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 ( حالة دراسة مدينة ورقلة)

 



 

 ملخص:

النمو العمراني الذي ميز المدن الصحراوية، لم يكن فقط من حيث التوسع اإلقليمي 

ازدادت المساحة الحضرية و . الممتد، و لكن أيضا من خالل التحوالت المادية الداخلية

بنسب معتبرة في العقود  كحالة دراسة مدينة ورقلة الفضاءات العمومية بشكل ملحوظ في

يث بلغت نسبة الفضاءات العمومية من إجمالي الوعاء العقاري لألحياء الثالث الماضية، ح

، و التي ال تعبر عن و عي بالعوامل المؤثرة في البيئة الحضرية % 60 الحديثة ما يفوق

للمناطق الصحراوية من أبعاد بيئية مناخية، اجتماعية، اقتصادية و التي تحدد واقع هذه 

تعميرية المنتهجة و األنماط المعمارية المتبناة و التراكيب الفضاءات و هذا بسبب السياسات ال

العمرانية المجسدة، بينما نجد صور أخرى مغايرة تماما لهذا حيث يتم استغالل و تحويل 

األراضي الخالية و المساحات المفتوحة إلى مناطق مبنية، و األراضي المخصصة للمتنزهات 

 .ع البنايات الخاصة، و إنشاء مرافق جواريةو ساحات اللعب إلى مواقف للسيارات و توس

في هذا الصدد، فإن هذا البحث هو محاولة لدراسة تأثير هذا النمو و تحول الشكل 

العمراني لمدينة ورقلة، من خالل دراسة فضاءاتها العمومية، و هذا بإجراء مقارنة بين نماذج 

عن المناهج المتبناة في االستجابة ألحياء تعبر عن األنماط السائدة في المدينة، و تعبر كذلك 

لنمو المدينة، باستخدام مقاربة بناء الجملة الفراغية و نمذجة مخططات األنسجة العمرانية 

للعينات المأخوذة من مدينة ورقلة للتعرف على المواصفات الشكلية المورفولوجية للفضاءات 

لبيل هيلير في تحليله للنسج  العمومية لكل عينة من العينات، طريقة بناء الجملة الفراغية

العمرانية للمدينة بطريقة موضوعيه يمكن من خاللها حساب درجة الترابط بين عناصر شبكة 

)مدى مالئمتها للظروف المناخية  بعديهبإضافة إلى دراسة واقع الفضاءات العمومية . النسيج

له أهميته في تحليل  هذا النوع من األبحاث ،، و االختالفات في بنية العناصر العمرانية(

دة بين الفضاء المبني و الغير مبني للمدينة التقليدية و التغيرات التي ئالعالقة التي كانت سا

 .طرأت على تلك العالقة خالل نمو المدينة عبر الزمن

 

 بناء –ورقلة  –المدن الصحراوية  - الفضاء العمومي -النمو العمراني  الكلمات المفتاحية:

 ية الفراغ الجملة



 

Abstract: 
The urban growth that characterized the desert cities were not only 

in terms of broad regional expansion, but also through internal material 
transformations. Urban space and public spaces have increased 
significantly in the city of Ouargla as a case study in the past three 
decades. The proportion of public spaces of the total land area for modern 
neighborhoods is more than 60%, which does not reflect the awareness 
of the factors affecting the urban environment of the desert areas of 
environmental dimensions Climate, social and economic. This is due to 
the urbanization policies adopted and the architectural patterns dominant 
as well as the embodied urban structures. While the other images are quite 
different for this where the vacant land is exploited and transferred to the 
built areas, Parks and playgrounds to parking and expansion of private 
buildings, and various service sectors.  

The current research is an attempt to study the transformation of the 
urban form of Ouargla in this regard by studying its public spaces through 
comparing models of neighborhoods that reflect the prevailing patterns in 
the city. Furthermore, this study reflects the approaches adopted in 
responding to the growth of this city by using the Space Syntax Technique 
of Bill Hillier's spatial analysis of the urban tissues of the city in an objective 
way in which the degree of interconnection between elements of the textile 
network can be calculated. In addition to studying the reality of public 
spaces Through two dimensions (Its response to climatic conditions ,and 
differences in the structure of urban elements), This kind of study is useful 
for analyzing the relationship that existed between the built and 
unstructured space of the traditional city and the changes that occurred in 
that relationship during the growth of the city over time. 
 
KEYWORDS: Urban growth, Public spaces, Desert city, Ouargla, Space 
Syntax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résumé : 

La croissance urbaine qui caractérisait les villes sahariennes ne se 
traduisait pas seulement par une vaste expansion régionale, mais aussi par des 
transformations matérielles internes. A travers les   trois dernières décennies, la 
croissance de la ville de Ouargla comme étude de cas a été marquée par une 
augmentation significative des espaces urbains et des espaces publics. La 
proportion d'espaces publics dans l'ensemble de la surface des quartiers 
modernes est supérieure à 60%, ce qui Il ne reflète pas la prise de conscience 
des facteurs qui influent sur l'environnement urbain des zones désertiques 
comme les dimensions environnementales. Climat, social et économique. Cela 
est dû aux politiques d'urbanisation adoptées et aux modèles architecturaux 
dominants, ainsi qu'aux structures urbaines projetés. Tandis que les autres 
images sont assez différentes pour ceci où le terrain vacant est exploité et 
transféré aux zones bâties, des parcs et terrains de jeux et stationnement a été 
remplacer par l’agrandissement de bâtiments privés, et les équipements de 
secteurs de services divers. 

Cette recherche est une tentative pour étudier la transformation de la 
forme urbaine de Ouargla à cet égard en étudiant ses espaces publics en 
comparant des modèles de quartiers reflétant les modèles qui prévalent dans la 
ville. En outre, cette étude reflète les approches adoptées pour répondre à la 
croissance de cette ville en utilisant la technique de syntaxe spatiale de l'analyse 
spatiale de Bill Hillier des tissus urbains de la ville de manière objective dans 
laquelle le degré d'interconnexion entre les éléments du réseau textile peut être 
calculé. En plus d’étudier la réalité des espaces publics selon deux dimensions 
(sa réponse aux conditions climatiques et les différences dans la structure des 
éléments urbains), ce type d’étude est utile pour analyser la relation qui existait 
entre l’espace bâti et non bâti À partir de la ville traditionnelle. Et les 
changements qui se sont produits dans cette relation au cours de la croissance 
de la ville au fil du temps. 
 
MOTS-CLÉS : Croissance urbaine, Espaces publics, villes sahariennes, Ouargla, 
Syntaxe spatiale 
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  أوال الشكر هلل تعاىل على منه و كرمه و توفيقه أتقدم بالشكر إىل:

 و من حيث أن:
 فالشكر موصول إىل: ،اهللالناس ال يشكر ال يشكر من  
على توجيهاته و نصائحه و حرصه  علقمة مجالالدكتور األستاذ   املشرف

 األخذ بأيدينا إلكمال هذا العمل و على رفع معنوياتنا
 كما أتقدم بالشكر إىل أعضاء جلنة املناقشة على منحهم لنا اجلهد   

 ن الصواب و الوقت لتقييم و مناقشة هذا العمل و إسداء النصح و تبيا
و كل املشرفني عليه الذين مل قسم اهلندسة املعمارية  كما أتقدم بالشكر إىل

 يدخروا جهدا يف سبيل الدراسة و التحصيل يف أحسن الظروف 
 .من قريب أو بعيدكل من قدم يل يد املساعدة   كما أتقدم بالشكر إىل
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 مقدمة:

 نفصالا أزمة يعيش المتكامل و لمترابطا الكل هذا لزمن،ا في المكان و إلنسانا ينب قاءل العمران

 على معاشه في يعتمد اإلنسان كان ينح القدم فمنذ الروح، نع المادة نفصالا و نالمضمو نع الشكل

 راعهص في هو و المغارات و لجبالا في المحفورة لكهوفا إلى نامهم يف يلجأ و الصيد و الجني و القطف

 و السائدة لمناخيةا الظروف قسوة على التغلب و عهم التأقلم و لتكيفا محاوال يهف عيشي لذيا لمحيطا مع

 الجاف. الحار لمناخا ذات الصحراوية لمناطقا خاصة نطقةم لكل المميزة

 لتقنياتا قلة و مناخها قساوة رغم لمنطقةا هذه في ويلةط فترة نذم إلنسانا ستوطنا نأ لمثيرا منف

 ستوعبها معماريا نمطا و عمرانيا نموذجا أنتج و معها التكيف نم تمكن نهأ بقريتهع من و نذاك.آ اإلنشائية

 اذه لهوية جسيدات و لبيئته صادقا اسانعكا كان الفيزيائية...( و لثقافيةا التقنية، االجتماعية،) أبعاده بكل

 السياسية و الجتماعيةا و التاريخية األحداثب مليئة ريقةع ضاراتح نع صالتهأ و بشموخه يحكي المجتمع،

 السابقة. العصور عبر المختلفة

 و هتقاليد و هعادات مجتمع فلكل ،بيئتها من أصالتها ستمدت التي هي لسليمةا العمرانية ألسسا و فالعمران

 الخاصة. بيئته

اليا نصف سكان العالم ح منعصرنا أوسع حركة هجرة بشرية في التاريخ، و يعيش ما يربو يشهد 

ار و مراكز لالبتك و تتزايد أهمية المناطق الحضرية باعتبارها محركات للنمو و ،في مناطق حضرية

 اإلبداع، فهي توفر إمكانيات للعمل و التعليم و تلبي احتياجات الناس و مطامحهم المتطورة.

كثيرا ما يسفر عن التفتت االجتماعي  ،و بال رقابة ةسريع بصورة المراكز الحضرية نموبيد أن 

، و لعل سبب ذلك يكمن بوجه بهاو المناطق المحيطة  البيئة الحضريةو العمراني، و عن تدهور شديد في 

الرتيبة و ضياع المساحات و السمات المميزة خاص في الكثافة المفرطة في البناء و المباني النمطية و 

 المشاكل و الصعوباتية و تزايد العزلة االجتماعالفقر و  مظاهر و البنى األساسية غير الكافية و 1العامة

 .المرتبطة بالمناخ

ل و كباقي الدول اضطرت لالستجابة آلما و خاصة في العقود األخيرة االستقاللالجزائر بعد 

ة التخلص تطلعات المجتمع في اللحاق بالدول المتقدمة، باختيار اقتصاد تطوير الصناعة و العمران بغي

صنعة و العمارة الم (Zoning)نهائيا من العجز المسجل في قطاع السكن، تبنت كذلك سياسة التنطيق 

السكنية  المنتظر منها مواجهة اإلشكاليات المطروحة من الجانب الكمي. أذن بوالدة ما يسمى بالمناطق

مهملة قواعد  ،منجزة على شكل كتل و أبراج موضوعة على أراضي بيضاء (NUHZ)الحضرية الجديدة 

 .اعية، البيئية، المناخية()التراثية، االجتم التكوين و التشكيل الحضري و كل خصائص الموقع

                                                 
 ص. 225 باريس، اليونسكو، ورشات يف طبع ،2011 نوفمرب 10 -أكتوبر 25 باريس، الثالثون، و السادسة الدورة القرارات، األول، اجمللد  ،2012 اليونسكو،1
 



 الفصل التمهيدي

 

2 

 

 انتظار في السكان من % 56 من كثرأ الياح ضمت لجزائريةا لمدنا أن بيانات عدت تأبرز كما

 مفرط توسع السكانية الكثافة هذه عن ينتجو القادمة سنة لعشرينا في سمةن مليون 51 ـب ددهمع ارتفاع

 داخل مقلق وازنت اختالل نحو دفعوال واسع حضري نسيج تكّونو المدن حول التعميرو الحضري للنسيج

 .المعيشي اإلطار بنوعية تعلقت التي المشاكل نم العديد تعاني المدن نأ وأكدت ،بينها فيما و الحضرية المدن

و ظهور  اسريع اعرفت نموفقد من كل هذه التغييرات و تأثيراتها.  أالمدن الصحراوية ليست بمن 

اقتصرت على التوسع و و التي نموها السبب الذي سارع من وتيرة »مدن جديدة مع اكتشاف البترول.

 1«وظائفو قوانين، و تنظيمات، ويترجم بأرقام و مؤشرات، الذي أصبح قابل للقياس و الالتمدد 

لتي في و ا الفضاءات العموميةو من بين مكونات المدينة التي تأثرت بتبعات هذه التغييرات، 

ب في العملية الواقع أصبحت عبارة عن مخلفات للعمليات العمرانية أو أكثر من ذلك المنسي األكبر و المغي

 التصورية للفضاء العمراني؟

المدينة كانت دائما مصممة على أساس المزاوجة و الثنائية » :بأن يل عن المدينةو نذكر ما ق

..... كل المختصين يتفقون على تعريف الفضاءات الخارجية على الفضاء المبني و الغير مبني..... اليوم

 2«أنها فضاءات موجبة و ليس على أنها الفضاءات السلبية للفضاءات المبنية

اعالت نتاج تفيبرز بصورته الحقيقية في فضاءاتها العمومية و التي هي الشكل الحضري للمدينة 

كذا كردود  (، و فنية، تصميمية واجتماعية اقتصاديةتتجسد من خالل األبعاد ) ،عمرانيةمتداخلة متعددة 

طي التوازن للبيئة ...، و التناغم بين عناصر هذه التفاعالت يعأفعال للبيئة المحلية و تأثيراتها المناخية  

، و مع ينةالحضرية، و هذا كله ضمن سياق زماني له اعتباره في تشكيل الصورة التي ستكون عليها المد

شاطات النمو العمراني سيطرأ تغيرات للمدينة بظهور مناطق جديدة و اختفاء أخرى قديمة، كما أن لن

عمراني النمو الالمميز، و لهذا  اطابعه الفضاءات العمومية السكان و تفاعالتهم دور مهم في إعطاء 

 أنه هذا  النمو مخططا إال ، فمهما كاناو خصائصه او صفاتهفضاءات العمومية اله انعكاسات على هذ

صيات يحمل الكثير من العشوائية و التي ال تراعي الكثير من معايير التخطيط الحضري للمدن و خصو

ضاءات كل مدينة. يشير البحث إلى عالقة النمو العمراني بالتغيرات التي تطرأ على شكل و واقع الف

يع ل دور الفاعلين و نمط تجسيد المشارالعمومية كمكون رئيسي من مكونات النسيج الحضري من خال

الحال على واقع  بكل أنواعها و تأثير ذلك بطبيعة و التي حصرناها في بحثنا في األحياء السكنية  العمرانية

 .نسان/ البيئة(إ –هذه الفضاءات من خالل العملية التفاعلية ) إنسان/إنسان 

 

                                                 
1 CASTEX (J) et al,  1987: formes urbaines, de l’ilot à la barre, paris, Dunod, p.161. 
2 MUR ET (J-P), ALAIN(Y-M), SABLET(M-L), 1987: Les espaces urbains concevoir, réaliser, gérer, paris, Ed. 

du Moniteur, P.19. 
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 :اإلشكالية

االنعكاسات الرئيسية للفكر الذي يمثل مرتكزا تقوم عليه أية عملية تعد المدينة نتاجا حضاريا و أحد 

تخطيطية فقد تعددت الطروحات و االنتقادات التي تحاول وصف الحال التي آلت إليه المدن و تقديم 

الوصفات العالجية لذلك، فتحدث ابن خلدون عن المدينة باعتبارها ضرورة لالجتماع اإلنساني و تحقيق 

 1ن و تكامل وجودهحاجات اإلنسا

النمو  هذا التطور التدريجي فكل مدينة تخلق منذ نشأتها و باستمرار مميزاتها الخاصة، يسمى

يتكون هذا التطور من ثالث مجموعات من العوامل )طبيعة المكان المناخ، الجيولوجيا،  الفردي للمدينة. و

 .2النشاطات االقتصادية والثقافية(التضاريس، السكان ومميزاتهم الديمغرافية واالجتماعية، أشكال 

فيمكن قراءة البيئة الحضرية من خالل عالقة الكتلة مع الفضاء و بين الفضاءات بعضها مع بعض 

و التي تعد انعكاسا للطابع المدني و لذلك أوصى المهندس المعماري توني غارنييه بتخصيص ما ال يقل 

كات المشاة للسماح بالتنقل في جميع أنحاء المدينة شب عن نصف األراضي السكنية للمساحات الخضراء، و

أصر على ضرورة  عارض غارنييه الشوارع الشبيهة بالنفق وكما من خالل هذه المناطق الخضراء. 

