إلي الكثافة البنائية  ، (رضاىم عن مستوي  الصوت بحييم

ي المقابمة لممصدر الصوتي والتي شكمت باألخص المبانو  حي وسط المدينة نسبيا لمنسيج
 وىو ما ال يكن في حي االستقالل. ، ظال كبيرا خمفيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPHINX. التأثر بالضجيج داخل الحي،المصدر:متغير الموقع / متغير :  وسة (VII-06جذول رقم )

 . SPHINXالتأثر بالضجيج داخل الحي،المصدر:متغير الموقع / متغير : ) VII-06رقم )مخطظ تياوي  
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 الدراسة متعددة المتغيرات: 7-3-5

الشعور  أوقاتمتغير  -مدي االرتياح لمحرارة اليواء -)الموقعاتدراسة متغير  7-3-5-1
 بارتفاع حرارة اليواء(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نالحظ ترابط  أنمن خالل النتائج المتحصل عمييا وبحسب خريطة العوامل يمكننا 
يج نسالموقع، حيث من متغير ) لعدة متغيرات مع بعضيا البعض حيث نسجل ارتباط ك
مرتاح ومرتاح - اإلجابة حيث اليواءحي وسط المدينة مع كل من متغير االرتياح لمحرارة 

في حين نسجل  (- وقت الظير – باإلجابةبالحرارة  مع متغير وقت الشعوروكذلك   -جدا
نسيج حي االستقالل مع كل من متغير االرتياح لمحرارة الموقع،حيث ترابط كل من متغير )

من الظييرة  – باإلجابةومع متغير وقت الشعور بالحرارة  -غير مرتاح– اإلجابة حيث اليواء
والفترات التي المستجوبين ، وىنا يمكننا أن نالحظ الفرق في الشعور بين (النيار أخرحتي 

يكون الشعور بارتفاع حرارة اليواء ، حيث نسيج حي االستقالل والفترة التي يشعر سكانو 
تج عنو نفترة زمنية طويمة تمتد من الظييرة وحتي أخر النيار مما يكبارتفاع حرارة اليواء 
المباشر التي  لمتشميسالفترة الطويمة  إلي األساس في ذا راجعوى حالشعور بعدم االرتيا

.  مرغير أوقاخ انشؼىر تارذفاع درارج انهىاء: -مذي االرذياح نهذرارج انهىاء -(:خريطح انؼىامم نهمرغيراخ  انمىقغVII-01شكم رقم )
 .SPHINX انمصذر:

َضيج دي وصط انًديُت.حالقي يخغيساث يع           

حالقي يخغيساث يع َضيج دي االصخقالل.             
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شارع والتي ال /عرضالنسبة بين ارتفاع ضلالنخفانتيجة مباشرة  ىذاو الشارع ليا   يتعرض
  .في الشارع التظميلص فترات نق إلي أدت

 
 :وقت الظل( -مدي االرتياح للحرارة الهواء -)الموقعاتدراسة متغير  7-3-5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسيج بحسب خريطة العوامل يمكننا أن نالحظ ترابط متغيرات كل من متغير )الموقع، حيث  
مرتاح ومرتاح -اإلجابة حيث  اليواءمع كل من متغير االرتياح لمحرارة  حي وسط المدينة

، في حين نسجل ترابط كل (- الظيربعد  –باإلجابة وكذلك مع متغير وقت الظل   -جدا
نسيج حي االستقالل مع كل من متغير االرتياح لمحرارة الجو و  من متغير )الموقع،حيث

 إن(، وىنا نسجل -أخر النيار–باإلجابة الظل ومع متغير وقت  -غير مرتاح–اإلجابة 
نسيج حي وسط المدينة األكثر ظالل الممتد من بعد الظييرة عبر سكانو عن ارتياحيم اتجاه 

حيث وقت الظل أخر النيار،  لحرارة اليواء عمي عكس ما عبر عنو سكان حي االستقال
القميمة ، فترة الظل  إلي أدينتيجة النخفاض النسبة بين االرتفاع/عرض الشارع مما الوىذا 

حالقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.          

حالقي يخغيساث يع َضيج دي االصخقالل.             

 وقد انظم: -مذي االرذياح نهذرارج انهىاء -(:خريطح انؼىامم نهمرغيراخ  انمىقغVII-02شكم رقم )
.SPHINX انمصذر:   
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مما يرفع من مقدار الطاقة  رميس المباششفترات كبيرة لمت إليالشارع وبالتالي تعرض 
 الحرارية التي تصل الشارع.

 
 من الرياح(: ةمقدار الحماي -التأثر بالرياح -)الموقعاتدراسة متغير  7-3-5-3

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترابط متغيرات كل من  من خالل الحمقة الزرقاء بحسب خريطة العوامل يمكننا أن نالحظ
اإلجابة بالرياح حيث  التأثرمع كل من متغير  نسيج حي وسط المدينةمتغير )الموقع، حيث 

الحماية  –باإلجابة وكذلك مع متغير مقدار الحماية   -متوسطة إليبنسبة قميمة  التأثر –
متغير)الموقع، حيث  حيث المتغيرات ضمن الحمقة الحمراء نسجل ترابط و(، - بنسبة كبيرة
 إليبنسبة كبيرة  التأثر –اإلجابة بالرياح حيث  التأثرمع كل من متغير  االستقاللنسيج حي 

(،  وىنا - الحماية بنسبة ضعيفة –باإلجابة وكذلك مع متغير مقدار الحماية   -متوسطة
اثر ارتفاع المباني في نسيج حي وسط المدينة في حماية الشارع من التعرض مباشرة  نالحظ

ارع حاجز قوية يحمي لمقوة الرياح حيث شكمت النسبة المرتفعة بين االرتفاع/عرض الش
الشارع من الرياح وىذا وما ليكن عميو الحال في حي االستقالل حيث ارتفاع المباني 

حالقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.          

حالقي يخغيساث يع َضيج دي االصخقالل.             

 مقذار انذمايح مه انرياح: -انرأشر تانرياح -(:خريطح انؼىامم نهمرغيراخ  انمىقغVII-03شكم رقم )
 .SPHINX انمصذر:



للنتائج  التحليل والتاؤيل  الفصل السابع 
 

211 

 

، والذي سمح بتعرض الشارع لمرياح وىو ما عبر عنو المنخفض واتساع عرض الشارع 
 .المستجوبون

 
مدي االرتياح لإلضاءة  -رفاهية اإلضاءة الطبيعية -)الموقعاتدراسة متغير  7-3-5-4

 الطبيعة(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسيج بحسب خريطة العوامل يمكننا أن نالحظ ترابط متغيرات كل من متغير )الموقع، حيث 
وكذلك   -نعم–اإلجابة مع كل من متغير رفاىية اإلضاءة الطبيعية حيث  حي وسط المدينة

 (،- مرتاح جدا إليمرتاح  –مع متغير مدي االرتياح لإلضاءة الطبيعية حيث كانت اإلجابة
مع كل من متغير  لاالستقالنسيج حي في حين نسجل ترابط كل من متغير )الموقع، حيث 

وكذلك مع متغير مدي االرتياح لإلضاءة   -ال–اإلجابة رفاىية اإلضاءة الطبيعية حيث 
ظال ىو  األكثرحيث نسيج حي وسط المدينة ب، (- غير مرتاح–الطبيعية حيث كانت اإلجابة

رع في حي اشمدار اليوم ،في حين كان اتساع الالطبيعة عمي  اإلضاءةلممستوي  األقل

حالقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.          