 3المباني والحماية من الحرارة لألرصفة ضمان الوصول الكافي للشمس والهواء بين

ة يمكن في أوائل سنوات التسعينات  أن الفضاءات الحضري دعتقد اتجاه حركة العمرانيين الجدوي

 تطويرها بطريقة فعالة و إنسانية، استنادا إلى مبادئ تخطيط األحياء التقليدية.

الفضاءات العمومية، أو فضاءات التبادل و التفاعل، هي مرتكز الحياة المدنية، أصبحت فضاءات 

الفضاءات العمومية، أصبحت اليوم "فضاءات إدارية" »مستعمرة بالسيارات و مهجورة من طرف اإلنسان 

أو تعرف بـ "الفضاءات الفارغة" لمخططات الكتلة، فنجدها غير -COS-مفروضة بمعامل شغل األرض

عتياد و الل أو عيب في التصور أو مشغولة في نهاية العملية إما لكونها مهملة و محتقرة أو لنقص التموي

 4«اجتماعية ثقافيةممارسة ل

مولد المدينة أو المكون الرئيسي لها بموقعه و بأبعاده و نسبه و »نظريا يعتبر الفضاء العمومي 

 5«معالجاته يساهم أو يقوم بخلق الفواصل الفراغية بطبيعة الحال بدرجات متفاوتة

الفضاء العمومي يمثل في المدينة التقليدية امتداد للمبني بسلسلة الشوارع و الساحات، مصممة 

كانت  في المدينة العربية س إنساني و هي لإلنسان، القورا اإلغريقية، و الفوروم الرومانية، و الرحبةبمقيا

                                                 
 "، بغداد، دار النهضةالمقدمة، "1978ابن خلدون ولي الدين عبد الرحمان بن محمد، 1

2Dziurdzinski, L. (1984),"Critères et méthodes d’appropriation du paysages et du patrimoine", 

Colloque de Constantine : du traditionnel au contemporain, la question de l’espace approprié. 
Constantine, Algérie. 
3Ostrovski (W) (1992), L’urbanisme contemporain du début des ressources jusqu’à la charte 

d’Athènes, 
4 SABLET(M.de), 1992 : Les espaces urbaines agréables à vivre, paris, Ed, Moniteur, p.16 
5 ROMAN (J), févrie 1993: Manifeste pour l’espace public, Urbanisme, Hors série, p.50 
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دائما أماكن التفاعل و الديناميكية و التعايش كان الهاجس الرئيسي في تصميمها التوازن بين نسبها و 

 أبعادها من جهة و استعماالتها و واقعها المعاش الناتج من جهة ثانية.

الفضاءات العمومية تصمم و تركب بناءا على مختلف الحاجيات التي يجب تلبيتها تراكب »

االستعماالت و واقع هذه الفضاءات يكون في بعض األحيان معاكسا للوظيفة التي صممت ألجلها هذا 

افي و و هي أماكن للتعايش و التمازج  و إثراء الحياة الحضرية نتيجة التنوع الثق 1«الفضاء و لمرتاديه

 التاريخي و تعدد المناظر الحضرية

تلف أسلوب يتعامل النسيج العمراني دائما مع العوامل المناخية للبيئة الطبيعية بشكل دائم و يخ

طبيعة الحال التعامل من نسيج إلى آخر و هذا بحسب المورفولوجيا  و الكثافة البنائية و نمط النسيج و ب

ا يمكننا التعرف أو ما أطلقنا عليه الفضاءات العمومية و التي من خاللهشكل و أبعاد و نسب الفراغات بينها 

 على كيفية تعامل هذه األنسجة مع بيئة محلية تتسم بقسوة المناخ في المناطق الصحراوية

كل من المفترض أن يصمم النسيج العمراني لهدف رئيس و هو الحماية من العوامل المناخية ب

ق الصحراوية قائم في استجابة األنسجة التي أفرزها النمو العمراني بالمناطأنواعها و هذا محل الجدل ال

عاليات لمتطلبات خلق واقع و بيئة على مستوى الفضاءات العمومية تكون مالئمة لجميع األنشطة و الف

 االجتماعية، الترفيهية، الخدمية من تنقل و حركة ....الخ.

عاني من ي تقع في نطاق المناخ الصحراوي  و التي تهذا التحدي الذي تعاني منه عديد المدن الت

افة إلى عوامل مناخية كارتفاع درجات الحرارة و اإلشعاع الشمسي و كذا الرياح الموسمية السائدة إض

و الترجمة  األبعاد العمرانية و التي ترتكز على الطابع المعماري و توزيع الفضاءات الداخلية للمباني

لفضاءات ماعية و الثقافية و االقتصادية هي وحدها من تعطي سمات واقع هذه االفضائية لألبعاد االجت

 العمومية الحضرية      

تقع في الصحراء،  لم تكن فقط من حيث  بها مدينة ورقلة كمدينة التغيرات الفيزيائية التي مرت

التوسع اإلقليمي الواسع ، و لكن أيضا من خالل التحوالت المادية الداخلية. ازدادت المساحة الحضرية و 

الفضاءات العمومية بشكل ملحوظ في مدينة ورقلة بنسب  معتبرة  في العقود الثالث الماضية، حيث بلغت 

%، و التي ال تعبر عن  60ي الوعاء العقاري لألحياء الحديثة ما يفوق نسبة الفضاءات العمومية من إجمال

وعي بالعوامل المؤثرة في البيئة الحضرية للمناطق الصحراوية من أبعاد بيئية مناخية، اجتماعية، 

اقتصادية، و هذا بسبب السياسات التعميرية المنتهجة و األنماط المعمارية المتبناة و التراكيب العمرانية 

مجسدة، بينما نجد صور أخرى مغايرة تماما لهذا حيث يتم استغالل و تحويل األراضي الخالية و ال

المساحات المفتوحة إلى مناطق مبنية ، و األراضي المخصصة للمتنزهات و ساحات اللعب  إلى مواقف 

                                                 
1 De SABLET(M), 1992: Les espaces urbains agréables à vivre, paris, Ed, Moniteur, p.13 
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ارع المدينة ، و للسيارات و توسع البنايات الخاصة، كما كان للنمو الهائل في عدد السكان تأثيره على شو

 .، و قطاعات الخدمات المختلفة النمط الحضري ، و األماكن المفتوحة ، و اإلسكان البيئي

لكل هذه االعتبارات هذا البحث يهتم بموضوع الفضاءات العمومية و المشكالت المطروحة من 

بأي شكل و بأي حيث الشكل و الواقع في بيئة صحراوية و ضمن بيئة عمرانية تتميز بالتوسع و النمو 

 طريقة؟

 مما سبق ذكره يمكن طرح السؤال التالي: 

 و خاصة في المدن الصحراوية؟ العمراني على شكل و واقع الفضاء العموميتأثير النمو ما 

 ا السؤال تندرج العديد من التساؤالت:ذمن خالل ه

 بالنمو العمراني؟ ما عالقة الفضاء العمومي 

  تحديد مقاييس و نوعية الفضاءات العمومية؟هل للتشكيل العمراني أثر في 

 ماذا نقصد بالسياق الحضري و أثره في تحديد التمايز بين الفضاءات العمومية؟ 

  كيف يمكن قراءة الفضاءات العمومية على المستوى الشمولي؟ و كذا على مستوى قواعد

لسياق االرتباط الموضعية و هي التي تحدد واقع هذه الفضاءات بكل أبعادها ضمن ا

 الحضري؟

في المقابل، يمكن التسائل عن أي فضاء يجب علينا إنتاجه اليوم و خاصة في المدن الصحراوية 

 ؟غير متحكم فيه الفضاء المنتج أين تم تجاهل و االستغناء عن "الفضاء التقليدي"، في حين واقع

 الفرضيات:

 األسئلة يمكننا طرح فرضيتينلى بقية و ضمنيا ع يإلجابة على السؤال الرئيسفي البناء منهجي 

 :نسعى لتأكيدهما أو نفيهما في نهاية البحث

المعايير الشكلية للفضاءات العمومية  تأثرت بالنمو العمراني و أدى ذلك إلى خلق واقع  -

 يختلف باختالف هذه المعايير. 

 الخصائص العمرانية و طبيعة التعامل مع الظروف المناخية لمختلف األنسجة الناتجة عن -

 النمو العمراني لمدينة ورقلة خلق واقع يختلف باختالف طبيعة هذه األنسجة.

 األهداف:

 األهداف المحددة من خالل هذه الدراسة تتمثل في: 

 هو تطوير إطار نظري ومنهجية كمية لنمذجة الشكل العمراني والهيكل  طروحةالهدف من هذه األ

البيئات الحضرية ولتحسين المعرفة ذات الصلة ، من أجل فهم أفضل للتعقيد الكامن في الفضائي

 بالتخطيط والتصميم الحضري.

 ، يمكن تحديد أهداف البحث التالية:أبعد من هذا الهدف العام للدراسة
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 المساهمة في فهم الشكل الحضري ، سواء من حيث هيكله "المادي" أو "االجتماعي" -

 وات المورفولوجية لتحليل الشكل الحضريتطوير طريقة كمية جديدة باستخدام التدابير واألد -

 توضيح هذه األساليب بفعالية بدعم التحليل النوعي للبيئة الحضرية -

إلى التحليل  التحكم فيهيوضح هذا األسلوب الكمي للقياس المقارن للنموذج الحضري عن طريق  -

 النوعي

 همت في رداءة و تدهور واقع من خالل منهجية التحليل المقارن تحديد العناصر المؤثرة و التي سا

 .في المناطق الصحراوية الفضاءات العمومية

التعرف على المكونات األساسية للفضاءات العمومية بالرغم من التغيرات االقتصادية،  

 االجتماعية، الثقافية، السياسية، ذات الخصوصية.

جغرافي خاص )ظروف التنبؤ بمستقبل الفضاء العمومي من الجانب الشكلي و الوظيفي في موقع 

 مناخية، ثقافية، اجتماعية(.

 :المنهجية

 واقع و شكل الفضاءات العمومية.بالنمو العمراني عالقة بالنظر للفائدة المرجوة من 

مقاربة العمق المنهجي المعتمد لإلجابة على اإلشكالية المطروحة ، يضع في الحسبان ، أوال : 

مؤسسة على التطلع لمجموعة مراجع واسعة و دقيقة ، و بعد ما نكون قد وضعنا أسس نظرية  نظرية

متكاملة ، نبدأ في تعريف المفاهيم، األدوات و الوسائل الالزمة في العمل البحثي بغية التحقيق و التقييم، 

  واضعين في الحسبان األسئلة و الفرضيات التي تحيط و التي ترتكز عليها اإلشكالية

لمعرف تطور كل من المفهومين أي النمو العمراني  دراسة تاريخيةلهذا السبب سنحاول من خالل 

و كذا الفضاءات العمومية عبر مختلف الحقب التاريخية وصوال إلى الوقت الحالي على المستوى العالمي 

 ا البحث .و المحلي و أخيرا محاولة استخراج اإلطار النظري األساسي الذي ميز نتائج مجمل هذ

هذه الخطوة بالتحديد تسمح لنا بضبط مفهوم التركيبة العمرانية  و األحوال الناتجة عن العمليات 

اإلرادية، على المجال )الحضري( ، تقييم من خالل أشكال النمو و التطور العمراني األهمية المرتبطة 

لمعتمدة في إنشاء و توسيع و تسيير باإلطار المبني و الغير مبني في ظل التوجهات السياسية و البرامج ا

عدت مناهج بحثية تتمثل أساسا في المنهج االستقرائي، المنهج الوصفي التحليلي،  تطبيقالمدن من خالل 

 .واقع التعميراستخدمنا المقاربة التيبومرفولوجية لتحليل عناصر البنية العمرانية و
باعتبار مجريات النمو العمراني و كذا واقع و  المالحظة الميدانيةتعتمد أساسا على  هذه الدراسة

لمدينة ظاهر للعيان و لتعميق الفهم و تدقيق الطرح سنعتمد على المؤشرات لشكل الفضاءات العمومية 

الخاصة بالنمو التي تعد انطالقا من معطيات و إحصائيات كمية و نوعية باإلضافة إلى تفسير هذه المعطيات 

 إليها. ططات لتوضيح النتائج التي سننتهيو ترجمتها على مستوى المخ
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الجزء الثاني للعمل التطبيقي و للوصول إلى األهداف المرجوة و لإلجابة على األسئلة المطروحة 

و نمذجة مخططات األنسجة العمرانية للعينات  مقاربة أو تقنية بناء الجملة الفراغيةفسنعتمد على  

( للتعرف على المواصفات الشكلية depthmap .V.10) المأخوذة من مدينة ورقلة عن طريق برنامج

المورفولوجية للفضاءات العمومية لكل عينة من العينات و التي اعتمدنا في اختيارها على عديد المؤشرات 

الحقب الزمنية التي ظهرت فيها، الطابع العمراني و المعماري المميز لكل حي و الموقع على مستوى منها )

مورفولوجية خاصة بكل نسيج  ياء تملك هوية شكلية مورفولوجية مميزة، تعكس عناصرالمدينة، هذه األح

النتائج و المؤشرات التي تختص كمية لتطريقة ( بواسطة هذه النمذجة نسعى إلى اعتماد و بكل نظام هيكلي

إليها في بها هذه المقاربة و التي سيتم شرحها في الفصل الرابع. و دعم النتائج النوعية التي سنتوصل 

 الجزء األول من منهجية البحث.

 

 أسباب اختيار الموضوع:

تتعلق برغبة الباحث في معالجة المواضيييع المرتبطة بواقع التعمير في الجزائر خاصيية بعد تزايد  

خاصيية المدن  ،المخاوف من ظاهرة التمدن و التضييخم في األوسيياط الحضييرية و ما يصيياحبه من مشيياكل

سييتشييهد مسييتقبال وجهة التعمير في ظل سييياسيية التنمية الجهوية و الوطنية  ، و الصييحراوية التي تشييهد و 

بالتالي فالتطرق إلى أبعاد هذه الظاهرة يعتبر نصف الطريق إليجاد الحلول الجذرية لمعالجة أزمة المدينة 

 .ية إستراتيجية لكسب رهان التنميةوو التي تعد أول

 التعمير الفوضوي الـييييييييحضيرية الراهنة و أنماط اتأسيباب موضيوعية تكمن في دالالت السيلوك

أحيانا، قد بدأت في  دق ناقوس الـخطر،حول ضرورة تـجاوز إشكالية اإلسكان، الذي ال يـمكنه أن يصنع 

مدينة مندمجة ومتـميزة،يوجهها مشروع عمراني وطني و أن إيجاد إستراتيجية واضحة تطبق وفق آليات 

مالئم يأخذ في االعتبار جميع أبعاد األزمة ال يكون إال بفهم موضوع فعالة ضمن إطار قانوني و تشريعي 

من آثار النمو العمراني على واقع و و واقع األزمة الراهنة و التي في أحد جوانبها  ما يتعرض له بحثنا 

 .الفضاءات العمومية شكل
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 حالة الدراسة: اختيارأسباب 

 متعلقة أساسا بطبيعة الموضوع:تم اختيارنا لمدينة ورقلة لعدت أسباب 

أوال موقع المدينة و التي تعد من بين المدن الصحراوية التي لها عمق حضارية و تاريخي ضارب 

 .و الثقافي و إنتاج البيئة الحياتية االجتماعيمستوى الفي القدم و التي شهدت من خالله عدت تراكمات على 

و الجغرافي و  االقتصاديجزائرية ذات البعد تصنيف المدينة كعاصمة إلحدى أهم الواليات ال

اإلداري و الديمغرافي و اإلستراتيجي مما يفرض عليها عدت تحديات على المستوى المحلي و اإلقليمي و 

 .الجهوي و الوطني و حتى العالمي

 الطفرة العمرانية التي تشهدها المدينة في السنوات األخيرة و التوسعات المجالية و ما نتج عنه من

 مخاوف فقدان أسباب توازن البنية العمرانية 

التنوع ، واقع و شكل الفضاءات العمومية للمدينة كنتاج لمنهج اإلنتاج الكمي دون االلتفات للنوعية

االجتماعي الكبير للمدينة كونها وجهة و مقصد من كل أنحاء الوطن لألسباب المذكورة سابقا مما يعطي 

 .لتي تهتم بالفضاء العمومي لما له من دور في هذا الجانب ثقل أكبر لمثل هذه الدراسات ا

 
 مماثلة البحث:

هناك عديد الدراسات التي كان موضوعها الفضاءات العمومية من بينها دراسة ماجستير للطالبة 

الفضاءات العمومية بين الشكل و الممارسة في المناطق بعنوان  جامعة بسكرة( 2013)خراز حليمة 

سلطت الضوء على الساحات .الجافة دراسة حالة الساحات العمومية لمدينة ورقلة الجافة و الشبه

العمومية على مستوى مدينة ورقلة بدراسة ثنائية )التصميم و الممارسة( باستخدام المقاربة المورفونمطية 

تدخلة في و التي استعانت فيها باالستبيان كأداة لجمع وجهات النظر من المستعملين و األطرف األخرى الم

خلق هذه الفضاءات ثم تحليل النتائج المتحصل عليها بإجراء تقاطعات للمؤشرات الواردة في االستبيان 

مقارنة بين مختلف عينات الدراسة المتمثلة في الساحات العمومية على مستوى مختلف أنسجة المدينة كانت 

المؤشرات ذات الدالالت النوعية في دراسة ذات طرح و منهجية جيدة و لكنها اقتصرت في تقنياتها على 

أغلب مؤشراتها إال فيما يتعلق بالجداول اإلحصائية للتردد على الساحات و هي نسبية إلى حد ما هذا ال 

مورفلوجيا المحاكاة الرقمية ليطعن في الدراسة و لكن دفعنا إلى انتهاج المقاربات التي تنحوا إلى نمذجة و 

 الفضاءات العمومية.

لثانية كمثال النتهاج مقاربة بناء الجملة الفراغية و هي دراسة ماجستير للطالبة دعاس الدراسة ا

 األوراسية القديمة اإلنسانية المنشآتدراسة مورفولوجية و التي تناولت فيها  2012نوال جامعة باتنة 

 الهوية مفهوم بتعريف ولهماأ يهتم جزئين إلىكما أسمتها باستخدام مؤشرات المقاربة و انقسم هذا البحث 

 القديمة األوراسية المنشآت حالة في بحسابها الثاني يهتم بينما "سكسنتا سبايس" بمنطق المرفولوجية
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بإجراء مقارنة بين ثالث منشآت لها نفس الخصوصيات و هذا لغرض دعم و تأكيد و تعميم النتائج و التي 

 وجودتها إلى رجعو التي أ خاصة عمرانية ويةبههذه المنشآت  تميزكانت كذلك حيث خلصت النتائج إلى 

. ما يعاب على هذه الدراسة من لمشيديها المشترك المعيشة بنمط المرتبطة المميزة الشكلية العناصر بعض

وجهة نظري كونها اقتصرت على تنفيذ مقاربة الجملة الفراغية على نسج تقليدية مما يحصر تحليلنا في 

عليها و التي هي نتيجة عالقات رياضية قد تخضع لعدت اعتبارات و تصورات المؤشرات الكمية المتحصل 

من قام بانجاز برنامج النمذجة و لذا من األجدر المزاوجة بين المقاربات أو أدوات التحليل لتأكيد أو نفي 

 مجموع النتائج المتحصل عليها.

الحضرية، استكشاف التشكيل  التحليل الكمي للمورفولوجياهناك دراسة يجدر اإلشارة إليها و هي 

معهد  2009أطروحة دكتوراه في فلسفة تخطيط المدن،  و البنية العمرانية العرقية  في مدينة إزمير

 .ازمير للتكنولوجيا كلية الهندسة المعمارية

يقدم الفصل األول نظرة عامة على األطروحة. وهذا يشمل أساسه النظري واألسئلة التي يتم تناولها 

 أهدافه البحثية ومنهجيته وبنيتهوبيانه و

المناقشات النظرية ذات الصلة بهذا البحث. ويهيمن على القسم النظري تحليل  الثاني قدم الفصل

الشكل والهيكل الحضري ، والنظام وتعقيده؛ يتم عرض مفاهيم التعقيد في المناطق الحضرية، والتكوين 

 ألكسندر ، رابوبورت ، فوكو وليفبفر.، ويتم فحص نظريات هيلير ، ما إلى ذلكالمكاني، و

ات الفترة العثمانية كييتضمن الفصل الثالث التاريخ العمراني ألزمير بشكل عام، وفهم أعمق لدينامي

، كما ، وبعض سمات مناطق دراسة الحالة ، والتحوالت في القرن العشرين حياءالمتأخرة وتشكيل األ

، ، والوضوحصلية، والتكاملا، ومفاهيم التوجملة الفراغيةبناء اليشرح الفصل الرابع أساليب وتقنيات 

المقاييس  الخامسيحدد الفصل ، و ، وحساباتها، ومناقشاتهامؤشرات مقاربة بناء الجملة الفراغيةويصف 

، على سبيل المثال. توافر البيانات قة بناًء على المعايير التشغيليةالهندسية للنهج التكويني. يتم تقييم الطري

يشرح الفصل ، ثم سيرها وربط الكمبيوتر. وينتج عن هذا التقييم نموذج مفاهيمي للفصول التالية، وتف

طريقة كمية لتحليل الشكل والهيكل مدى أهمية مراحل تطبيق مقاربة بناء الجملة الفراغية ك السادس

يقوم ، لللنتائجالحضري ، وتطبيق هذه الطريقة على مناطق دراسة حالة مختارة في أزمير ، وتقييم نوعي 

، ووفًقا للنتائج المتوقعة والمساهمات التي الدراسة بالرجوع إلى أهداف البحثبتقييم نتائج  السابعالفصل 

 تم توضيحها أعاله وتقديم المناقشات واالقتراحات إلجراء المزيد من البحث.
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  هيكلة األطروحة:

 األول و الفصلفي  اإلطار النظريحددت األطروحة كيف يمكن بناء عملية منهجية. بعد تلخيص 

الذي تناولنا بالشرح كال من مفهوم النمو العمراني، و الفضاء العمومي بالسرد التاريخي  و الثالث الثاني

 و  ة المتعاقبة....الخالتيارات الفكريو استعراض نماذج و تجارب حول العالم، نظرة المفكرين و الرواد، 

بما فيها مقاربة بناء الجملة  ورفولوجي )الشكلي(مال ات التحليلاربات و نظريمقشرح  لفصل الرابعفي ا

الفراغية بشكل من التفصيل لمختلف المؤشرات القياسية المستعملة و التي سنستفيد منها في التحليل 

الذين خصصناهما لتحليل  الفصلين الخامس و السادسالمورفولوجي للفضاءات العمومية، ثم يأتي كال من 

لقراءة  و التيبومورفولوجي التعمير و التخطيط الحضري في مدن الصحراء و تطبيق التحليل االستقرائي

 حسب محددات العوامل المتدخلة في رسم صورة واقع الفضاءات العمومية بالنسبة للعينات المختارة

لتطبيق مقاربة بناء الجملة  الفصل األخيرفيما خصصنا ، ة و المناخيةحصرناهما في الخصوصيات العمراني

تلف أحياء مدينة ات الفضاءات العمومية لألنسجة الممثلة لمخوأساليب التحليل الكمي لنماذج شبكالفراغية 

 .ورقلة

 ملخص الخطوات البحثية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

على شكل الفضاءات العمومية في المدن 
الصحراوية و كحالة دراسة لمدينة ورقلة 

سندرس من خاللها التغيرات الشكلية 
 )المورفولوجية( خالل مراحل نمو المدينة

تحديد و تعريف 

 المشكل

المعايير الشكلية للفضاءات  -

العمومية  تأثرت بالنمو 
العمراني و أدى ذلك إلى خلق 
واقع يختلف باختالف هذه 

 المعايير. 
الخصائص العمرانية و  -

طبيعة التعامل مع الظروف 
المناخية لمختلف األنسجة 
الناتجة عن النمو العمراني 
لمدينة ورقلة خلق واقع 
يختلف باختالف طبيعة هذه 

 سجة.األن

 
 تعدد األسباب و المظاهر

 التعمق في أدبيات الموضوع 

 و الدراسات السابقة

 المنهجية

 العمل التطبيقي

محاولة توضيح كل 

المفاهيم المكونة للجزء 

النظري )البحث النظري 

 ( في أهم المراجع

المقاربات و األدوات 

المستعملة لجمع 

المعطيات  و تحليل 

 حاالت الدراسة
التحليل االستقرائي و توظيف 

 أداة المالحظة.
استخدام برنامج 

Depthmap .V.10  لتطبيق
 مقاربة بناء الجملة الفراغية.

 

 ملخص الخطوات البحثية

تأثير النمو 

 العمراني
الفضاءات العمومية في المدن  واقع على 

الصحراوية و كحالة دراسة لمدينة ورقلة 
العوامل التي تحدد واقع سندرس من خاللها 

الفضاءات العمومية و التي حصرناها في 
 الخصوصيات العمرانية و المناخية

 ترجمة و تفسير النتائج 

 من طرف الباحث المصدر: منجز            (: تلخيص خطوات العمل 01الشكل )
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 مقدمـــة:

منذ وجود اإلنسان على األرض و هو يسعى لتحسين ظروف مكان إقامته و معيشته، بكل الطرق 

و الوسائل الممكنة و استغالل ما تمنحه الطبيعة من موارد نظرا الحتياجاته المتعددة التي ال يمكن له 

جب عليه إيجاد تحصيلها لوحده أي ال بد له من التعاون و التفاعل و التبادل مع غيره من البشر لذلك و

اإلطار الذي يحقق فيه ذاته من خالل وجود اآلخر، و تطلب ذلك قرونا عديدة كي يتنقل اإلنسان من مأواه 

 الطبيعي إلى محيط مالئم لطبيعته البشرية. 

المدن، و التي تعتبر أفضل ما توصل إليه اإلنسان كحالة تحضر، كانت ذات أحجام مختلفة و 

كانيات التي وصل إليها اإلنسان في كل عصر و بظهور الثورة الصناعية التي معتبرة أحيانا توافق اإلم

 منحت الوسائل و اإلمكانيات لتمويل المدن و لتجسيد الهدف من اجتماعه و تبنيه لهذا النمط من الحياة 

فنموذج استعمال األراضي للمدينة ما هو إال النموذج الناتج عن توضع الوظائف ضمن فضاءات 

المغلقة و المفتوحة و توزيعها و العالقة الفضائية بين الوظائف  الفضاءاتعالقة  و خرى مفتوحة،مغلقة و أ

 على خارطة المدينة ما هي إال محددات رئيسية للمالمح العامة لتصميمها

اليوم المدينة أمام انشغاالت متعددة: آلة النمو و التحول التي تشهدها جل المجاالت في حين أنها   

متكاملة و  فضائيةتعيش وضع من اإلختالالت الوظيفية المتعددة، تمنعها من االستجابة لمتطلبات منظومة 

مترابطة، تتالءم و تتوافق مع شروط المنافسة التي تفرض تأمين نوعية المجال و الحياة الحضرية، تهدف 

أيضا توازيا و بنفس القوة إلى التنمية االجتماعية و االقتصادية ألي جزء منها و هذا برفع قيمته و دمجه 

توجد » ″″Habermas″هابرماس″و حسب  ،دينةعمرانيا و ذلك لحركية و ديناميكية الوحدة المتكاملة للم

  «.أزمة عندما ال يستطيع نظام ما توفير إال حلوال قليلة للمشاكل التي يواجهها

و بالنظر للمدينة من خالل هذا التصريح كمنظومة متكاملة تحوي أنظمة جزئية تتفاعل فيما بينها، 

جمالها بما أتفق على تسميته يمكن إاخلية و التي و بنظرة توافقية بين التأثيرات الخارجية و التغييرات الد

رغم أن األبعاد و الظاهرة العمرانية و بين واجباتها و ما يجب الحفاظ عليه كحد أدنى من تأمين وظائفها 

المسافات تزداد أكثر فأكثر في االتساع، فواصل و أبعاد شاسعة تتميز بها التجمعات الحضرية نتيجة التمدد 

 الحياة.و سرعة و وتيرة 

 من متكاملة كمنظومة االعتبار في تؤخذ أن المدن تخطيط الضروري عند من أصبح وبالتالي

ضمن مفهوم االستدامة  .المتعددة السكان لتلبية احتياجات وتنسيقها وتصميمها تخطيطها خالل أساليب

الحضرية و التي ترمي إلى الحفاظ على فاعلية عالية للفضاء ضمن المنظومة بحيث يكتسب الفضاء درجة 

عالية من المرونة تؤهله لتقبل أنماط مختلفة من صيغ االستعماالت يتواكب من خاللها مع المحيط لخلق  

( عندما حدد مبادئ التصميم الحضري و التي  Bartonبيئة حضرية مستدامة وهذا ما ذهب إليه )بورتن 

و استراتيجيات التخطيط الحضري، و الذي يواجه واقع المدينة المعاصرة حيث توصف  تعتبر أحد أهداف



 لعمراني األسباب، المظاهر و النتائجاظاهرة النمو  الفصل األول                                                                     

 

13 

 

في البلدان المتقدمة أنها واقعة في ازدواجية بين التسيير التقليدي و البحث الحديث، أما باقي بلدان العالم و 

فنموها يفوق إمكانية إعتبار الفضاءات الخارجية العمومية  -مع تفاوت فيما بينها–ية من ضمنها البلدان العرب

كمشاريع عمرانية يعد تصميمها ال يختلف على تصميم المشاريع المبنية، ما خلق اختالل بينهما األمر الذي 

من السكان  أدى إلى أن يستفيد من خدماتها و مما توفره من فضاءات عمومية و حياة حضرية جاذبة جزء

 أما الجزء اآلخر فينتظم لوحده بوسائله الخاصة و في أماكن أقل ما يقال عنها أنها غير منظمة و مهمشة.

معالمها  و دراسة صيرورة نمو و تطور المدينة أمر معقد و إدراكها ككتلة تشكيلية باإلضافة إلى

اث التي واكبت رية و العمرانية و األحدالوظيفية كانت و ما تزال رهن تأثير االتجاهات و التيارات المعما

 نشأتها و تطورها.