حالقي يخغيساث يع َضيج دي االصخقالل.             

 مذي االرذياح نإلضاءج انطثيؼيح: -رفاهيح اإلضاءج انطثيؼيح -(:خريطح انؼىامم نهمرغيراخ  انمىقغVII-04شكم رقم )
 .SPHINX انمصذر :
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ميس المباشر ونقص الفترات شالت فتراتلطول  أساساالستقالل ونقص ارتفاع المباني سبب 
 .المستجوبونالطبيعية خالل اليوم وىو ما عبر عنو  اإلضاءةارتفاع مستوي  إلي أديالظل مما 

  
 (:-بضجيج الشارع العمومي التأثر –حالة الضجيج  -)الموقعاتدراسة متغير  7-3-5-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسيج بحسب خريطة العوامل يمكننا أن نالحظ ترابط متغيرات كل من متغير )الموقع، حيث 
وكذلك مع   -مرتاح–اإلجابة مع كل من متغير حالة الضجيج حيث  المدينةحي وسط 

حيث الحمقة الحمراء  و(، - ال –متغير التأثر بالضجيج الشارع العمومي حيث كانت اإلجابة
نسيج حي عمي خريطة العوامل التي تحد ترابط متغيرات كل من متغير )الموقع، حيث 

وكذلك مع متغير   -غير مرتاح–اإلجابة مع كل من متغير حالة الضجيج حيث  االستقالل
 باألساسحيث يرجع ذلك ب( ، -نعم –التأثر بالضجيج الشارع العمومي حيث كانت اإلجابة

لمحاجز قوي ضد انتشار الضجيج  ي في نسيج حي وسط المدينة المشكلإلي ارتفاع المبان
 نحو الفضاء الداخمي لمنسيج.

حالقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.          

حالقي يخغيساث يع َضيج دي االصخقالل.             

 انرأشر تضجيج انشارع انؼمىمي. -دانح انضجيج -(:خريطح انؼىامم نهمرغيراخ انمىقغVII-05شكم رقم )
 .SPHINXانمصذر:  
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إلضاءة ل ارتياح -التأثر بالرياح -االرتياح لمحرارة اليواء -الموقع)اتمتغير دراسة  7-3-5-6
 (:ضجيجلم االرتياح -الطبيعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترابط َضجم  أٌنهبيئت يًكُُب  تانفيزيبئييٍ خالل خسيطت انعىايم نهًخغيساث انعىايم 
نسيج حي كل من متغير )الموقع، حيث  قة بينالضمن الحمقة الحمراء، حيث الع متغيراتال

وكذلك مع   -غير مرتاح–اإلجابة مع كل من متغير االرتياح لمحرارة اليواء حيث  االستقالل
، -بنسبة متوسطة التأثر إليبنسبة كبيرة  التأثر- حيث كانت اإلجابة متغير التأثر بالرياح
رتياح وكذلك مع متغير اال -ال–حيث كانت اإلجابةالطبيعية  لإلضاءةومع متغير االرتياح 

المعبرة عن  ءالدائرة الزرقا ت، في حين كان(-غير مرتاح– حيث كانت اإلجابة لمضجيج
مع كل من متغير االرتياح  وسط المدينةنسيج حي ترابط كل من متغير)الموقع، حيث 

 حيث كانت اإلجابة وكذلك مع متغير التأثر بالرياح  -مرتاح–اإلجابة لمحرارة اليواء حيث 

حالقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.          

حالقي يخغيساث يع َضيج دي االصخقالل.             

 االرذياح نهضجيج: -االرذياح إلضاءج انطثيؼح -انرأشر تانرياح -االرذياح نهذرارج انهىاء -نهمرغيراخ: انمىقغ(:خريطح انؼىامم VII-06شكم رقم )
 .SPHINXانمصذر: 
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حيث -إلي التأثر بنسبة متوسطة، ومع متغير االرتياح لإلضاءة الطبيعية ضعيفةالتأثر -
، وىنا تبين النتائج (-غير مرتاح– رتياح لمضجيجوكذلك مع متغير اال -نعم–كانت اإلجابة

الشارع  اثر العالقة التي تربط الكثافة البنائية بعرض الشارع حيث النسبة بين االرتفاع/عرض
الكثافة  بينة صاحدحيث عبر سكان حي وسط الم مبيئةل يالفيزيائ ءفي التخفيف من العب

 ةالفيزيائيلمراحة  أفضل اشعور  وبين االرتفاع/عرض لشوارع المرتفعةالبنائية االعمي والنسب 
بين  ةالمنخفضمما عبر عنو سكان حي وسط المدينة حيث النسبة  يةالبيئ األعباء اتجاه

   .األقلاالرتفاع/عرض لشوارع والكثافة 

 

 (:ية في الظلؤ ر ال -بارتفاع حرارة اليواء التأثر -الموقع)ات دراسة متغير  7-3-5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

من خالل خريطة العوامل يمكننا مالحظة تشارك المستجوبون في الحيين )وسط المدينة ، 
 مرتفعة لمبيئة عمي استغالل المستجوبونال األعباء تأثير حيث من في الشعور االستقالل(

ارتفاع درجة  أثناءالشارع  لنيم استغالمكال ي أنيمبحيث عبر المستجوبون عمي مشارع ، ل
 .التشميس في يةؤ ية في الظل عن الر ؤ الر  ميةضبأفالشعور  أنحرارة اليواء ، وكذلك عمي 

حالقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.          

حالقي يخغيساث يع َضيج دي االصخقالل.             