قاعدية تلك الوقائع و ما يصدر عنها من تحوالت اقتصادية و اجتماعية بتأثيرها على البنية ال

و ما تبعها  للمجتمع و بالتالي الواقع و الظروف المعيشية للسكان، كتلك التي أصدرتها الثورة الصناعية

م كانت سببا في ظهور تحوالت ظاهرة مست شكل و نوعية و خاصة وظيفة من النمو الحضري الضخ

 .   المدن

نشأة  و في محاولة لحصر البعد المجالي للنمو العمراني، و تبعا ألهداف الدراسة سنتطرق إلى

نمو على : كيف ولدت المدينة؟ و ما هي مراحل نموها؟ و ما أثر هذا ال المدن و نطرح عديد التساؤالت

 شكلها؟

من  يوجد ثالث محاور أساسية  لهذا الفصل: أوال حاولنا الكشف عن مبادئ و منطق نمو المدن

ر النمو ( و أنماط التوسع، ثانيا تحديد تأثيMorphogenesisخالل إظهار مختلف مراحل النمو الشكلي )

سياق العام ا للالعمراني على الشكل العام للمدينة، و مفهوم التحضر كعامل أساسي للنمو العمراني و نظر

 لجزائر اللدراسة فقد عرضنا في النهاية تأثير النمو العمراني على مورفولوجية المدن الصحراوية في 

I- :المدينة 

المدينة كما عرف ذلك المفكرون تستمد ماهيتها من المفهوم الحضاري للمكان و من صيغة معينة 

لتعامل اإلنسان مع اإلنسان، من تفاعل بشري بين أفراد المكان حاجياتهم بالصورة الطبيعية الممكنة، و 

لإلنسان ليؤمن لنفسه هي بصورة أولية مكان للعيش و العمل و العبادة و التسلية، و هي الجهد االجتماعي 

مكانا يأوي إليه دائما...، نشأة المدينة عادة تكون نتيجة حتمية لتلبية احتياجات مجموعة من األفراد 

اضطرتهم الظروف المعيشية بأن يقطنوا بمكان ما، و بشكل عام فقد تناول لويس ممفود المدينة باعتبارها 

تاريخها يمكن استقراؤه من خالل التراكمات التاريخية،  حقيقة تراكمية في المكان و الزمان، و من هذا فإن

و في تطورها من حيث الزمان تأخذ شكال تتابعيا من حيث الوجوه التي مرت بها، و كنتيجة لذلك التتابع 

 1كذلكتعد تراكمية في المكان 

                                                 
 .1991القاهرة،  -حبيب وحيد حلمي، تخطيط المدن الجديدة، دار و مكتبة المهندسين، العباسية   1
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I-1-:تحديد مفهوم المدينة 

للمدينة و هنا تجدر اإلشارة إلى عدم لقد اختلف الباحثون في األسس التي يستخدمونها في تعريفهم 

وجود تعريف جامع و مانع للمدينة حيث نجد أن كل واحد ركز على أحد الجوانب التي تخدم اختصاصه، 

 و نذكر على سبيل المثال ال الحصر.

I-1--1:هنا ركز الباحثون على عدد السكان و الكثافة السكانية ، و يكفي هنا أن  التعريف الكمي للمدينة

ر االختالفات الموجودة بين األقاليم و األقطار في تحديد الحد األدنى من السكان حتى نجعله أساسا نذك

لتعريف المدينة عن غيرها من اإلستيطانات البشرية األخرى، و على سبيل المثال بفرنسا يصنف كل تجمع 

 1000اسكتلندا  ن، كندا و 2500نسمة ضمن المدن، الدنمرك تذهب إلى  2000بشري يصل عدد سكانه 

ن، كما إن في بعض البلدان يضاف إلى الحد األدنى بعض المقاييس  2500ن، و في الواليات المتحدة 

نسمة  2000كالتجهيز بالمياه الصالحة للشرب، ففي )قواتي ماال( يعتبر المكان مدينة إذا بلغ عدد سكانه 

نسمة، و في الشيلي يعتبر المكان  1500و يقل عن ذلك إذا كان مجهز بمياه الشرب فيصبح الحد األدنى 

مركز حضريا إذا كان مجهزا ببعض الخدمات كالبلدية و المرافق العامة، بينما ذهب باحثون آخرون إلى 

 اتخاذ كثافة السكان أساسا لتعريف المدينة.

I-1--2:عن طريق إصدار مراسيم ألغراض إدارية، سياسية، تنظيمية، عسكرية...... الصفة اإلدارية 

أو يعتبر التجمع إذا توفرت به الصفة اإلدارية و تتمثل في وجود مجلس إداري أو قضائي و لها حدود 

 إدارية أو سياسية معينة، يحكمها إدارية برتبة معينة.

I-1--3  :حيث تميز المدينة عن الريف ببناياتها و منشآتها التي أسست ألغراض مختلفة المظهر الخارجي

التجارية، البنوك، الفنادق، عمارات مرتفعة و التي ترتكز بصفة عامة في قلب المدينة كالمصانع، المحالت 

التجاري حيث تعطي هذه المنشآت للمدينة طابع خاص يميزها عن المناطق الريفية و الزراعية، إضافة 

ف أجزاء إلى هذا تكون المدينة نقطة التقاء لوسائط النقل كالسكك الحديدية، الطرق العامة و تربط مختل

 المدينة الداخلية و توصلها باألطراف الخارجية.

I-1--4  :يتم تمييز المجتمع الحضري عن الريف من حيث القيم االجتماعية وجهة نظر علماء االجتماع

 الشخصية و درجة الثقافة، التركيب العائلي و العادات و التقاليد و نوع المسكن.

أساس تاريخها بمعنى المدن العريقة ذات تاريخ تنطبق عليها أما آخرون ذهبوا إلى تعريف المدينة على 

اسم المدينة أما دون ذلك فهي مراكز قروية. و حسب هذا المفهوم، المدن الحديثة و الجديدة فهي ال تنتمي 

 إلى تصنيف المدن.
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I-1--5 :ساس الوظيفة يذهب أنصار هذا التعريف إلى التمييز بين المدينة و القرية على أ النظرة االقتصادية

التي يمارسها السكان حيث يحددون المدن بواسطة عدد العمال الغير زراعيين ) النشاط السائد و الممارس 

 من طرف السكان هو نشاط غير زراعي (.

من التعاريف السابقة الذكر نالحظ االختالفات مع عدم وجود أسس عامة و مقبولة موحدة للتفريق 

اولة أو وجهة نظر تخدم فئة معينة و غرض معين في زمن معين، و عدم بين المدينة و الريف، فكل مح

االتفاق يصعب من تحديد و قياس درجة التحضر بين األقطار كما يسبب كثير من العراقيل في البحوث و 

الدراسات )عدم تقارب الدراسات بينها ( بينما في الوقت الحالي أصبحت الدراسات أكثر صعوبة خاصة 

المتقدمة و ذلك لوجود درجات متنوعة من الحياة تتوسط المجتمع الحضري و الريفي )بين في المجتمعات 

المدينة و القرية ( و تدعى هذه الظاهرة باالتصال الحضري الريفي و في كثير من األحيان األقطار 

المتحضرة توسعت و انتشرت إلى درجة تالقي األطراف ببعضها البعض األمر الذي أدى إلى صعوبة 

 تمييز بين كل واحدة.ال

I-2-:أسس و منطق تطور المدن 

ال تزال المدينة ذلك التكوين التاريخي ( » leonardo benivoloحسب ليوناردو بينيفولوا ) 

الفريد بامتياز، ظهرت في مرحلة من مراحل تطور المجتمعات و قد تختفي أو تتحول بشكل كبير في وقت 

 «من األوقات

و إرداف أشكال عمرانية مختلفة، و التي ترجم كل واحدة منها تصور للمدينة  المدينة فضاء تكون من ضم

 و الحياة الجماعية و االجتماعية لفترة محددة.

I-3-:تطور المستوطنات البشرية من القرية إلى المدينة 

لزمني تنظيم المستوطنة البشرية هو نتيجة التهيئة التي يقوم بها المجتمع للحياة و التعايش، فالتطور ا 

و المجالي لهذه المستوطنة البشرية هي خالصة مراحل تاريخية طويلة حيث توالت مختلف التنظيمات 

المجالية العمرانية في تضاد بينها أو توافق، و يستمر هذا التطور تحت هاجس التوازن األمثل بين االنسان 

ك لن تكون إال فضاء للمواجهة و محيطه، و يمكن أن يكون هذا التطور غير مستمر، و كنتيجة نتيجة لذل

 التي ولدت و ستبقى بسبب التناقضات الموجودة.

I-3-1-:القرية كأول شكل للمستوطنات البشرية 

أول شكل للمستوطنة البشرية مع بدايات إكتشاف الزراعة، أعتبر حدث مهم جدا في تاريخ البشرية،  

نتقال إلى مرحلة متقدمة نسبيا للحضارة الذي سمح بعد مراحل طويلة من تراكم الخبرة و المعرفة، اال

االنسانية، أي االنتقال من المستوى الطبيعي المباشر للتعامل مع المحيط )مرحلة الصيد، و جمع الثمار، 

الكهف( إلى مستوى أكثر تعقيدا أين يتم فيه عمليات التحويل و إعاة إنتاج المصادر الطبيعية ثم الوصول 
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اكم الخبرة و المعارف و الذي كرس حتمية االستيطان و اإلقامة لالنسان، إلى هذا المستوى من خالل تر

التعلم و تنظيم المجتمع البشري، و إنتاج فضاء للعيش و السكن المالئم كان أول أشكاله والدة القرية 

 كمستوطنة بشرية.

I-3-2-:المدينة كوحدة للمستوطنات البشرية 

مرحلة متقدمة من تطور القرية و لكنها ليست قرية بل المدينة كوحدة للمستوطنات البشرية، هي  

هي أكبر، فهي ذات طبيعة مختلفة و يمكن تعريفها كمكان للسكن، مقر للسلطات السياسية أين يعيش 

 مجموعات و أفراد يمارسون أنشطة مختلفة و الفضاء داخل المدينة مقسم إلى فضاء عام و فضاء خاص.

I-3-3- :والدة المدن 

والدة المدينة معقدة، وفقا لـ فوستيل دو كولنج  كان أساسها ديني: المدينة القديمة تشكلت عندما  

قررت مجموعة من العائالت توحيد العبادة إلله أعلى، مثل تأليه األبطال فالمدينة مثلت الرابطة و الحاضنة 

البحر األبيض المتوسط الدينية و السياسية للعائالت و القبائل، هذا الطرح ينطبق على حضارات 

قبل هان، و أمريكا قبل  -الكالسيكية، و لكن كذلك على معظم الحضارات في نفس المرحلة )الصين 

، والدة المدينة مرتبط بثالث أسباب محتملة: اإلقتصاد، السياسة،  J.B Garnierكولومبوس(، و حسب 

تطلبات المجتمع البشري من حيث التنظيم و و الدفاع و الذي يمكن إعتباره مستمد من الثاني، و بالتالي فم

التسيير االجتماعي و المؤسساتي و االقتصاي كانت أصل نشوء المدينة، فهي تمثل كينونة و منظومة سامية 

جاءت لتلبية هذه المتطلبات من خالل ضمان الوظائف السياسية، االقتصادية و العسكرية، األمنية و الثقافية، 

-إجتماعي-خية حيث يكمن مقومات وجودها في هذا السياق، فإذا كان الريف ككيان إذا المدينة ظاهرة تاري

مرتبط أساسا بالنشاط الفالحي، فالمدينة على عكس ذلك مرتبطة  (socio-spatial entity)مجالي 

 باالنتاج الصناعي و الخدماتي، و يشكالن بذلك نوع من التكامل فيما بينهما.

I-4-:العصور الثالث للمدينة 

 تاريخيا تطور المدينة كان على ثالث مراحل رئيسية: 

I-4--1:تاريخ المدن، يبدأ حوالي أربعة آالف سنة قبل الميالد، ظهرت المستوطنات  المرحلة األولى

البشرية األولى على طول نهر دجلة و الفرات في بال ما بين النهرين )العراق اليوم( و على طول نهر 

 النيل في مصر، و نهر الغانج في الهند و النهر األصفر في الصين.

I-4--2 :(، حيث 1750-1850مدن ظهرت متأخرة. خالل الثورة الصناعية )من تاريخ الالمرحلة الثانية

بدأت مالمح جديدة للحياة الحضرية بالتشكل: إزدياد عدد سكان المدن مما ولد مدن مكتظة غير مألوفة، و 

مدن صناعية ، و أقل تنظيما من ذي قبل. مدن وظيفيا تعمل بشكل أفضل ، و لكنها تلوث أكثر ، و تهدر 

 كبر. مواردنا بشكل أ
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I-4--3:ال يقتصر بأي حال  تميزها العقود الخمس األخيرة بظاهرة النمو العمراني الذي المرحلة الثالثة

 على

جزء من العالم ، لذلك فهي ظاهرة عالمية. و بنفس المنطق، كان اقتراح المهندس المعماري الفرنسي 

رى يرتكز على ثالث أزمنة، كريستيان دي بورتزامبارك بالنسبة لتطور تاريخ المدن من ناحية أخ

حيث يتعلق األول بمدينة القرون الوسطى. حيث أثار هذا االقتراح ردود فعل ال حصر لها. "... لقد 

تعرض للنقد بسبب رؤيته المختزلة ، و تاريخه التقريبي للتاريخ الحضري ، و االستعمال الذي استخدمه 

 المدن إلى ثالث حقب:. فقد قسم تطور تاريخ 2كحل نظري للمشروع الحضري"

تمتد من القرون الوسطى  CH.  - Portzamparcرك دي بورتزمبا -: كما بينه شالحقبة األولى

وم إلى  بروز العصر الباروكي، و الكالسيكي إلى غاية منتصف القرن العشرين و التي جسدت مفه

 وبشكل متالصق، االستمرارية و حددت مفهوم الفضاءات العمومية: الشوارع و المباني متوضعة 

توزيع التعبير عن الفضاء العام و الخاص جسد في تصنيف فريد يأخذ أشكاال مختلفة. هناك قواعد ل

و على  ،المبني والغير مبني، وهكذا ، من خالل هذه األشكال المتنوعة ، عبر مختلف مناطق العالم 

بقيت   ت الوحيدة و البسيطةمر قرون من الزمن. تقدم المدينة األولى ثباًتا مدهشا: نفس المخططا

وسمان، منتظمة، مثل الشوارع. شبكة المدن اليونانية و متاهات الحواضر التقليدية، إلى مسارات ه

و الفراغ  ،ينظر إلى المدينة، و يتم فهمها، التنقل فيها و تخطيطها وفقا لفراغ الفضاءات العمومية 

مدينة   ي يكون بصورة كلية و شاملة للمدينة،محدد بحواف الكتل المبنية )الجزر(. فالتماسك الشكل

ما لو أنه يختط الحقبة األولى كما بينه المؤلف "... إعتاد اإلنسان أن ينحت طرقه بين الكتل المبنية، ك

 .طريقه في غابة، أو انه سيقطع األشجار لتشكيل أماكن للحياة

حضر و التمدن   نية، و انتشار ظاهرة الت:انفجارها )أي المدينة( بعد الحرب العالمية الثاالحقبة الثانية

ع، لم نعد نشعر العالمي، عدم التفكير في الفراغ، مع تنامي ظاهرة اإلنعزال الهيكلي و التنظيمي، في الواق

بالين، من خالل هذا الفراغ بالفضاءات العمومية، و لكنها أصبحت فراغا خاصا مستقال فالخواص غير م

 دخلت المشهد في القرن التاسع عشر في صراع صامت ضد الهندسة نموذجهم هي اآللة فيبدوا أنها

الثانية هي  ، فحسب نفس الكاتب الصورة السائدة للحقبة20المعمارية، لتصبح نموذجها السائد خالل القرن 

 بالضرورة "مناقضة لفكرة المدينة، هذا التركز الدفاعي، و التوسع الغير محدود.

                                                 
2 LEVY A. (1997) "A semiotic modelization of the architectural conception", in RAUCH, I., CARR, G. 
(eds.) Semiotics around the World : Synthesis in Diversity. (Proceedings of the Fifth Congress of the 
International Association for Semiotic Studies, Berkeley, 1994) Berlin/New York, Mouton de Gruyter, 
pp. 545-548. 