 :الرؤية في الظل -التأثر بارتفاع حرارة الهواء -الموقع انؼىامم نهمرغيراخ:(:خريطح VII-07شكم رقم )

 .SPHINXانمصذر: 
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 انخالصح

 

االختالف في   يتبين  ،الدراسة البيومناخية وبحسبالمنيج المقارن لمنتائج من خالل 
بين  ةف النسبختالالنتيجة ل وذلك ،شارع نحو قبة السماءال نمط من مقدار انفتاح كل

فارق في ساعات  و الذي نتج عنو ،لمشارع الثالث المدروسة األنماطعرض بين /ارتفاع
ساعات نيارية،  05المباشر بين نمط الشارع العريض ونمط الشارع العميق بمغ ال سميشالت
مقدار الطاقة الحرارية والضوئية التي نحو قبة السماء في  الشارع نفتاحايتحكم مقدار  حيثب

يتحكم  وكذلك عبر اإلشعاع الشمسي المباشر ذو الطاقة الحرارية والضوئية الكبيرتانيستقبميا 
   .شارعال نمط من المباشر وفترات الظل لكل التشميسفترات  في

درجات  4 إلي اليواء فرق درجات حرارة فقد وصل،  ومن خالل نتائج الرفع الميداني
 ، كذلك بمغ الفرق في فترات اإلضاءةلشارع العريض ونمط الشارع العميقمئوية بين نمط ا

لمقيم عند  ياالقصالفرق في مستوي الصوت في الحد  ساعات، كذلك سجل 5الطبيعية إلي 
 ىندسة المطبقة مع اختالف نمط ةالفيزيائي، وىنا يتضح جميا اختالف األحمال ديسبيل 10

الشارع العميق  أن يتبن ، وعن االختالف في النسبة بين االرتفاع/العرض ةالمنبثق الشارع
 .رع المنفتحامقارنة مع الش ةكان األقل من حيث األحمال الفيزيائي

ىم األقل  -وسط المدينة–في حي  نبو المستجو  كان االستبيان خالل نتائجكذلك ومن 
ىذا لشعور سكان  أفضميةالنتائج  أظيرت حيث المطبقة في حييم، ةالفيزيائي باألحمال تأثرا

 سكان حي االستقالل. أبداهكافة، مقارنة بالشعور الذي  ةالفيزيائي األحمالاتجاه  الحي

بشقييا الرفع بالقياس واالستبيان ، وحيث  الميدانيةبيذا ومن خالل نتائج التجربة و 
نسيج حي وسط المدينة مقارنة مع نسيج حي االستقالل كان  أنالعينة المدروسة ، يتبن 

واألفضل من حيث  األقل عبأالمطبقة بو ، وبالتالي كان  ةالفيزيائي األحمالمن حيث  األقل
 .العمرانية ةالرفاىية الفيزيائي
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ارتياحا لمعوامل  األكثر ىم ن نسيج حي وسط المدينةسكا أنالنتائج  أكدتحيث  
   راحة مقارنة مع سكان حي االستقالل.لم ةالفيزيائي

درجات مئوية بين شارعين في نفس المنطقة ونفس المناخ كان نتيجة  4أن فارق  
 أشارت  وبيذا فقد ،الذي يحميو من تمك األحمالو  لإلطار المبني لمنسيج الذي يؤطر الشارع

 والمنصفمن العينة بين االرتفاع/العرض  االعميذو النسبة  الشارع أفضمية إليالنتائج 
أساسي  مبدءاالمطبقة بو، وىذا  ةاألحمال الفيزيائيبيندسة الشارع العميق في التقميل من 

المدن الذي يتعامل مع بيئة صحراوية ذات مقدار عالي من األحمال  نسيج لمتشكيل
 .ةالفيزيائي
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 الخالصة العامة

 المبني اإلطارالتي تمكن  اآلليةو  الدور التعرف عميلقد حاولنا من خالل ىذا البحث 
فضاء الالمطبقة داخل  الفيزيائية العمرانيةحسن من الرفاىية تحقق و ت أنلمبيئة المشيدة من 

ل حيث حاولنا من خال، ا بالمدن ذات الطابع الصحراويخصوصو الشارع،  باألخصالحر 
فصول ىذا البحث الكشف عن دور النسيج العمراني  في تحقيق وتحسين الرفاىية العمرانية 

البيئة  مفيوم لمدراسة خصص الذي و األوليث كان الفصل ، حالصحراويةلممدن  الفيزيائية
المختمفة  خطيطتالمراحل إضافة إلي  ،إنشاءىاوالتصورات التي تساىم في  ايومكونات المشيدة

رياح والتشميس التصميم في الحسابان من دراسة معالجة ال يأخذىا أنيجب والعوائق التي 
من وحدات معمارية متجاورة يعتمد  أساساالنسيج العمراني المشكل  أن، والكثافة .....الخ

عمي العالقة البعدية والحجمية التي تربط تمك الوحدات وصورتو  صفتوفي تحديد  أساسا
 أىموالتراصف والطراز المعماري من بين واالرتفاع  تعد الكثافة البنائية و، البعض بعضيا

 ،النسيج العمراني مظير تؤثر مباشرا في تشكيل حجم و أنجوانب تمك العالقة والتي يمكنيا 
الفضاء الذي تمارس  الشارع يعتبر و، والغير مبني يبين المبن والتكامل من التركيب المكون

لرفاىية ا عوامل إدراكوالمكان األول لحصول  ،النشاطات العمرانية المختمفة و فيو الوظائف
ىو  أىمياوالتي من  هو مظير  وشكم ولنظام الشارع خصائص تقنية تميز، الفيزيائية العمرانية

عمي الجانبين و مساحة عرض الشارع تمك العالقة التي تنعكس  ةالنسبة بين ارتفاع الواجي
وىو ما تم  - المطبقة في الشارع الفيزيائية تحقيق وتحسين الرفاىية مباشرة عمي ظروف

 بيننجااليشكل ارتفاع المباني عمي حيث  -دراسة التفصيمية في الفصل الثانيتناولو بال
، حيث المنطقة ياحر لمن حيث ا الشمسية و شعةاأل حيثمن من األحمال الفيزيائية ، حاجب

 يكون اظال خمفيبشاشة صوتية  و تشكل كذلك ،االرتفاع أضعافثالث ب المحمية والمقدرة
ت دراستيا بالتفاصيل التي تم الفيزيائية الرفاىية ك عواملتم ،فيو مستوي الصوت منخفض

ىذه  لمبيئة المشيدة، الرفاىية الفيزيائية مفيومضمن صفحات الفصل الثالث الذي تناولنا فيو 
الرفاىية الحرارية والبصرية  وىم أساسية من خمس عناصر باألساس تتشكلوالتي  األخيرة

 بأىداف ادم ارتباطيلع الرفاىية الشمية تم تجاىل في حين، والصوتية والشمية والريا حية
 اإلنسان فييا يشعر التي الفترةعمي أنيا،  التي تعرف البحث، حيث كانت الرفاىية الحرارية
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 كما ،البرودةأو  حرارةبال الشعور انعدام و، بو المحيطة بالبيئة التام بالرضي أحاسيسو وبكل
ونسبة الرطوبة وسرعة  الجوعقد لعدة عوامل وىي حرارة معمي تراكب  الرفاىية الحرارية تعتمد

 عمي مقدار باألساس مدي الرفاىية الحرارية توقفو ي، البيئة المشيدة أسطحاليواء وحرارة 
تعمل  والتي الشمسي المباشر قصير الموجة اإلشعاععبر  شارعالطاقة الحرارية التي يتمقيا ال

كمما كانت  فانو ، وبالتاليوتنقص من نسبة الرطوبة النسيبة واألسطححرارة اليواء عمي رفع 
اقل وكانت نسبة  واألسطحارة اليواء ر اقل كمما كان درجة ح في الشارعالحرارية  الطاقة
 ويتمس مقدار عمي الفيزيائيالرفاىية البصرية والتي تعتمد من الجانب  كذلكة اعمي، بالرطو 

المباشرة  اإلضاءةالتي ليا دائما مستوي ثابت في حالة  األخيرةتمك  ،الطبيعية اإلضاءة
الضوئية قصيرة  األشعةوذلك نتيجة  الصيف فصل وتكون عادة عالية القيمة وخصوصا في
 مقدارعمي  البصرية الرفاىية مدي كوني كذلك الموجة ذات الطاقة الضوئية العالية،

تحقيق لم، يكون الشارع مظال وان الضوئي المباشر اإلشعاع إليمن تعرض الشارع  اإلنقاص
عمي  %20بنسبة  مظماليكون المجال الحر  آن يجب البصرية ادني مستويات الرفاىية

من سرعة الرياح  اإلنقاص الحماية و التي تعتمد عمي مديو  الريا حيةكذلك الرفاىية  ،األقل
 أما الرفاىيةد الشارع في نفس اتجاه ىبوبيا، عدم وجو إضافة إلي  التي تضرب الشارع

الشاشة  فعالية مستوي الصوت وعميمقدار  الصوتية والتي تعمد من الجانب الفيزيائي عمي
 وبيذا فان ،الموجات الصوتية عالية التردد مجال الداخمي لمنسيج منالصوتية التي تحمي ال

 كل تمك األحمال الفيزيائية تتأثر بارتفاع المبني الذي يشكل حاجز ضدىا جمعييا. 
بشريا، ا إدراكي و اإحساسييمكن  ،المطبقة في البيئة المشيدة الفيزيائية األحمال  أن 
 وما تم تناول بالدراسة في الفصل الرابع  ىو و المشيدة، ةالبيئولد الشعور تجاه تي وىكذا

المتطرفة الفيزيائية تشكل العوامل  و ،توئتجاه بي هشعور  اإلنسانالتي يكون بيا  اإلليةدراسة 
 اإلنسانتؤثر عل صحة  أنيمكنيا  ولإلذنمثيرات عصبيا حسيا لمجمد ولمعين   لمبيئة

من  ، ليذاداخل الحيز العمراني وىو ما يعرف بالعبء البيئي وونشاطو وتوجو سموك
األحمال الفيزيائية المطبقة  اإلنقاص منالعمرانية عمي المشيدة تعمل البيئة  أنالمفترض 

تحقيق وتحسين الرفاىية بالتالي و  اإلنسانعمي ء بعال عمييا وىذا من اجل التخفيف من
الفصل  مدمجة وفقالدراسة  محل المشيدة بيئةال كانت اإلطاروفي ىذا ، الفيزيائيةالعمرانية 
 إلشعاعالجغرافي تتعرض  موقعياالتي وبحسب  األخيرةوىي مدينة بسكرة ىذه  الخامس
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 ةمعرض و ئيةعالي الطاقة الحرارية والضو خالل فصل الصيف  قصير الموجة شمسي
والصيفي، كذلك  يالربيعخالل موسم االنقالب  باألتربةليبوب رياح قوية ساخنة ومحممة 

مراحل  و زمنية متعاقبة حقب تكونت من خالل وأشكال أنماطالعمراني بعدة  يانسيجيعرف 
الي بين ارتفاع الواجية المعمارية  النسبة دراسة تأثيرومن اجل ، مختمفة من التطور والنمو

 النمطية التحقق منو ، الفيزيائيةالرفاىية العمرانية  تحسين و تحقيق فيعرض الشارع 
عمي المنيج المقارن لمعناصر الرفاىية  تعتمدرسم منيجية  إلي ارتائينا ،النسبةلتمك  األفضل
، ينةدمن الم أخذتالشاممة التي  العينةمن الشوارع تمثل  أنماط ةدعالمحققة في  الفيزيائية

العينة التي  حيث ،تمك المنيجية التي تم إدراجيا ضمن صفحات الفصل السادس من البحث
  بين ارتفاع وعرض الشارع والتي النسب المختمفة  ع ذاتمن الشوار  الثالث األنماط تعكس
وذلك وفق اتجاىين ، رتفعةبالم تنتييبالمتوسطة و  ومرورامن النسبة المنخفضة  تبدءا

 األولي، الميداني لمبحث أداتينتم تحديد واستخدام  وبحسب المنيجية، نمختمفي جغرافيين
 مخصصة التي كانت و العممية  األجيزةسطة بوا محطات القياس وفق بالقياسرفع الوىي 

والتي  االستبيان الثانية و ىي  األداء أما ،والصوتية لرفع قيم الرفاىية الحرارية و البصرية
شعور  متغيرات حيث تم دراسة ،المحتوية لتك المحطات األحياء العمرانيةلسكان  وجو

 .الفيزيائية المطبقة في بيئتيم المشيدةاتجاه عناصر الرفاىية  السكان
من التجربة  عميياصل ؤيل النتائج المتحتمت معالجة وتحميل و تأ حيث السابعالفصل  أما

 كانت النتائج كالتالي. والميدانية وفق منيج المقارنة 
  الدراسة البيومناخية نحو قبة السماء. -الشارع-مقارنة مدي انفتاح المجال الحر  - أوال
نحو  ةالثالث المدروس  األنماطمقدار انفتاح كل نمط من حيث  وفق المقاربة البيومناخية   

من خالل  و، المطبقة في الشارع الرئيس لمطاقة الشمسية المنفذعتبر التي ت و قبة السماء
ميس شساعات التكبيرة في الفروق ال تبينيمقارنة وفق المخطط الشمسي لمدينة بسكرة، ال

ذو النسبة  شارعلم األولحيث كان النمط ب، مظمالوساعات التي يكون فييا الشارع  ةالمباشر 
 األكثرىو و والذي يعرف ىندسيا بالشارع العريض   ،عرضالو  الواجيةالصغيرة بين ارتفاع 

في ، ساعات 7حد  إليميس المباشر التي تصل شساعات الت األكثر نحو السماء و اانفتاح
ميس شت التعااقل من حيث سا -نمط الشارع المتساوي–حين كان النمط الثاني من الشارع 
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 كان النمط الثالث من الشارع و ذو النسبة العالية وأخيرا، ساعات يومية 5 إليحيث تصل 
ميس شلساعات الت األقلىو  و بالشارع العميق ىندسيا يعرف والذي بين االرتفاع والعرض

اختالف  نتج عنوي، ىذا االختالف الذي يوم والتي وصمت حد ساعتين  يومياالمباشر خالل ال
 لمشارع. الثالث األنماطبين  المطبقة مقدار الطاقة الحرارية والضوئيةفي 

 
 .الفيزيائيةلقيم الرفاهية  بالقياسع الرف نتائج -ثانيا

 الرفاهية الحرارية. -
مسجمة ضمن  األعمىكانت القيم  والنتائج المتحصل عمييا، المدروسةبحسب العينة   

معدل  اقل حيث سجل ىذا النمط، 1من الشارع  األولنمط المحطات القياس المثبتة في 
بمغت درجة حرارة  و ،واألرضيةالجدار  وأسطحليواء ارة ار ح قيممرطوبة النسبية واعمي ل