 لعمراني األسباب، المظاهر و النتائجاظاهرة النمو  الفصل األول                                                                     

 

18 

 

هم الذين قال عن-يقاوم التفكير التقني،بدأ سكان األحياء الجديدة  يبدو أن الواقع المعقد للمدينة

. نحن نغزو كوكبا آخر في إشارة إلى إلى التساؤل -لوكوربوزييه أنهم سيضطرون إلى "تعلم كيفية العيش"

 ينة.القمر في حين ال نعرف كيف نعيش في جزء من المدينة. إنه تغّير ثاٍن للحقبة في تاريخ المد

بداية هذه الحقبة صاحبت حالة من عدم اليقين و تعدد النزعات و المراجعات. هيمنة النزعة الثة:الحقبة الث

إلى العودة إلى مدينة ما قبل العصر الصناعي "الحقبة األولى" هذه النظرة يمكن في الغالب تفهمها، بالنظر 

 CHأكد  إلى أحياء عشوائية. لنوعية المنتوج المبني الجديد و ما أفرزه من فضاءات تفاعل، تتحول بسهولة

- Portzamparc  ليس لها رؤية واضحة فيما يخص المدينة و كذا »... ، بأن هذه الحقبة 1995في

بالنسبة للتخطيط العمراني، فنحن نسير إلى الخلف. لكن عالمنا ، و عاداتنا ، و تقنياتنا ، و اقتصادنا قد 

ى األشكال الحضرية القديمة قابلة للتطبيق ، و منفتحة على تغيروا كثيًرا بحيث تكون هذه العودة اليائسة إل

 .3«المستقبل ، بل إنها قد ترتدي فن العمارة الحديث

يزال غامظا  إلى فهم مخاطر هذا التغيير في الوقت الذي ال« الحقبة الثالثة»يميل استخدام مفهوم  

لثابتة" التي اضية" و فكرة المدينة "ا، و خاصًة بالنسبة للرافضين لرهانات هذا التراجع نحو "الحقب الم

 لن تتطور. 

لية التي، يهدف استخدام المفهوم أيًضا إلى فهم إتجاه تطور المدن. و كرد فعل ضد أنصار الليبرا

لتفكير و في ضوء الفوضى، و عدم التمكن من التحكم في المجال المبني ، تطلق أحكام بعدم جدوى من ا

 التي عفا عليها الزمن اآلن.في الفضاء من مفهوم المدينة ، 

جديدة من  كما يعني مفهوم "المدينة الثالثة" ، و الحقبة الثالثة أنه من الضروري اختراع أشكال

ولى و الثانية" المدن، و التجمعات ، و الشبكات ، و الفضاءات. مغايرة لما كان عليه الحال في "الحقبة األ

الحقب بينما  منسجمة. مشابهة لما كانت عليه المدينة في تلكلكي ال نجد أنفسنا في مواقع متناقضة و غير 

 نعيش و نفكر و نسير منظومات مستقبلية.

I-5-:مفهوم النمو العمراني 

و التي  Saverio Murtoriنجده مذكور بصورة واسعة في الدراسات اإليطالية، خاصة أعمال 

 .G. Caniggiaتعمقت عن طريق 

ي، أي مظاهر التوسع، التكثيف للتجمعات، من الجانب المورفولوجنعني بلفظ النمو هنا، مختلف 

 إنطالقا من التجسيد المادي في اإلقليم.

كما نعني بالنمو العمراني زيادة عدد السكان في المدن بأحجام مختلفة و ينعكس هذا النمو على 

مصطلح النمو مستوى المدينة أو مركز حضري بصورة توسعها سكانيا و عمرانيا، و نعبر عن ذلك ب

                                                 
3 PORTZAMPARC (de) CH., 1995(b), Préface in O. Mongin, vers la troisième ville, Édition Hachette, 

pp, 7-16. 
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العمراني أو الحضري و إذا كانت هذه الصورة على مستوى منطقة أو دولة فنعبر عنها بمصطلح ظاهرة 

التحضر و هي باتجاهين زيادة عدد المراكز الحضرية أو المدن و يتم تحديد ذلك باعتماد عدة معايير 

اعية، اقتصادية، ديمغرافية، تختلف من دولة ألخرى حسب نمط الحياة فيها، باإلضافة إلى خصائص اجتم

 أو زيادة أحجام هذه المراكز باالعتماد على معدل التحضر الذي يستند إلى السكان  

I-6-:ظاهرة النمو العمراني 

التركز المتزايد للسكان في » ( يعرف الظاهرة على اعتبارها  The Robertحسب قاموس) 

التجمعات الحضرية " و هي تعني حدوث عمليتان األولى تتمثل في نمو و تزايد أعداد المدن و البيئات 

الحضرية، أما الثانية فتعكس قوى دفع السكان من المناطق الريفية، و قوى جذبهم إلى المدن و المراكز 

  4«الحضرية

ة إلى مصاف ا المفهوم األول يعني انتقال التجمعات العمرانية عبر مختلف المستويات في مراحل متتابعإذ

هرة المتمثل في المراكز الحضرية و إلى المدن أما المفهوم الثاني فيركز على الثنائية الحتمية لبروز الظا

 .قوى الجذب و قوى الطرد

I-7-المدينة: مورفولوجيا 

يطها وتخط مبانيها ونظام المدينة تشغله الذي الحيز في تبحث التي وهي :المدينة مورفولوجيا

 اووظائفها وترتيبه وتطويرها المدينة أصل معرفة على تساعد الطريقة وهذه ذلك التخطيط وأساس

 هاتوزيع أدت إلى التي والعوامل المدينة في األرض استعماالت تدرس الطريقة هذه وضمن الداخلي،

 على المدينة تعتمد مورفولوجية .نتائج من عليها ترتب وما المتبادلة وعالقاتها عليها هي التي بالطريقة

 اصالت،المو وحركة والميادين وشكل شوارعها البنائي مظهرها في تختلف فالمدينة المباشرة، المالحظة

 الناتج وه والشكل العام، والمظهر الواقع طريق العمرانية عن المحلية الشخصية على التعرف يمكن لذلك

 والنشاط، ةالحيا فيها تتركز مركزية منطقة فوجود المحلة العمرانية، داخل عديدة عناصر لتفاعل النهائي

 وتكون ين،ومياد ساحات المدينة في يكون في وعادة ممثلة المركزية المنطقة (C.B.D)المدينة نواة تعتبر

 واسعة. مرتفع، وشوارعها المباني

I-7--1هياكل العمرانية للمدن)أنماط التوسع العمراني(: ال 

ل ألغلب إن النمو الديمغرافي المتسارع الذي نعيشه يعتبر مؤشر على تجاوز مستوى و عتبة التحم

ف سنة المقبلة أن يتضاعف حجم سكانها و تصبح مساحتها ثالث أضعا 25مدننا سريعا، و نتوقع في 

 مساحتها الحالية.

                                                 
   املعاصرة يف الدراسات احلضرية تأبو عياش عبد اإلله قطب، إسحاق يعقوب، االجتاها - 4
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الواقعي  سب العديد من المعايير و التي ال يمكن شرحها اآلن، و لكن النموالعمرانيون يعملون ح

حدث تناقض أسرع منهم و الذي ينتشر كبقع يوميا و ال يسمح بالوقت الكافي لقياس االنعكاسات، و الذي ي

 و مفارقة بين"المخططات" المقترحة )المتوقعة( و "النتائج" التي يفرزها الواقع.

ر الحقيقية و ؤوليات و واجبات البحث و التعليم الذي يمده و يوفر له و يعطيه العناصو الذي يعتبر من مس

 التطبيقية و العلمية المرتبطة بعمل و آمال الحياة العامة.

ع بحث النمو العمراني هام و محسوس و لكن الطريقة التي تمكننا من توجيهه لألحسن تبقى موضو

دة سياسية، أهمية ، إنشاء المدن الجديدة كمثال هو نتيجة إلرا واسع، و هو محل مشكل سياسي و إداري ذا

و في نفس هو لكن ليست نمط للنمو مرتبط فيزيائيا بالمدن الموجودة، النمو العمراني المتواصل و الذي 

الوقت عشوائي و موجه، يحوي أيضا إنشاء وحدات جديدة و التي هي من المفترض أن تندمج ضمن 

 النسيج العام.

I-7--2:أنماط نمو المدينة 

ركز عايشت المدينة كل مراحل التاريخ منذ بدايات الحضارات، و التزال في تطور، و جذب و ت

ليوم التعبير لجزء مهم من السكان، لألنشطة اإلقتصادية للبهرجة و للقوة و السلطة بكل أشكالها، لتصبح ا

ي ديناميكي عن كائنات تنمو في عالم حرك الحقيقي عن مجتمعنا و قدراته،  و حدوده، إذا مدننا هي عبارة

 ال تستطيع هذه المدن إال أن تكون في تطور و مواكبة لهذا العالم.

فقد   5و بهدف اإلحاطة بمعظم أشكال المدينة، تبقى مسألة فهم أنماط نموها، فحسب فليب بينيريه

 صنفنا نمو المدينة إلى نمو مستمر و غير مستمر.     

I-7--1-2 المستمر:النمو 

ية، شكل يتميز بأنه في كل مرحلة من مراحل النمو، التوسع يتم بالتمدد المباشر لألجزاء المبن

ن المركز مالتجمع بقي موحد،  محدد بعالمات معروفة،  سواء كان شكال بسيطا )نمو شريطي(، أو إنطالقا 

 ا  النمو الحقفي كل االتجاهات )النمو المركزي اإلشعاعي( هذا التنوع يدفع و يساهم بالتطور و 

I-7--1-1-2:)النمو الشريطي )الخطي 

في هذه الحالة التوسع يكون في اتجاه رئيسي واحد، محدد بخط تمدد كمرتكز لهذا النمو، و الذي   

يتم حسب هذا االتجاه، و المثال الواضح هنا الطريق فعلى امتداده يكون النمو ألي تجمع عمراني، حيث 

اة مائية ......الخ. يصبح في ما بعد شارعا أو نهجا. هذه الخطوط يمكنها أن تكون طبيعية مثل: نهر ، قن

أو اصطناعية: طريق للسكة الحديدية، طريق مزدوج...الخ. دور خطوط النمو ال يقتصر على تصفيف 

                                                 
5 Philippe Panerai, Jean-Charles Depaule, Marcelle Demorgon « Analyse urbaine ». Edition 

parenthèses Marseille 1999. 
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المباني، بل واقعيا تنظيم النسيج العمراني في كال الجانبين و تنظيم التوسعات الثانوية، و عمليات التكثيف، 

 ي.  أي باختصار إعطاء الهيكلة المناسبة للفضاء العمران

 
 (: النمو الشريطي : ريو دي جانيرو I -1الشكل )

  2002المصدر: ف.بينيريه، 

I-7--2-1-2اإلشعاعي: -النمو المركزي 

إذا كانت صورة توسع المدن تتم وفق اتجاهات مختلفة تنتظم بتوسع مركزها، يطلق عليه بالتوسع  

المركزي اإلشعاعي، حيث يعتبر المركز النوى األولى لوجود هذه المدينة و مرجعيتها للنمو، و تنظيم 

ت الخطية. لنمو أي مكونات نسيجها العمراني و التوسعات الثانوية التي يحدثها التقطعات نتيجة التمددا

تجمع عمراني، يلعب المركز التاريخي هذا الدور في أغلب األحيان و لكن يوجد نقاط أخرى يمكن اعتبارها 

مراكز تأثر في عملية النمو و توجهها مثل: المعالم، مفترق الطرق، جسر، محطة، قرية، .... تظم عن 

 طريق التوسع لتصبح جزء منه و تؤثر فيه....     

 
 مثل باريس، (:النمو المستمر المركزي اإلشعاعيI-2ل )الشك

  2002برشلونة، أمستردام... المصدر: ف.بينيريه، 
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I-7--2-2:النمو الغير مستمر 

يتمثل في نظرة لتنظيم أكثر شموال لإلقليم، يتضمن ما يتخلله من )غطاء نباتي و زراعي(، بين 

العقبات الباقية على حالها أمام النمو )حدود التوسع، حواجز األجزاء القديمة و التوسعات او الحواجز و 

 التوسع(. إذا ال يوجد استمرارية بين النسيج القديم القائم و التوسعات الحديثة

 
 ينة البندقية د: النمو الغير مستمر لم(I-3)الشكل

 2002المصدر: ف.بينيريه، 

 

I-7--3-2 النمو حسب التوزيع الداخلي و الوظيفي : 

 يمكن حصر )نموذجين تقليديين و نموذج حديث( .

I-7--3-21- :النماذج التقليدية 

تعتبر نهاية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر مرحلة هامة في تغيير استخدامات 

األرض التقليدية بالمدينة و ذلك لما حققته الثورة الصناعية من اختراعات وابتكارات ساهمت بشكل كبير 

عدد الوظائف و النشاطات و االستخدامات التي ساهمت بدورها في نمو و توسع المدن متخطية بذلك في ت

األسوار التي كانت تطوقها ، و بالتالي البحث عن خطط بديلة تتماشى و عصر التنوع في االستخدامات ، 

نماذج لهذه االستخدامات التوسع المستمر ، الزيادة في حجم السكان......، و من بين الباحثين الذين وضعوا 

 و أطلق عليها اسم نظرية الدائرة المركزية أو الحلقات المركزية. BURGESSهو 

I-7--3-21-1-:نموذج الحلقات المركزية 

يتلخص هذا النموذج في كون المدينة تنمو و تتوسع في شكل حلقي دائري انطالقا من مركز المدينة    

تحتله التجارة بعدما كان مركز سكن األسرة الحاكمة و الخدمات التابعة )النواة الرئيسية(و الذي أصبحت 

 CENTRAL BUSINESSو أصبح اآلن يعرف باسم وظيفته أي المنطقة التجارية المركزية )
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DISTRICT ثم تحلق حوله حلقة ثانية بها تجارة الجملة و بعض الصناعات الخفيفة التي توجد بالقرب )

على  العمال الجدد و نتج هذا بعدما كانت هذه المنطقة سكنية فعملت الصناعةمنها سكنات المهاجرين و 

العاملة من الريف و المناطق المجاورة و كذا ضغط المركز التجاري على الحلقة الثانية و كذلك جلب اليد 

دما قدم هذه السكنات أدى بأصحابها إلى تحويلها إلى مخازن و ورشات أو استئجارها للمهاجرين الجدد بع

 تحسن مستواهم المعيشي و حولوا مقر سكنهم ضمن الحلقات الخارجية بحثا عن الراحة و الهدوء. أما

الحلقات الثالثة الباقية فتضم طبقات العمال حسب دخلهم و مستواهم المعيشي )ذوي الدخل الضعيف في 

 الطبقة الثالثة ثم ذوي الدخل المتوسط ثم العالي(.

 

 

I-7--3-21-2-:نموذج القطاعات  

في أن تركيب المدينة ليس بمجرد حلقات دائرية  HOMER HOYTلقد تبلورت أفكار الباحث 

بقدر ما هي عبارة عن قطاعات تنتشر انطالقا من المركز باتجاه األطراف فهناك قطاعات للتجارة، 

 الصناعة، و أخرى للسكن حسب مداخيل األفراد )الدخل الضعيف، المتوسط و العالي( و قد خلص إلى هذا

 -شيكاقو –مدينة صغيرة و متوسطة الحجم إضافة إلى نيويورك  64النموذج من خالل دراسة أجراها على 

ديتروا وقد اعتمد في دراسته على البنية االجتماعية حيث الجظ أن المجتمعات تنقسم  -واشنطن -فيالديلفيا

نحو  CBDكز المدينة إلى شرائح اجتماعية تميل إلى التكتل في قطاع خاص بها مميز ينطلق من مر

 –قطاع خاص بالصناعات الخفيفة و تجارة الجملة  CBD-قطاعات و هي:  5األطراف و بذلك ميز 

 قطاعات خاصة بالسكن حسب المداخيل و شرائح االجتماعية

 
 منطقة صغار العمال و الموظفين -3 المنطقة االنتقالية -2 قلب المدينة  -1

 منطقة الضواحي -5  منطقة السكن لذوي الدخل المتوسط -4

 منطقة الهوامش -6

 

 1991(: تمثيل لنظرية الحلقات المركزية         المصدر: وحيد حلمي حبيب، I-4الشكل )



 لعمراني األسباب، المظاهر و النتائجاظاهرة النمو  الفصل األول                                                                     

 

24 

 

 

 

I-7--3-21-3-:نموذج األنوية المتعددة 

الحظ كل من هارس و والمان أن ليس من الضرورة أن يكون تركيب المدينة منطلقا من نواة 

مركزية و ينمو في شكل حلقي أو قطاعي إذ من الممكن أن تتعدى إلى عدت أنويه و مراكز تنمو من حولها 

األنسجة العمرانية والتي تلتحم فيما بينها على حساب الفراغات البينية الموجودة بين هذه المراكز لتشكل 

وجودة في النموذجين السابقين أربعة إلى المناطق الم في مجملها نسيجا متكامال للمدينة كما أضاف الباحثان

ضاحية للصناعات  –ضاحية صناعية  –مركز تجاري فرعي  –ضواحي سكنية  –مناطق أخرى و هي 

 الثقيلة و هذه المناطق األربعة تشكل أنويه ثانوية.