، في حين كانت النتائج اقل نسيبا فيما يخص ° 45.4 درجة حرارة د اليواء ذروتيا عن
حيث سجمت نتائج ، رعالشامن  2ينفي النمط الثامحطات القياس المثبتة المسجمة في النتائج 

عناصر الرفاىية وسجمت ادني القيم ل، °42.7مقدره بو  قصوىدرجة حرارة لميواء عند قيمة 
تسجيل  حيث تم ، من الشارع 3الثالثالنمط في القياس المثبتة  معة في محطاتتالحرارية مج
مقدره  قصوىسجمت درجة حرارة لميواء عند قيمة  كما، لمقدار الطوبة النسيبة اارتفاعا نسيب

حمال حراريا،  األقلو  األقل انفتاح نحو قبة السماء ىو الشارع ىذا النمط من، °41.3 بو
 في حين، الشمسية الحرارية ذات الموجات القصيرة ألشعةنتيجة لمساعات القميمة لتعرض ل

انفتاح نحو  العرض ىو األكثرذو النسبة الصغيرة بين االرتفاع/ العريضشارع نمط ال كان
لمحمل  األكثر ىذا النمط يكون ميس المباشر وبالتاليشلساعات الت واألكثرقبة السماء 

 .الجغرافيين االتجاىينفي  النتيجة تم تسجيميا وىذه من العينة، الحراري
 
 

                                                           

1
 ذو النسبة المنخفضة بين ارتفاع الواجية وعرض الشارع و يعرف ىندسيا )الشارع العريض(.النمط األول،  

2
 ذو النسبة المتوسطة بين ارتفاع الواجية وعرض الشارع والذي يعرف )الشارع المتساوي(. النمط الثاني، 

3
 ذو النسبة المرتفعة بين االرتفاع والعرض الشارع ويعرف ىندسيا )الشارع العميق(. النمط الثالث، 
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 .الرفاهية البصرية -
 لإلضاءةالفترات الزمنية  أطول، 1الشارع األول من نمطال سجل، العينة المدروسة بحسب  

 ،ساعات يومية 8 إلي 7ما بين والتي وصمت  الطبيعية المباشرة ذات القيمة العالية لمضوء
النمط الثاني من سجل كما   ،ك/لوكس  90حد  عند في ذروتو إلضاءةامستوي حيث كان 

النمط  آما، ساعات 6الي5من   تبمغمجال زمنيا اقل لإلضاءة الطبيعية المباشرة  2الشارع
امتدت من  لإلضاءة الطبيعة المباشرة يةفترة زمن األقلكان  3الثالث وىو نمط الشارع العميق

، ك.لوكس 83.5عند قيمة  إلضاءة القصوىصف حيث بمغت القيمة ساعتين ون إليساعتين 

 اإلضاءةعمي مستوي  الشارع وعرض ارتفاع المبانيالنسبة بين  اثر نتنينيمكننا أن ىنا و 
انو كمما كانت النسبة اكبر بين الواجية وعرض الشارع كمما كان مقدار وبالتالي ف، الطبيعة

 .اقلا الشارع يقالتي يتم الحمل الضوئين انفتاح الشارع نحو قبة السماء اقل وبالتالي كا
 الرفاهية الصوتية. -

الصوتية في حماية  الشاشةفعالية أثبتت النتائج المسجمة من محطات القياس الصوتية    
 في المحطة التي تمثل األفضلالنتائج  سجمتحيث ب ،الداخمي لمنسيج من الضجيج المجال

 ثحي ، (العميقنمط الشارع )لمشارع وعرض االرتفاعالمرتفعة بين  النسبة الشاشة الصوتية ذات
  .منخفض الصوت والتي يكون فييا مستويكبيرة لمظل  منطقة لمشاشة يشكل االرتفاع الكبير

ادني  أننستنتج  أنيمكننا المتحصل عمييا،  النتائج العينة المدروسة و من خاللوبالتالي و 
االرتفاع النسبة الكبيرة بين  ذو ضمن المحطات المثبتة في نمط الشارع تسجم الصوتية القيم

ضمن  ، في حين كانت اعمي القيم مسجمةبالشارع العميق ىندسيا والمعروف وعرض لمشارع
المنفتح مباشرة عمي المصدر الصوتي دون وجود الشارع  لمثبتة وفق نمطالقياس ا ةمحط

 .الشاشة الصوتية
الكثافة البنائية ط بالعالقة التي تر  أىميةلمقيم تتضح  بالقياس بحسب النتائج الرفع الميدانيو 

بني ظل ميضمن ارتفاع ال اإلطاروفي ىذا  ،حيث النسبة بين االرتفاع/عرض بعرض الشارع

                                                           

1
 .نمط الشارع العريض ،ذو النسبة المنخفضة بين ارتفاع الواجية وعرض الشارع ، النمط األول - 

2
 .نمط الشارع المتساوي المتوسطة بين ارتفاع الواجية وعرض الشارع، ذو النسبة، النمط الثاني  

3
 .،نمط الشارع العميق المرتفعة بين ارتفاع الواجية وعرض الشارع ذو النسبةالنمط الثالث،   



  الخالصة العامة والتوصيات
 

222 
 

األحمال  اكون فييتالتي  ، تمك المساحةيكفي لتغطية مساحة كبيرة من مساحة عرض الشارع
نتيجة  امنخفض الحمل الحراري والضوئي منخفضة، حيث يكون المطبقة الفيزيائية لمبيئة

من ية محم المنطقة تكون ىذه، كذلك لمساعات طويمة عنيا الشمسي المباشر اإلشعاعلغياب 
 ، وبيذا فانونتيجة الرتفاع المبني المشكل لمشاشة الصوتية صوتية عالية الترددالموجات ال

 ويصبح، كان ارتفاع المبني اكبر كمما كان ظمو اكبر ليغطي مساحة اكبر من الشارع كمما
 قين وتحقيتحس لمنسيج دروا في لمجزء المبني يصبحو  ،منخفض لمبيئة الفيزيائيب الع

  .الفيزيائية الرفاىية
 

 .  االستبيان نتائج –ثالثا 
حي وسط – العينة الشاممة والمتمثمة في نسيجين نسيجي والذي شمل سكان االستبيان أن 

   اتجاه السكان شعور دراسة متغيرات عمي االستبيانركز ت ثحي، -حي االستقاللو ،المدينة
 حيث كانت النتائج كالتالي. ،بيئتيم المشيدة التي يعيشون فييا المطبقة في الفيزيائيةاألحمال 

 الرفاهية الحرارية. -
 عبر مستجوبين (حرارة اليواء الشعور بارتفاع أوقاتالموقع/  )المتغيرين  دراسةوفق       

وذلك  (منتصف النيار)ارتفاع حرارة اليواء عند توقيت بعن شعورىم وسط المدينة  حي
 لتوقيت %  53.3نسبة ب حي االستقاللفي  ونالمستجوب أجاب، في حين %60بنسبة بمغت 

بارتفاع  في الحيين وىذا يدل عمي ارتباط شعور السكان ،(النيار أخر ىتوحمنتصف النيار )
الفترة الزمنية التي وبالتالي فان  ،في الشارعكون التشميس المباشر حرارة اليواء  بالفترة التي ي

 أخر النيار ىتوحمنتصف النيار وتمتد من  طويمة نسيبا  حي االستقالليشعر فييا سكان 
 . فقط في فترة منتصف النيار المتمثمةمقارنة مع سكان حي وسط المدينة 

حيث عبر  ،(اليواءحرارة بتحسن الموقع/ أوقات الشعور  المتغيرين) نتائج دراسة كما وكانت
تمتد من منتصف اليوم  ةميطو فترة زمنية بتحسن درجة حرارة اليواء لوسط المدينة  حيسكان 

أخر فترة بتحسن درجة حرارة اليواء عند  سكان حي االستقاللوعبر  ،وحتي أخر النيار
 .النيار
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مراحة الحرارية بوجود الظل المرتبط بدوه بمقدار ل السكان بأفضمية ارتباط شعور يتبينوبيذا 
في  أكثركان الظل  كمما بة اعمي كمما كانت النس ، بحيث/العرضالنسبة بين االرتفاع 

 .والعكس صحيح شعور السكان تجاه الرفاىية الحرارية تحسن الشارع كمما
 البصرية . الرفاهية -

 اإلضاءةلمستوي  االرتياح/  عوقمال ) دراسة المتغيرين من خالل النتائج المتحصل عمييا من
 ،الطبيعة في حييم اإلضاءةعن ارتياحيم اتجاه 1-وسط المدينة- عبر سكان حي ،(الطبيعية

عن عدم   2-االستقالل– في حين عبر سكان حي، % 72.9نسبة ببحيث كانت النتائج 
بعدم  لإلجابة % 63.3المحقق بحييم حيث كانت النتيجة  اإلضاءةمستوي  إليارتياحيم 
 ارتياحيمحيث عبر السكان عن  الشارع،الظل في  إلي وجودوىذا راجع باألساس  ،االرتياح

المرتبط بمقدار النسبة بين ارتفاع الواجية وعرض  األخيرىذا  يالظمت األكثرفي الحي 
 .الشارع
 .الريا حيةالرفاهية  -

 تأثرىمفيما يخص  3المدينةسط و سكان حي  إجابةبحسب النتائج المتحصل عمييا كانت 
بنسبة  تأثرىم إليبنسبة متوسطة ) تأثرىمح القوية المحممة بالرمال  تنحصر بين ايبالر 

بنسبة متوسطة ) تأثرىمتنحصر بين   4لال حي االستقسكان  إجابةفي حين كانت ، (ضعيفة
المشكل من ضد الرياح   قويالحاجز ال وذلك راجع باألساس إلي ،(بنسبة قوية تأثرىم إلي

، خالل االستجواب وىو ما عبر عنو سكان ىذا الحي المباني المرتفعة لمنسيج وسط المدينة،
مما ، لنسيج حي االستقاللعمي جانبي الشارع  المبانيانخفاض ارتفاع ب بسفي حين وب
وىو ما عبر عنو سكان الحي من  ،في الحيز الداخمي لمنسيجتؤثر بشكل قوي  جعل الرياح 

نة باني المشكمة لمنسيج حي وسط المديكبير لممرتفاع الاال آن أخر، بمعني االستبيانخالل 
وىو ما لم يكن عميو الحال التعرض لمرياح كبير يحمي الحيز الداخمي لمنسيج من خمف ظال 

لمنخفضة االرتفاع والتي ال يكفي ظميا لحماية الشارع يج حي االستقالل ذو المباني افي نس
                                                           

1
 ذو الشوارع ذات النسبة المرتفعة بين االرتفاع والعرض.. حي وسط المدينة -  

2
 ذو الشوارع ذات النسب المنخفضة بين االرتفاع والعرض. حي االستقالل. - 

3
 الشوارع ذات النسبة المرتفعة بين االرتفاع والعرض.ذو . حي وسط المدينة -  

4
 ذو الشوارع ذات النسب المنخفضة بين االرتفاع والعرض. حي االستقالل. - 
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العالقة بين الكثافة البنائية  أىميةوىنا تكمن  ،تساع مساحة عرض الشارعحيث ا، كأكل
 . ، المتمثمة في النسبة بين االرتفاع/العرضوعرض الشارع

 الرفاهية الصوتية. -
سكان  أحساسمن  أفضلكان  -وسط المدينة – شعور سكان حي أننتائج االستبيان  أثبتت

– مثل ارع رئيسية لممدينةو حي االستقالل بالرغم من وجود مصادر صوتية قوية متمثل في ش
المشكمة الرتفاع مباني  وىذا بسبب الكثافة المرتفعة -الجميوريةشارع ، عبد القادر األميرشارع 

لوحدات المعمارية مما يشكل شاشة صوتية منيعة ضد انتشار الموجات الصوتية عالية ا
 ظل تمك الشاشة كان الحيز الداخمي لمنسيجل وكنتيجة ،التردد القادمة من المصدر الصوتي

وىو ما لم يكن عميو الحال في ، قادمة من تمك الشوارع الرئيسةمحمي نسيبا من الضوضاء ال
بعدم ارتياحيم  إجابتيم، وىذا ما عبر عنو السكان ىذا الحي من خالل االستقاللنسيج حي 

  .الصوت داخل حييم لمستوي
 بالرفاىية السكان شعورالنتائج المتحصل عمييا من االستبيان حول  بيذا وبناء عميو  

 لمبيئة الفيزيائية األحمالاتجاه  بالراحة شعورال أن عمي نستدل ،المشيدة مداخل بيئتي الفيزيائية
بين ارتفاع  األكبرالنسب  ذات المحتوية عمي أنماط الشوارع لمبيئة  المشيدة  أفضلكان  

لمساعات ظال  واألكثر لمواجية  ارتفاعا واألكثر كثافة األكثر حيث النسيج ،الواجية وعرضو
 .وىو نسيج حي وسط المدينة طويمة
 (واالستبيان بالقياس الرفع)بأداتيا من خالل ما سبق من نتائج التجربة الميدانية  و وعميو

، الشارع  ضمعالقة التي تربط الكثافة البنائية بعر ل القصوى األىميةنستدل عمي   آن نستطيع
 فانو وبالتالي ،المسئول عن طرح الظالل في الشارعحيث تمثل الكثافة البنائية ارتفاع المبني 

ىذا   اكبر، األرضمقدار الظل الذي يطرحو عمي  كمما كان كبراع المبني اارتفكان  كمما 
الن الظل الذي  ،يوطره الذي شارععرض ال يغطي مساحة كبيرة من أن البد من الذي الظل

الضوئي  الحملبل كذلك يخفف من الحراري لمشارع فقط  من الحمليطرحو المبني ال يخفف 
النتائج من خالل منيج المقارنة لمعناصر  أثبتتوالصوتي، وىو ما  الحملالرياح و  حملو 