  

 

 

 
 لسكن لذوي الدخل المحدودمنطقة ا -3تجارة الجملة و الصناعات الخفيفة   -2المركز التجاري الرئيسي    -1

 منطقة السكن لذوي الدخل المرتفع -5  لمتوسطمنطقة السكن لذوي الدخل ا -4

 1991المصدر: وحيد حلمي حبيب،    : تمثيل لنظرية القطاعات(I-5)الشكل 

 
 الدخل المحدودذوي لمنطقة السكن  -3تجارة الجملة والصناعات الخفيفة   -2المركز التجاري الرئيسي   -1

 منطقة الصناعات الثقيلة -6منطقة السكن لذوي الدخل المرتفع   -5  سطمنطقة السكن لذوي الدخل المتو -4

 مركز تجاري في أطراف المدينة -7

 1991المصدر: وحيد حلمي حبيب،      : تمثيل لنظرية األنوية المتعددة(I-6)الشكل 
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I-7--3:حدود التوسع 

ه بصفة عامة، يمكن لعارض على مستوى خط النمو أن يمثل دور حد لفترة معينة، و أثناء هذ

ترق طرق، الفترة يمكن لهذا الحد أن يصبح قطبا، الحد هو عقبة أو حاجز للنمو الخطي. مثل  واجهة، مف

 النمو  هذانقطة دورانية، مدخل المدينة، معلم، محطة، يمكنها أن تكون حدودا للنمو أو تقوم بتوجيه 

I-7--4:حواجز النمو 

 عبارة عن حاجز و عقبة أمام توسع نسيج عمراني )توسع مركزي اشعاعي، أو خطي(. يمكن أن

 يتشكل هذا الحاجز من:

 حواجز جغرافية ) تضاريس، جسم مائي، بحيرة، غابة، تغيرات في طبيعة األرض، .....( -

رباء حواجز اصطناعية )أسوار المدينة، خندق مائي، قنوات مائية، طرق، سكك حديدية، خطوط كه -

 عالية التوتر...الخ(    

I-8- :مفهوم التحضر 

 حسب قاموس التعمير و التهيئة، فإن هذه الكلمة لها معنيان:

هو  و( Urbanizationو هي كلمة نادرة بالفرنسية و المألوفة أكثر باإلسبانية: فعل التحضر ) (أ

 إيجاد مدن أو تمديد )امتداد( المجال الحضري.

الثاني و هو المألوف: و يعني التمركز النامي للسكان في المدن أو التجمعات الحضرية ، للتفصيل  (ب

أكثر عندما نتحدث عن التحضر بالمعنى االجتماعي فإنه يشير إلى نمو و زيادة عدد الذين يستفيدون 

ائل و اإلمكانيات التي تتيحها المدن أو أي تجمع حضري من وسائل االتصال من الفرص و الوس

 6الحديثة و وسائل النقل السريعة ......الخ.

الله كما يمكن أن نعني بلفظ التحضر تنظيم و تجهيز موقع بغرض تطوير أو خلق تجمع أو استغ  (ت

 من طرف جماعة ذات صبغة حضرية. 

I-8-1-تعريف المجال الحضري  : 

جال الحضري متوسع و محصور بوجود المجال الريفي الذي يحيط به، و يعرف بالضبط باألخذ الم

بعين االعتبار الخصائص الجغرافية و المورفولوجية ، األنشطة و دورها االقتصادي و 

المجال الحضري هو أوال مجال هندسي الذي يعرف بأبعاد و مساحات و كثافات و هو كذلك »االجتماعي،

ئي الذي يتميز بتضاريس و ارتفاعات و انحدارات و التركيبة الجيولوجية لما تحت األرض، و مجال فيزيا

هو كذلك مجال اقتصادي مع المتغيرات المعتبرة، و هو كذلك مجال اجتماعي مع ما فيه من تقاطعات ما 

                                                 
6 CHOY(F), MERLIN(P), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, PUF, 2emeédition, 1996, p815.  
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األفراد بين السكن و األنشطة والوظائف و العمل، و هو مجال يتغير اإلحساس و الشعور به باختالف 

   7«حسب المستوى المعيشي، السن، مكان اإلقامة، و العمل.....الخ 

I-8-2-تحديد المجال الحضري  : 

للمدن  إن تمييز الحدود الحضرية، أصبح أكثر فأكثر صعوبة بما نالحظه من توسع غير متحكم فيه

الم الثالث و الكبرى في العو مجالها المحيطي، و أصبح بديهيا استبعاد تقييم عدد السكان الحقيقي للمدن 

كانا سحتى اإلحصاءات الرسمية فهي محل مناقشة، فمدينة مكسيكو مثال تربعت على رأس المدن األكثر 

توى أمريكا لمدة من الزمن سببه الخطأ في اإلحصائيات و هي في الوقت ذاته ال تعتبر األولى حتى على مس

 مليون في الواقع( 15.9إلى  15.2و لكن  1990في   ONUمليون حسب  21إلى  20.2الالتينية )

ن مالتعريف اإلحصائي للمدن موجود و لكن يختلف حسب الدول، نحن نتكلم عن المدن انطالقا 

في  ساكن 200م كحد أعلى(: 200عدد معين من السكان المجتمعين )أين السكنات ال تتباعد أكثر من 

عة، و ن، المدن لها طابع التوسع على المجال بصورة واسفي اليابا 50000في فرنسا و  2000السويد، 

 تشغل كثافة أقل حتى نصل إلى أن يكون الحديث بصدد مجال حضري أكثر منه عن مدينة.

الت المجال الحضري يجمع كل أشكال شغل األرض المرتبط بالمدينة أو محيطها بما فيها المجا

المحيطية  المالعب، مالعب القولف، و تشمل المناطق الخضراء المهيأة ، التجهيزات الكبرى ، المطارات،

تمادا و التي تمثل الخطوط المورفولوجية للريف، و لكنها مسكونة بحضر الذين يشتغلون و يعيشون اع

 على المدينة .

 -إذا المجال الحضري يضم :

 مدينة مركزية، و التي هي مدينة ضمن حدودها البلدية -

سطة لديات المجاورة أو ضاحية قديمة ارتبطت بالمدينة بواضاحية، و التي تتشكل بواسطة الب -

 توسع هذه األخيرة ظاهرة التحضر، و المدينة المركزية و الضاحية يشكلون التجمع.

ركزية، المجاالت شبه حضرية، تتشكل من بلديات منفصلة عن الضاحية و أكثر بعد من المدينة الم -

 لعيش امركزية عن طريق العمل و الترفيه و نمط لكن يقطنها أساسا أفراد مرتبطين بالمدينة ال

I-8-3-اني:دور النمو السكاني و ظاهر التحضر على النمو العمر     

I-8-3-1- 1950مرحلة ما قبل: 

ع مراحل أثر كبير في بروز و انتشار ظاهرة التحضر و لذلك وجب علينا تتب إن لنمو سكان العالم

 هذا النمو التي مر بها مستعرضين نمطه و إيقاعه عبر مختلف الحقب التاريخية للبشرية 

                                                 
7 BASTIE (J), DEZERT (B), L’espace urbaine, Masson, paris, 1980, p36 
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منذ آالف السنين كما قلنا كان الوضع طبيعي، بدائي و حتى تلقائي )وفيات مرتفعة و الخصوبة 

االنبعاث الثقافي و االكتشافات و االختراعات العلمية لعصر النهضة و انتظام مرتفعة(، و لكن التحرر و 

، كانت 18دول مركزية و تأثيرها، و االكتشافات الكبرى )الطباعة، البوصلة( انطالق الزراعة، للقرن 

 في مجملها مقدمات للثورة الصناعة، فالتحوالت االقتصادية و االجتماعية ألوروبا الغربية هي أصل ما

 يسمى بالتحول الديمغرافي.

فالتقدم الطبي و تحسن المستوى المعيشي، و زيادة الوعي، سمح من جهة بمقاومة فعالة ضد 

األمراض و األوبئة، و الحد من الوفيات، ومن جهة أخرى التحكم في معدل الخصوبة، و في نفس الوقت 

أوروبا في النصف األولى من القرن  ساهم هذا في ازدياد ديمغرافي مدهش، فبعد األزمات التي مرت على

شهدت نمو سكاني سريع بواسطة التقدم التقني و الزراعي و التوسع االستعماري و الزيادة في التبادالت  17

 بين القارات و رفع إمكانية الزراعة.

فالتقدم الطبي لم يساهم فقط في اختفاء األعداد الكبيرة للوفيات، و إنما ساهم كذلك في تحسين 

إلى غاية النصف األول من  18ط الحياة، هذا ما جعل معدل األعمار ينتقل في النصف الثاني للقرن شرو

٪، و 1.5-1سنة في معظم الدول األوروبية و النمو كان يتراوح ما بين  35سنة إلى  25م من 19القرن 

و بداية القرن  19بتأثير التحوالت االقتصادية و االجتماعية عرفت الخصوبة انخفاضا مع نهاية القرن 

 سنة. 75للميالد، حيث بلغت طفلين للمرأة الواحدة، بينما يرتفع معدل األعمار إلى  20

إذن فالثورة الصناعية و التحول الديمغرافي و تسارع إيقاع النمو ألوروبا غير جذريا التوازن      

الديناميكية الديمغرافية، التي تسمح الجيوسياسي للعالم فقد أعطى لقارة أوروبا مرة الوسائل التكنولوجية، و 

( انتقل سكان أوروبا بما فيها اإلتحاد 1950-1750لها بالسيطرة على العالم، فخالل قرنين من الزمن )

 مليون. 573مليون نسمة إلى  145السوفيتي سابقا من 

سكاني فقد أما العالم الثالث و خاصة في إفريقيا كان االستعمار ذا أثر سلبي على منحنى النمو ال

( 1800-1600، حيث شهدت المرحلة )19تناقص عدد السكان بسبب االستعمار و التهجير حتى القرن 

مليون نسمة، و الزيادة فيما بعد  102مليون إلى  113٪ أي من 10تناقص سكان إفريقيا بنسبة تقارب 

ك عرفت زيادة بطيئة حتى كانت بطيئة، فأثر االستعمار بدأ في التراجع و هو في مراحله األخيرة، و بذل

مليون نسمة فقط أما آسيا فقد عرفت فترة نوم  222إلى  1950القرن العشرين لتصل قارة إفريقيا سنة 

٪ و فيما بعد 64٪ إلى 53م انتقلت من 17م و القرن 16سريعة، فنسبتها من سكان العالم ما بين القرن 

مليون نسمة عام  1377إلى  1750ن سنة مليو 500استمرت في السيطرة حيث انتقل عدد سكانها من 

1950. 

في نفس المرحلة شهدت أمريكا الشمالية و أمريكا الالتينية و زيالندا الجديدة نموا كبيرا، كان عامل 

 344مليون إلى  21الهجرة من قارة أوروبا العامل األساسي فيها فانتقل عدد السكان بهذه المناطق من 
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٪، و تميز التوسع 13٪ إلى 10كان أمريكا من إجمالي سكان العالم من مليون نسمة و بهذا مرت نسبة س

األمريكي بطريقتين مختلفتين في الشمال و الجنوب، فكندا و الواليات المتحدة، مشتا على خطى أوروبا و 

٪، تضاعف خاصة بالهجرة 1.5-1شهدت هي األخرى ثورة صناعية فكان النمو الطبيعي يتراوح بين 

ريكا الالتينية فقد أخذت من أوروبا التصنيع و حققت انخفاضا في عدد الوفيات، و بقيت كدول القوية، أما أم

 العالم الثالث من حيث ارتفاع الخصوبة.

٪ 5.5انتقلت حصة أمريكا الشمالية من مجموع سكان العالم من  1950إلى  1900نتيجة لهذا من 

تحول و في نفس الفترة التحق اليابان بال ٪،6.6٪ إلى 6.4٪، و حصة أمريكا الالتينية من 6.6إلى 

 الديمغرافي للدول الغربية، حيث أخذ عنها المثل الصناعي.

جعلت  و من خالل كل هذه التغيرات التي طرأت على الخارطة السكانية لجميع المناطق و الدول،

ليبلغ مليون نسمة ، و يتضاعف في نصف قرن فقط  1610نحو  1900عدد سكان العالم يصل في عام 

 .1950مليون نسمة عام  2515

I-8-3-2- ليوم:اإلى غاية  1950مرحلة ما بعد  

لى تمثيله كان لدول العالم الثالث حصة األسد في التغيرات التي حدثت في هذه المرحلة مما أثر ع

لثالث اسكانيا على مستوى العالم، فقد شهدت هذه المرحلة تصفية لالستعمار و نيل شعوب دول العالم 

لدى المرأة  ستقاللها، األمر الذي أدى إلى انفجار سكاني غير مسبوق، ففي فترة الستينات معدل األطفالا

صحية أدى إلى الواحدة يفوق الستة و أحيانا الثمانية إضافة إلى هذا تحسن المستوى المعيشي و الرعاية ال

دعيم تالعالية، نتج عن هذا االنخفاض السريع للوفيات عند األطفال خاصة و المحافظة على الخصوبة 

لوالدات ا، فمعدل 1970-1965حداثة أعمار هذه الشعوب، و ارتفاع مذهل لمعدل الزيادة الطبيعية ما بين 

جهة و  ٪ في بعضها، و لكن دول أخرى من آسيا الشرقية مثل الصين من4في دول العالم الثالث يتجاوز 

 والدات عن ذلك.أمريكا الجنوبية من جهة أخرى، يقل فيها معدل ال

٪ و يصل إلى 2.5هذا ما أدى إلى ارتفاع معدل الزيادات في أمريكا الوسطى أصبح يدور حول 

٪ في دول مثل )المكسيك، فنزويال، نيجيريا، ساحل العاج، زيمبابوي، الجزائر، 3٪، و هو يتعدى 3.1

  8٪ كمعدل للنمو .1.5إيران..( ، أما أوروبا فلم يتجاوز 

مليار نسمة  2.5ع لسكان العالم الثالث، جعل عدد سكان العالم الذي كان قد تجاوز هذا النمو السري

لى مليار نسمة و يقفز إ 3.7إلى  1970بسبب التوسع األوروبي إلى أمريكا، يصل في عام  1950في 

و حسب توقعات هيئة األمم المتحدة  2000مليار سنة  6.158و  1994مليار نسمة سنة  5.628

(ONU 2000س ) م. 2025مليار بحلول عام  8.5يصل إلى 

                                                 
8 VALLIN (J), La population mondiale, découverte, paris, 1995. 
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I-8-4-:نمو ظاهرة التحضر بالعالم 

ظاهرة التحضر األولى كانت في أمكنة محدودة، لضعف اإلنتاج الزراعي، أي أن عدد السكان 

٪ ففي الدول المتقدمة مثل الواليات 2٪ و 1الذين يعتمدون في غذائهم على الزراعة دون المشاركة فيها بين 

٪ حتى القرن التاسع عشر، أما الحضارات القديمة مثل البحر المتوسط 5األمريكية كانت حوالي المتحدة 

٪  و هذا العتمادها على الريف القريب لصعوبة 20٪ و لم تتعدى 10و الصين، فبقيت النسبة ما بين 

 التنقل تبادل البضائع مما حد من نموها.