  .المدروسة الثالثالشارع  أنماطبين  الفيزيائيةالرفاىية 
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التي تغطي  الظل مساحةاع في فالنسبة بين الواجية وعرض الشارع تعني ارتارتفاع  أن
في المدن الصحراوية التي يعني الظل ليا طوق  بيت القصيديعتبر  وىذا ،عرض الشارع

العالقة بين  وبيذا فان من عوامل البيئة القاسية خصوصا الطاقة الحرارية والضوئية، النجاة
مقدار انفتاح الشارع نحو قبة السماء  :أوالتحدد  أنيمكنيا ، الكثافة البنائية وعرض الشارع 

المساحة التي  دتحد أنا ي:/ يمكنثانيا، يلظمتالو ساعات  التشميست اوبالتالي تحديد ساع
تحدد حدود المنطقة التي  أن: يمكنيا  اثالث : تمك الظالل وتناوب من الشارع لالظالتغطييا 

تحدد حدود المنطقة التي تكون محمية من  أنيمكنيا  رابعا: تكون محمية من الرياح
الفيزيائية  األحمالمن  كان مقدار الحماية كمما ة اكبربنت النساكمما ك، وبالتالي الضجيج

تحقيق وتحسين  األعباء عمي السكان اقل وكمما كان مقدار مقدار كان بالتاليو  ،أكثر لمبيئة
بل عن مقدار  ىندسة الشارع نمطية وىنا ال نتحدث عن، ة اكبرئيالرفاىية العمرانية الفيزيا

وفيما يخص   بين االرتفاع /العرض وىي عالقة أدق من التعريف اليندسي لمشارع،النسبة 
، والمعماريينذكرىا المؤلفين التي  السكنيةمتجمعات لنماذج البعض  ىناك الشكل العمراني

حيث يكون المجال الداخمي محاط بكتل ، أفضميا النموذجين المركزي والتجميعييكون 
من الجوانب األربعة تعمل عمي صنع بيئة مصغرة محمية من عوامل  ذات ارتفاع معمارية

النموذجين الذين  ينىذ، (الضجيجمستوي ، الرياح، اإلضاءة الطبيعية، حرارة اليواءالبيئة الفيزيائية من ) 
، أن لتجمعات السكنية والشكل العمراني في المناطق الصحراويةا ملمتصمي األمثليعتبران 

 شي ميم جدا لمتحسين وتحقيق ظروف الراحة الفيزيائية العمرانية المعمارية ارتفاع الكتمة
يصبح مبدءا  تناوب الظل  -الشارع-عرض المجال الحر مساحة ولكن دون تناسبيا مع

 أذن ،فقط وقتيظمو يصبح و ميما كان كبيرا  ميم المعمارية يكون ارتفاع الكتمةال  د وو مفق
بحيث تكون  األقلكثافة بنائية توفر ارتفاع لممبني يكون بمثل عرض الشارع عمي  البد من

من حيث  أفضلكان  ،كانت النسبة اعمي، وكمما  1ة بين االرتفاع/عرض الشارع =بالنس
وبكل وضوح إلي أن األفضمية تجاه النتائج تشير  حيث ،الفيزيائية لمبيئة األعباءمن  التقميل

 .النسبة تمك تخفيف األحمال الفيزيائية لمبيئة كانت مرتبطة مع مسار الزيادة في
 يكمن في مقدار الفيزيائيةدور النسيج العمراني في تحقيق الرفاىية العمرانية  أنف باختصار 

 من اإلنقاص الفاعمية في اجل نعرض الشارع،وىذا مو ارتفاع الكتمة المعمارية  التناسب بين
عمي مدار اليوم  وتناوب و المطبقة في الشارع و تحقيق الظل لمبيئة الفيزيائية األحمال
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ما  وى، المتناوب في الشارعالظل  مبدءا إنة،  ئلمبي الفيزيائية األعباء من التقميلوبالتالي 
من  الصحاري استوطنتور التي أوت المجتمعات البشرية التي صمة والقيدن المدن القمك

 .يةسفي تمك البيئات القا والنمو واالستمرارالعيش 
 أليمدروسة مقارنة ذات كثافة بنائية  تحصيصاتوتكون  أنيجب  ج العمرانيفان النسي وبيذا

مناسب مقارنة إلي عرض الشارع  لممبني افاعبحيث تضمن تمك الكثافة ارت ،عرض الشارع
في  من مساحة عرض الشارع %50 ال تقل عنغطي مساحة ت ظالاليطرح  أنيمكن  حيث

 الفيزيائيةالنسيج العمراني في تحقيق الرفاىية العمرانية دور و ىنا يكمن  ،الظروف أقصي
 .فرضيتنا المتمثمة فيوىو ما يثبت صحة لممدن الصحراوية 

 
 

 
 
 
 
 

  

النسبة بين  المتمثمة في بعرض الشارعلممبني  لعالقة التي تربط الكثافة البنائيةا
ي تحقيق وتحسين عامال رئيس ف تشكل والتي ارتفاع الواجهة وعرض الشارع

 -الشارع–العمراني الحر  المجالالرفاهية العمرانية الفيزيائية داخل 
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 التوصيات

الكثافة البنائية وعالقتيا بعرض  أىميةمن خالل النتائج المتحصل عمييا من البحث والتي توضح    
تحسين من الرفاىية الفي تحقيق و  ععرض الشار  إليبين ارتفاع الواجية النسبة  المتمثمة فيالشارع 

يوصي  التي وصياتنضع بعض الت أنبالتالي يمكننا  ،الداخمي العمرانيداخل الحيز  الفيزيائيةالعمرانية 
 العمراني النسيجوالمتدخمين في بناء وتخطيط  أدارتوالمجال العمراني والمسئولين عن  نمصمميملبيا 

 ىي.و 
عند تحديد مقدار الكثافة البنائية المسموح بيا لموحدات   الشارعدراسة مساحة عرض  إلزامية -

الشارع الذي  المبني عمي اقل تقدير مساويا لعرض ارتفاع، بحيث يكون المؤطره لو المعمارية
 .عمي الجانبين وطرهي

مقدار انفتاح ىذا  إنقاصالبد من العمل دائما عمي  مشارعالبيئة المشيدة الؤطره ل عند تصميم -
 المرتفعة شجاراأل باستخدام آونحو قبة السماء سواء كان ىذا من خالل ارتفاع المباني الفراغ 

 .أسفمياوالتي تشكل مساحة ظل كبيرة  انسبي
 مساحة عرض المجال الحر  من %80 إلي %20بين  تتراوحالعمل عمي ضمان نسبة ظل  -

في  والمظمالت واألشجارتتشارك فييا المباني  أنتمك المساحة التي يمكن ، ساحة ..الخ، شارع
 . والساحات العامة الكبيرة العريضة الرئيسية لشوارعاحالة 

 –ا االتجاه جنوب شرق صعند تصميمو نحو مسارات ىبوب الرياح وخصو  الشارععدم توجيو  -
 .والرمال باألتربة رياح الموسمية المحممةشمال غرب وىو االتجاه ىبوب ال