العالم مليار ساكن و هذا بسبب المجاعة و ، حيث تجاوز سكان 1830و آلالف السنين حتى سنة 

األوبئة و الحروب خاصة بين المجموعات البشرية المتنافسة، و لكنهم بعد قرن من الزمن، تجاوزوا ملياري 

، 1975سنة ليتخطوا األربعة مليار سنة  15ساكن، و لثالثين سنة وصلوا إلى ثالثة مليار ساكن، و لـ 

هذا النمو، و للمرة األولى في تاريخ البشرية، لم تكن حركة التحضر بهذه  كانت المدن المستفيد األكبر من

، لحد اآلن، هذا التسارع و هذا التعميم على 1980-1950القوة و بهذه الشمولية )العالمية( إال خالل 

مستوى جميع مدن العالم كانت لها نتائج مشتركة و تأثيرات مختلفة، حسب أنماط و إيقاعات التأثير و 

 تغير تكون بطريقة متناسبة و متقاربة أو متباعدة.ال

، سكان العالم 1900٪ سنة 13.6إلى  1800٪ سنة 3.4معدل التحضر لسكان العالم تجاوز 

 800و بالموازاة عدد الحضر تجاوزوا  1990مليار سنة  5.3و  1950مليار ساكن سنة  2.5تجاوز 

ددية صاحبت توسع و تمدد المجال الحضري، المعدل ( هذه الزيادة الع٪45مليار ) 2.3( إلى ٪32مليون )

٪ في حين لم يتجاوز نمو سكان 4كان  1980-1950المتوسط السنوي لنمو السكان الحضر في الفترة 

٪ في نفس المرحلة .النمو و الزيادة في أعداد الحضر  شاهدته جميع الدول و خاصة األقل تقدما، 2العالم 

٪ 2.1٪ بالمقابل ارتفع في البلدان الصناعية ليصل إلى حدود 4.3إلى  حيث أن إيقاع نموها السنوي وصل

و هذا مهم أيضا، إن دراسة حركة التحضر في بعض األقاليم الجغرافية سواء كانت: قارات دول أو مناطق، 

 يؤكد هذا التسارع الغير متوازن بالمقارنة مع العقود الماضية و القرون السابقة.

I-8-5- البلدان الصناعية:النمو الحضري في 

٪ في أمريكا 74٪ في أوروبا و 63في البلدان المتقدمة،إجمالي السكان الحضر مهم، النسبة هي 

٪ من سكان 9٪ و 12٪ من الحضر في العالم، فيما يمثلون 14٪ و 25الشمالية، يمثلون على التوالي 

جديدة غطت المجال التقليدي و بالنسبة العالم، هذه األهمية أدت إلى النمو المبكر للمدن، و بروز أقطاب 

للزيادة الطبيعة للسكان، نسبة الوفيات استقرت فيما االختالفات و التغيرات في نسب الوالدات، و هي تتأثر 

العام لعدد المسنين بالنسبة للهجرة  بشكل كبير بتركيبة السكان و الذي يجب أن نضع في الحسبان االرتفاع

أيضا للتغيرات أو التذبذبات و التي تشير إلى انخفاض عدد النازحين الريف الداخلية للحضر فهي تخضع 

تدريجيا و هذا ما أدى إلى تناقص السكان في المراكز الحضرية، و االنخفاض كان كبيرا، بينما المدينة 
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مكتظة بالسكان، في حين أعداد السكان في تزايد في كل الضواحي، هذه الحركة و االتجاه من تفريغ 

( و هو يتعلق بظاهرة جديدة  Sub-urbanizationكز، و الالمركزية يؤدي إلى التعمير المحيطي )المر

" النزوح الحضري" التي تعد كنتيجة لتغيرات في قيم و عادات األفراد، و ما ساعد على ذلك ازدهار 

 وسائل االتصال و نموها.

المجالي، و نمو بنيتها الداخلية،  المدن الكبيرة فقدت وحدتها بسبب التوسع و التمدد الجغرافي و

 الفصل بين أماكن السكن و أماكن العمل، أصبح شبه عام.

التفكك و االنفصال غلب منطق الفردية على الجماعية،  و كذا تشتت و تبعثر الوظائف ضمن 

مجمل المجال الحضري، هذا التقسيم فرض و خلق حركة و تنقل السكان، و أنتج ضرورة االعتماد على 

ئل النقل عامة أو خاصة، للتنقل لمسافات ال تزيد إال بعدا و شساعة و على المستوى االجتماعي المدن وسا

 الكبرى ليست بمنأى من وجود تناقضات و نزاعات أخطار و تفكك و حتى انفجار.

 

السياسات العمرانية، وضعت في اعتبارات الدول و الجماعات المحلية، محاولة التحكم في النمو 

 و تهيئة المجال. 

I-8-6-: واقع و مستقبل التحضر 

التحضر  بنفس النمط في كل دول العالم ، يوجد فارق كبير يفصل الدول المتقدمة ال يمكن تبني  -

رجة التحضر و التقدم التكنولوجي كبير، و عدم إغفال عن دول العالم الثالث  ، حيث الفرق في د

 االختالفات الكبيرة من حيث الوضعية االجتماعية األنظمة السياسية و األنظمة االقتصادية

عقود هذا  5في مسيرة الحياة لمجتمعات العالم، أثر التحضر في تزايد ال يتوقف منذ ما يزيد عن  -

٪ تعتبر عتبة 85إلى  80ا هذا، هل سيستمر؟ ،  فنسبة إلى يومن 1945النمو الكبير للمدن منذ 

 من الصعب مواجهتها، فالنمو الديمغرافي نجده يحافظ على قيم مطلقة، بمعدل والدات مرتفع.

المشاكل الحضرية تمس مجموع مدن العالم و تعقيداتها تزداد شيئا فشيء، لتصبح صعبة المراقبة، 

و الظروف المعيشية الحسنة للسكان التي تفرض اعتماد  التحكم و الرعاية ضرورية لتأمين الشروط

 خيارات التي توجب معرفة جيدة للوسط أي التركيبة و الهيكلة العمرانية، كأولوية و ضرورة.

I-9-:تأثير النمو العمراني على مورفولوجية المدن 

إن الشكل العمراني يأخذ مظهره الحقيقي عبر مراحل طويلة األمد. فالمدينة تبني مكوناتها بشكل  -

تراكمي  عبر الزمن في حقب متوالية قد تحمل مبادئ مختلفة، أثناء  التحوالت الحضرية يتم تبني 

ورته أشكال و مظاهر، أو تغييرها أو اختفائها. التاريخ العمراني يحمل عدت انقطاعات في سير

التطورية. تجسد المعالم و تحفظ الذاكرة التاريخية، فقد تتعدد التوازنات في كل حقبة تبعا لقيمة 

مؤشرات التنمية السائدة في كل مرحلة، المدينة التقليدية تصور على أنها تلك المدينة الكالسيكية 
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عالم بارزة مسألة و بم المنسجمة، المدينة ذات الكثافة في حدود واضحة و بمركز  ثابت متوازن

نموه أصبحت تقلق بسبب أن توسعه و تمدده يؤدي إلى تمزقه و فقدانه لمبادئ تكوينه و هويته. 

 فحسب رولو و بارجر:

تخلت المدينة التقليدية عن مكانتها لصالح المدينة المنتشرة ، و توارت خلف المدينة العمالقة،   » -

مدينة التقليدية ، و تمدد المدينة على و سادت عدت صور للالمكان، غياب معالم مركز ال

بهذه الحال أصبحت مدينة اليوم مدينة األرخبيل، منتشرة و متعددة األنوية و المراكز مع «.االقليم

   اتساع المجال العمراني إلى الضواحي و المناطق الريفية.         

I-9-1- :المدينة المنتشرة 

و الغير فعالة، تعيش على االمكانيات الحالية و استغالل  «المبددة  المدينة المنتشرة هي المدينة

: المدينة الحركية، المدينة المنتشرةستة صور للمدينة  Y.Chalas، اقترح »9موارد أجيال المستقبل....  

اإلقليم، مدينة الطبيعة، المدينة متعددة المراكز، المدينة متعددة الخيارات، و المدينة الفارغة، هذه الصور 

يدة للمدن تعوض الصور التقليدية مدينة الماضي التي توصف بالمدينة المنسجمة المتماسكة، المدينة الجد

 الكثيفة، المدينة المركز، المدينة المتقنة و كذلك المدينة ذات الحدود الواضحة و كذا ذات مركز ثابت.  

، وإعادة  إعادة صياغة تسلسل هرمي ، و الصور الستة للمدينة المنتشرة   هي أوال ، التعبير عن 

نة المنتشرة  ، تعريف المكونات الحضرية األساسية. و بالتالي ، فإن الجديد بالنسبة للصور الرئيسية للمدي

أكثر من أي  ، واإلقليم ، و الطبيعة ، و تعدد المراكز، و االختيار ، و الفراغ ، الحركيةهي حقيقة أن 

 ي السابقفليوم ، هذه األهمية لم تكن ، بأي حال ، معروفة ، تأخذ مكاًنا مهما في مدينة ا ىصفات أخر

المنتشرة ،  توضح الصور الستة أن المكونات العمرانية قد أعيد تعريفها في اإلطار الجديد للمدينة

يم األساسية و بعبارة أخرى تتخذ أشكاالً أخرى ، و تستخدم وسائل أخرى. و تظهر االنماط أيضا أن المفاه

م و الحنين لمدينة وع، و المركزية، وما إلى ذلك( تغير النماذج و األساليب، و أن هذا االهتما)القرب، و التن

من  ألمس على حساب المدينة المنتشرة  يجعلنا نعتقد خطأ أن هذه األفكار اختفت مع ما يصاحبهاا

ود نظام ون وجاستخدامات أو ممارسات مرتبطة بها. ال يمكن إلقليم المدينة التي نعيش فيها أن يكون د

طوير المدينة تلنقل األشخاص، البضائع، و المعلومات آمن سريع  و مريح ، و بالمقابل تفضل مدينة اإلقليم 

 الحركية سعيا إلمتداد النسيج العمراني أكثر مما هو عليه بالفعل 

اقعا ، بفضل كما تدفع إلى جعل الفضاءات المتجاورة تنفجر. في المدينة المنتشرة ، أصبح مفهوم القرب و

التنقل و الحركية ، و الوقت ، و إمكانية الوصول المكتسبة. يقف المفهومان، و يدعمان بعضهما البعض ، 

                                                 
9Beaucire F, et J. Lebreton, Transports publics et gouvernance urbaine, (Editions Milan, 2000) 
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مثل كل المفاهيم و الصور األخرى في المدينة المنتشرة . المدينة الحركية تدعم مدينة اإلقليم ، مما يدعم 

 الريف". -با ضمن مفهوم ثنائية"المدينة مدينة الطبيعة. هذه األخيرة ال يمكن إال أن تكون جان

مصير مركز المدينة الكالسيكي باإلضافة إلى وظيفة المركزية محور عديد المناقشات، ألنه في 

 Yسياق المدينة المنتشرة  ، ولد مركز مدينة أقل جاذبية ، و أكثر تشتت: المدينة متعددة المراكز. يذكر 

.Chalas زيل وسط المدينة التقليدي أو التسلسل الهرمي التقليدي لمراكز أن هذا الشكل من المدينة ال ي

 المدن القديمة التي تشكل مدينة األمس

المدينة المنتشرة  هي المدينة التي تعتمد على الفراغ كمكون رئيسي لها أين يلعب دور الدافع و المحرك و 

 الفاعل و ليس عائقا أمام المدينة و نموها.

تثري المظهر على مستوى  Y .Chalasشرة من خالل الصور الستة التي اقترحها ال شك أن المدينة المنت

اإلقليم. الصور متراكبة ، مكملة ، و أحياًنا متعارضة ، لرسم صورة لنظام معقد ، مفتوح ، لحجم األفراد 

  األفراد.الذين ينتمون إليه ، و الذي يجعلهم يعيشون بممارساتهم ، و خياراتهم ، و وفًقا إليقاعات هؤالء 

I-9-2- :المدينة الممتدة 

نعني بالمدينة الممتدة الحالة التي تصلها المدينة من خالل ظاهرة التوسع العمراني، برز هذا 

" و تم استعماله من قبل الجغرافيين urban sprawl المفهوم في الواليات المتحدة األمريكية "

لخارج المراكز الحضرية، القرى، على طول الطرق و في   األنجلوساكسون للتعبير على النمو المتمدد

 الوسط الريفي.

يأخذ النمو العمراني شكل بقعة الزيت حيث ال تتجمع مكونات الفضاء الحضري على أساس مبدأ المجاورة، 

 و لكن  التوسع على أساس الحركة الميكانيكية و سهولة الوصول.

 لبية ، و التي نوجزها في النقاط التالية:إن التمدد الكبير والمتقطع للمدن له آثار س

امتداد حضري متقطع ومتناثرة، المدينة المتمددة تؤثر سلبا على بيئتها، كتشوه المناظر الطبيعية  -

 ، و اختفاء مكونات طبيعية نتيجة تدمير موطنها، وفقدان األراضي الصالحة للزراعة.               

، التمدد العمراني يكرس االستهالك المفرط لألراضي، F. Arnalزيادة مسافات االنتقال، فحسب  -

وانخفاض الكثافة المتوسطة مقارنة بالمراكز القديمة ، و االعتماد على السيارات ، وتجزيئ المساحات 

المفتوحة ، و الفواصل الفضائية الكبيرة بين المناطق الحضرية ، و المناظر الطبيعية المشتتة ، و فصل 

فيا و عزلها عن بعضها، نمط تخطيط المباني التجارية يكون في مستوى واحد ، و بشكل المناطق وظي

 .متكرر، وتحيط بها مساحات شاسعة لمواقف السيارات

 -الكثير من الباحثون يعتبرون التمدد العمراني مرادف للمدينة المجزأة أو التشتت  المجالي

 االجتماعي.
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رية ي، و كذلك عبارة عن تدخل يتضمن إنشاء بنية حضالتمدد كما أسلفنا عبارة عن توسع مجال

نية( مفهوم خارج المنطقة المركزية )بمسافة بعيدة عن مركز التجهيزات الذي يمكنه تقديم خدمة لهذه الب

اقتصادي -المدينة المجزأة ظهر ليعبر عن تطور إقتصادي، و اجتماعي لمدن توصف بتفاوت اجتماعي

ل تسليط ضاءات العمومية و فضاءات التعبير السياسي االجتماعي، من أجكبير، و انقطاع متزايد عن الف

اسة تقسيم و الضوء على الغموض الذي يميز هذه التعابير و تسهيل قرائتها ، فيبدو لنا أنه ال مفر من در

 ختلفة .متجزأ المدينة ، التي تبدو ظاهرة عمرانية يمكن التعرف عليها و قابلة للقياس و لها جوانب 

I-9-3-:المدينة المجزأة أو المدينة المقسمة 

المدينة المجزأة، مفهوم معاكس للمدينة التاريخية بمبادئها )االستمرارية، المركزية، انسجام أنماط المباني 

   10و الفضاءات....الخ(

المدينة المجزأة ، تشير إلى تجربة سكان المدن الكبيرة ، التي تواجه "]...[ مدينة تقدم نفسها أكثر 

. التنقل عبرها يظهر مدينة ذات حدود مفتوحة، نسيجها 11فأكثر ككائن ذو أبعاد كبيرة ال يمكن استيعابه "

العمراني ينمو بشكل عشوائي و ينتشر إلى ما ال نهاية ، تتخللها مناطق سكنية ، و تجارية ، و ترفيهية ، 

انونية و الوظيفية للمساحات البينية ال تربطها أي استمرارية يمكن قراءتها ، غالًبا ما تكون الحالة الق

غامضة ، مع ظهورها في األطراف مصاحبة للمرافق العامة مثل المطارات أو المراكز التجارية الكبرى 

 أو المتاجر. 