د النسيج وذلك و لموحدات المعمارية عند حواف وحدالعالية لكثافة البنائية ا العمل عمي تموضع -
 .يشكل حماية كبيرة لمحيز الداخمي لمنسيج العمراني من الرياح والضجيج أنيمكنو 

 ذات مستوي جوانب الشوارع الرئيسة المسموح عمي العالية الكثافة البنائية تموقع ىالعمل عم -
لما تمثمو من حاجز قوي ضد الموجات الصوتية عالية التردد مما يؤفر اليدوء  ،عاليالالضجيج 

 .خمي لمفضاء العمرانيوالسكينة لمحيز الدا
لمجال الحر وىذا بسبب مرانية المؤطرة الالمع في الواجيات الع أوالفاقع  المونعدم استخدام المواد ذات   -

 .الطبيعة داخل المجال الحر اإلضاءةيزيد من مستوي  أنالكبير لدييا الذي يمكن  االنعكاسية معامل
 في معالجة الواجيات العمرانية الكبيرة ةيالممساء و المسام األسطحذات البناء  عدم استخدام مواد -

وينصح باستخدام المواد الخشنة  ،انعكاس كبير لمموجات الصوتية معاملوالتي يكون لدييا 
 .ارة الخشنةصالق وأالخرسانة لمموجات الصوتية مثل  صةوالما
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 .عين مميمة 



قائمة المراجع   قائمة المراجع 

 

229 

 

  قسم الفيزياء -كمية العموم التطبيقية – جامعة آم القرى -الضوء –سعيد اليحاني. 
 ،العناصر المناخية والتصميم المعماري –، 7661سعيد عبد الرحيم سعيد بن عوف- 

 .النشر العممي والمطابع جامعة الممك سعود 
  ،متطمبات التظميل وتحديد زوايا الظالل واختيار 7667سعيد، سعيد عبد الرحيم" ،

 .افد في مدينة الرياض" جامعة اإلماراتالتوجيو األمثل لممباني والمتو 
 ، التموث البيئي ، دار اسامة لمنشر الطبعة الولي  ،1116سمطان الرفاعي. 
 ،دراسات في عمم النفس االجتماعي الفضائي"،دار ىومو  ،1177سميماني جميمة"

 .لمطباعة والنشر والتوزيع الجزائر
  ،سكان المدينة بين الزمان والمكان، جامعة الزقازيق، 7661السيد حنفي عوض ،

 .المكتب العممي لمكمبيوتر لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية 
 ،التموث البيئي"ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،1119عبد القادر رزيق المخادمي". 
  ،مكتبة األنجمو المصرية، ، عمم االجتماع الحضري، 7619عبد المجيد عبد الرحيم

 .القاىرة
 ،جغرافيا العمران، دراسة موضوعية تطبيقية، دار المعارف.7691عطيات حمدي ، 
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 : ممخص
الرفاىية عن  ويعتبر التساؤلمب التاريخ، قمتدد جزروه في تلمحضارة البشرية المدن الصحراوية ارث كبير  تشكل 
بتفكيك  هاستيميناالبحث الذي  موضوع، بيذا كان  تياوأصال تياقيم إعادةفي  اجوىري مبدألتمك المدن  الفيزيائيةالعمرانية 

أداتين حيث تم العمل باستخدام  كمنيجية أساسية لمعمل البحثي، المقارن د المنيجاالمفاىيم الرئيسة وتعريف إبعادىا ، واعتم
تبين الفارق الكبير في القيم ومن خالل النتائج المتحصل  واالستبيان،  بالقياس  لمبحث الميداني متثممتين في الرفع الميداني

حيث أكدت  نتائج البحث عمي انو كمما كانت النسبة ، الثالث المدروسة  األنماطبين  الفيزيائيةالمسجمة لمعناصر الرفاىية 
من حيث تخفيف األعباء الفيزيائية لمبيئة المطبقة في  وميزة اعمي بين ارتفاع /العرض لمشارع  كمما كانت ىناك أفضمية

مبدأ  تحقيق ضروري من اجل  مع مساحة عرض الشارع ة ظل المبني عمي األرضناسب مقدار مساحت يعتبر و، الشارع
ضوئي الحراري و الحمل ال افييمظممة  منطقة يشكل المبني ارتفاع أشارت النتائج إلي أن و، تناوب الظل عمي مدار اليوم

تأثير العالقة بين في   ةوالمتمثم األىدافنتائج ىذا البحث توافق  ،الضجيج منخفضةمحمية من الرياح و و ، امنخفض
 –الحر  داخل الفضاء العمراني وتحقيق الرفاىية العمرانية الفيزيائية ارتفاع الواجية المعمارية وعرض الشارع عمى تحسين

حتمي الستمرار المدن  مبدأوىذا  والنمطية األفضل منيا، حيث األحمال المنخفضة لمعوامل الفيزيائية لمبيئة، -الشارع
 .عبر التاريخ راءىو ما مكن المستوطنات البشرية من النمو والتطور في  الصح و الصحراوية

 .، اإلدراك الحسيالرفاهية الفيزيائية –الشارع   -مدينة بسكرة    –النسيج العمراني  : الكممات المفتاحية

 

Résumé: 

   Nous savons qu’à travers l'histoire, les villes sahariennes ont constitué un grand héritage de 

la civilisation humaine sur le plan de  la question du confort physique urbain. Cette recherche 

s’inscrit dans la perspective d’une revalorisation de leur authenticité.  Nous débutons ainsi par 

la recomposition et la définition des principaux concepts tout en  adoptant une approche 

comparative comme méthodologie essentielle de ce travail de recherche. Pour atteindre nos 

objectifs, nous avons jugé opportun de  travailler avec les outils de recherche sur le relevé  et 

le questionnaire. A travers, les résultats obtenus, nous pouvons confirmer une grande 

différence dans la valeur comptable des éléments du confort physique parmi  les trois modèles 

étudiés. La lecture de ces résultats confirment que le rapport entre la hauteur / largeur de la 

rue offre un avantage en  allégeant  le fardeau physique de l'environnement qui s’applique à la 

rue. Par conséquent, le rapport entre la quantité d'espace de l'ombre du bâtiment  à la section 

de la rue est nécessaire pour atteindre le principe de rotation de l'ombre durant la journée. Ils 

indiquent, enfin que la hauteur du bâtiment forme une zone ombragée où la charge thermique 

et optique, faiblit. Cette zone protège aussi du vent et  de bruit. En conclusion, nous pouvons 

dire que les résultats sont en parfait accord avec les objectifs fixés pour la présente recherche 

en démontrant l'impact de la relation entre la hauteur de la façade architecturale et la section 

de la rue pour l’amélioration et réalisation du confort physique dans l'espace urbain libre-rue. 

C’est principe obligé pour la survie les villes du désert, c’est eux a permis le développement 

des établissements humains dans le désert à travers l'histoire. 

 

Mots clés: tissu urbain - ville de Biskra - rue - confort physique -  perception sensorielle.  