ام وراء هذه الصورة التي ترسم وضع المدن ، هناك تعبير عن التجزأ الذي يصف حالة االنقس

ت التي تثير تساؤالت حول مفهوم المدينة من منطلق البعد فسير التحوالالفضائي ، و لت-االجتماعي

 .دالحضري.  حيث يتم تقديم المجتمعات الحضرية المعاصرة على هيئة فسيفساء ، و ليس كهيكل موح

I-9-4-:المدينة المدمجة )المتراصة( ، بديل للتمدد العمراني 

 و ع نمو عمراني مستمر" "هي ... مدينة كثيفة ، م.G. Pouyanneالمدينة المدمجة كما ذكر

مة" لتنمية يقدم هذا الشكل من المدن نفسه كبديل للتوسع العمراني في مواجهة الحاجة إلى نماذج "مستدي

 لعمراني.المدن، و يضمن الحاجة إلى الحد من عملية التمدد من خالل منع االمتداد الجغرافي للتكتل ا

 للتكتل العمراني.  فضي إلى كثافة عالية، ضمن الحدود القائمةثم تقدم المدينة المدمجة نفسها على أنها تطور ي

يتم تعريف المدينة المدمجة من خالل مزج وظيفي في استخدام األراضي يسمح بزيادة فرص 

التنقل على مسافة معينة. فانتشار النسيج العمراني المحدود يجعل من السهل استخدام النقل غير الميكانيكي 

صية "مدينة المشاة" ، وكذلك النقل العام، مما يسمح بقدر أكبر من التنقل وإمكانية الذي يكسب المدينة خا

                                                 
10 MAY N. et al, la Ville Eclatée, Pans, Éditions de l'Aube. 1998. 
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الوصول بشكل أفضل. و بالتالي ، فإن االستمرارية ، باعتبارها سمة ، تساعد على التمييز بين الكثافة و 

 .الضغط ، يمكن الحصول على نفس الكثافة بدرجات مختلفة من االستمرارية في النمو العمراني

على عكس التمدد تقدم المدينة المدمجة نفسها على أنها الشكل "االقتصادي" ، وهو النموذج الذي 

 أصبح إذا جاز التعبير الشكل المثالي للتخطيط. و يكمن هذا االقتصاد في ثالثة محاور رئيسية:

I-9-4-1-:إقتصاد في األراضي الغير معمرة 

الممكن الحد من استهالك األراضي من خالل  الكثافة العالية للمدينة المدمجة تجعل منف

استراتيجيات مختلفة: إعادة التأهيل ، و التجديد ، وإعادة التأهيل الحضري )تستهلك مساحة أقل لنفس 

السكان(. يسمح هذا االقتصاد من ناحية بحماية البيئات الطبيعية ، ومن ناحية أخرى الحفاظ على التربة 

 يمكن تحقيقهما عن طريق التنمية المستدامة. الصالحة للزراعة ، وهما حجتان

I-9-4-2-:إقتصاد في تكلفة النمو العمراني 

إن تأثير التكثيف على تكاليف النمو العمراني، هو أحد المسائل الجديدة المطروحة، التي  يدور 

، الكهرباء ،  النقاش  حولها ضمن مفهوم المدينة المدمجة. الفكرة هي أنه بالنسبة للشبكات المختلفة )الغاز

إلخ( ، فإن انخفاض الكثافة يؤدي إلى إطالة مسافات الربط، و بالتالي تضخم التكاليف. و مع ذلك ، فإن 

الدراسات في هذا المجال ال تسمح بتوافق في اآلراء حول هذا الموضوع ، ألن النتائج المعاكسة قد تظهر 

 ضحة ، و يجب التعامل مع النتائج ببعض الحذر.إلثبات أن العالقة بين الكثافة و تكاليف التحضر غير وا

I-9-4-3-:إقتصاد في الطاقة مرتبط بالتنقل 

الهدف من اعتماد سياسة "التكثيف" هو الحد من استخدام السيارات ، و المشاكل التي تصاحبها. 

قل لمسافات المدينة المدمجة ، و من خالل تأثيرها على التنقل ، تسمح بتوفير الطاقة المستهلكة جراء التن

 طويلة بسبب التوسع و االنتشار العمراني 

على الرغم من مزاياها الكثيرة ، فالمدينة الكثيفة معرضة للنقد. في نظر معارضي التركيز ، لم تثبت قيمته 

  ألنه لم تبرز دراسة تحدد بدقة التكاليف المباشرة و غير المباشرة لهذا التركيز.

 

I-10- الصحراوية في الجزائر، في مواجهة النمو العمراني:مورفولوجية المدن 

شكل المدينة هو ثمرة تطورها وتوسعها في الفضاء، و بالنظر لألهداف المسطرة لبحثنا و اإلطار 

المنهجي للموضوع، سنحاول من خالل هذه اإلطاللة من التعرف على مراحل نمو المدن الصحراوية، 

 عملية النمو العمراني.لشرح مورفولوجية المدن الصحراوية في 
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   تجمع سكني صحراوي: مخططات تبين مراحل نمو (I-7)الشكل 

 + معالجة الباحثKOUZMINE. Y, (2007)المصدر: 

 

I-10-1- :القصر كنواة أولى لنشأة المدينة الصحراوية 

ولدت المدن الصحراوية في أماكن تقاطع محاور تنقل القوافل فاتخذت شكل تجمعات سكنية تسمى )القصر( 

الخضروات، و نظام ري و توزيع المياه فريد )الفوقاره، و ارتبطت بوجود بساتين النخيل، أشجار الثمار، و 

 الساقية(

إن القصر ، بتشابك مبانيه ، هو كيان حضري يعبر عن إرادة االتصال والتضامن مع جميع أفراد 

 المجتمع.

القصر هو دائما مكان مصمم بنمط دفاعي. يقع بشكل عام في موقع منيع، و يوفر أقصى قدر من 

لجدران المحصنة ، ويحوي أماكن خاصة بالمخزون  الغذائي االستراتيجي  ، و آبار األمن ، و تحيط به ا

دخل واحد محصن ،  يتميز القصر بشكله التقليدي المدمج يتواج مجماعية محمية ، و في معظم الحاالت ، 

المتراص في المناطق الحضرية ذا لون ترابي متجانس مع األرض، في اتصال مباشر بفضاءات االنتاج 

لفالحي و غابات النخيل، موقعه يعتمد بشكل مباشر على توافر الموارد المائية، لضمان زراعة النخيل و ا

إنشاء غابات واسعة، و التي تلعب دور المعدل المناخي و خلق مناخ مصغر )القصر، النخيل(، ال غنى 

 عنه الستوطان البشر في مثل هذه الظرو المناخية التي تميز اإلقليم الصحراوي.

 

 نشأة المدن قبل االستعمار السياسة العمرانية للمستعمر سياسة الدولة بعد اإلستقالل

 

  

 

  
  

 تجزأ و انقسام للمركزية 
نمو السكنات الجماعية العمومية و السكنات 
الفردية، نمو السكنات العشوائية، تدهور 

التجهيزات السكنات التقليدية، نمو األنشطة و 
 الحضرية

 خلق مدينة جديدة
 أحياء مرتبطة و غير مرتبطة بالقصر

إنتقال المركزية، إنتقال مركزية المحاور، 
 نمو السكنات العشوائية، خروج سكان القصر

 تجارة القوافل العابرة للصحاري 
 إندماج و تفاعل كبير لعناصر النظام البيئي
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 قصور من الجنوب الجزائري

 
 مستاوة التاريخية تقرت مخطط
 األراضي شغل مخطط :المصدر

 والعمرانية الهندسية الدراسات مكتب
 2000 تقرت

مخطط مدينة التقليدية تاوريت 
 جنوب المملكة العربية السعودية

 
 قصر( -: القصور الصحراوية ترجمة لعالقة )غابات النخيل (I-8)الشكل

نظام يسمح للسكان الستيطان كل األقاليم   

 

I-10-2- :المرحلة االستعمارية، المدينة المزدوجة و المجزأة 

عمد االستعمار من خالل إنشاء أحياء جديدة ، قريبة إلى حد ما من القصر ، فرض مسافة فضائية 

هذا اإلنقطاع و التقسيم فقد أخذ و اجتماعية بين المركز التقليدي و "المدينة الجديدة". و قد تعددت أوجه 

أشكال عمرانية مختلفة، السكنات المتراصة و المحصنة للقصر في مواجهة الفضاءات المفتوحة و النمط 

من حيث المركزية العمرانية الوظائف العسكرية  .الشبكي بشوارعه المستقيمة المتراصفة و المتعامدة( 

القصر في  استمرة التي رافقت المراكز االستعمارية الجديدة، و العمرانية الجديدة و اإلدارية، و االقتصادي

ممارسة دوره كمركز اجتماعي و تجاري و ديني لـ "السكان األصليين" و هكذا ، فإن التعارض بين 

النموذجين، و هذا التمزق الحادث أدى لخلق نموذج جديد من المجتمع. أثار عديد التساؤالت حول مفاهيم 

ط التي وجدت ترجماتها الفضائية في العمارة و الممارسات االجتماعية و الزراعية في التضامن و التراب

 القصور.

 
 : إزدواجية المدينة التقليدية و الحديثة االستعمارية(I-9)الشكل 

 Denys pillet, repères pour l’histoire de ouargla1872-1992 المصدر:
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I-10-3- ينة في الصحراء:الصحراوية إلى المدالدولة المستقلة، من المدينة 

كن المناطق الصحراء تواجد و سطوة كبيرة للمستعمر في تغيير مالمح المدن القائمة و لم تتشهد لم 

ضري غير حالصحراوية تستقطب الكولون لالستقرار بها و لكن ديناميكية المستعمر الشديدة أدت إلى نمو 

هذا السبب شمال البالد ، دون االكتراث بمالءمة بيئاته. ل متحكم في شروطه و معاييره ، مطابق لنماذج

 فأن الحديث عن مدن في الصحراء أقرب من الحديث عن مدن صحراوية.

ك على مستوى الخطط ، لبانقطاع كامل مع أنماط البناء التقليدية ، و ذ التوسعات"غالباً ما تتم 

إلى الجنوب، مع ما يصاحب ذلك من مشاكل تتعلق المواد، و البنية الهيكيلة. و كأنه تم نقل مدن الشمال 

 .12بمالئمته للظروف االقليمية  و المعيشية......"

لصت خلبعض المدن في جنوب الجزائر، و ما   إن الدراسة التي قام بها كل من) بيسون و جرير(

د حدي(، سمحت بت1998إليه ورشة عمل "العمارة القصورية( ندوة حول عمارة التراب في أدرار عام 

ثت على تجانس بصري نسبي للفضاءات المنتجة. و بعدها، أظهر التحليل المورفولوجي التغيرات التي حد

 ديثة .الثقافية الح-أشكال المساكن التقليدية، و محاوالت الناس التكيف مع المتطلبات و المعايير االجتماعية

ديثة. أيضا ، "استعمارية" ، أو ح وقد استخدمت هذه التحوالت حلوال معمارية ، و عمرانية تقليدية

شاء أحياء جديدة ، لقد الحظنا اعتماد "األشكال الحضرية التقليدية" في جزر "المدينة االستعمارية" ، أو إن

ع بين "مستوحاة من نظام الجزر. في الفضاء الداخلي للمباني العمومية ، أو المساكن ، نالحظ الجم

ا "التهجين" ينجم لمعمارية "الحديثة" القادمة من الشمال. و يبدو أن هذالتركيبات "التقليدية" مع العناصر ا

اء أو عن تطور بطيء من خالل مجموعات متعاقبة من األشكال المعمارية والعمرانية. في كل عملية بن

 إعاة بناء جديد، إضافة السكان المحليين لبعض العناصر و الفضاءات أو االستغناء عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 COTE. M, L’Algérie, Espace et société, « collection U », Masson, Colin A, Paris. 1996 
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 : الخالصة

من خالل هذا الفصل حاولنا التحدث و تناول المدينة من خالل البعد الفضائي، نموها العمراني، 

لزمن، و من خالل إستعراض تاريخ المدينة و كذلك التطور الفيزيائي و التخطيط 13كمنظومة تنمو عبر ا

األمر الذي سمح العمراني إضافة إلى إستعراض الخط الزمني للنمو السكاني و انتشار ظاهرة التحضر 

بتحديد التحوالت العمرانية، في إطارها العام و ترجمة تكوينات نسيجها العمراني الذي يعتبر نتاج 

 المجتمعات و الحضارات المتعاقبة عبر تاريخ العمران.

ما ستكون و بهدف الكشف على االستمرارية و االنقطاع في السياسات العمرانية المتبناه، التي رب

 الرئيسية اتالمكون أحد و التي هي يرات على المستوى الشكلي و الواقعي للفضاءات العمومية،سببا في التغ

 شيمعي و أداء مستوى إلى الوصول على و عالمة األساسية للحياة الحضرية الرئة تمثل حيث للمدن،

تسارع الذي لمفي حين النمو العمراني اوالبيئية،  الطبيعية الموارد حماية على فهي تعمل  .للسكان أفضل

وقع في نعيشه و التوجه نحو التمدن يعتبر مؤشر على تجاوز مستوى و عتبة التحمل ألغلب مدننا، و نت

ابل هذا سنة المقبلة أن يتضاعف حجم سكانها و تصبح مساحتها ثالث أضعاف مساحتها الحالية. في مق 25

المرافق العامة  البنية التحتية الكاملة ونجد أن هناك من يقول )أنه قلما تستطيع التجمعات الصغيرة توفير 

لما زاد عدد كو الخدمات المختلفة التي قد نجدها في التجمعات الحضرية األكثر حجما، في حين و بالمقابل 

ة و صحية و سكان المدن ازدادت إمكانية بنية تحتية و مرافق عامة أكثر تعقيدا، و تقديم خدمات اقتصادي

ألكبر حجما اوال و تنوعا..... كما أن االقتصاد الحضري في التجمعات الحضرية ثقافية و ترفيهية أكثر شم

لنموها  حال مدننا هو نتيجة فعلية و لذلك فهليفسح المجال أمام مختلف أنواع التصميمات الفضائية(.

الفضاءات  المتسارع أم أن هناك أسباب أخرى، و  ما حقيقة العالقة بين النمو العمراني و استدامة دور

جية بأكثر العمومية؟  هذه األسئلة ستكون محور الفصول الموالية و لذا وجب دراسة التحوالت المورفولو

 تفصيل و بكل مكوناته
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 الفضاءات العمومية مف اهيم و تصورات
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 له الذي الفارغ جوفه في تكمن اإلناء فائدة»

 شكله في ليس و المياه، احتواء على القدرة
 . مادته أو

 شيء، كل يحتضن ألنه القوة يمتلك الفراغ
 « الفراغ في إال تكون أن للحركة يمكن ال و

 أوكاكيرا كاكيزوا                   
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 مقدمة:

تغوص في المستقبل مثلما تغوص في الماضي رغم أنها دائما تعبر عن  للمدينة ذاكرة مجسمة

الزمنية التي تتحول إلى واقع مادي يجعل  هذه الطبقات تتمثل في"المدينة  الحاضر،"أركيولوجية الواقع

متداخلة ومتراكمة يصعب تفكيكها لكنها تبث داخلنا "الحس الزمني"بكثافة،  المدينة عبارة عن حلقات من

جديدة  نجد سجال بصريا بالغ الدقة يضاهيها فهو سجل متحرك يقبل الجديد دائما ، فكل حلقة حتى أننا ال

الدقيقة إلى درجة أنها تمثل "السجل  الزمني في المدينة وتثري فيها التفاصيلتزيد من التداخل 

مرئية وبصورة بصرية ساكنة ظاهرا ومتحركة ومتغيرة في  االجتماعي"الذي يقدم العالقات البينية الغير

  .الداخل

ت و نموذج استعمال األراضي للمدينة ما هو إال النموذج الناتج عن توضع الوظائف ضمن فضاءا

مغلقة و أخرى مفتوحة، إن عالقة الفضاءات المغلقة و المفتوحة، إضافة إلى توزيعها و العالقة الفضائية 

 .بين الوظائف على خريطة المدينة ما هي إال محددات رئيسية للمالمح العامة لتصميمها

هذه الفضاءات المفتوحة و التي أصبح يطلق عليها بالفضاءات العمومية مرت بعدت مراحل 

 على مستوى الحياتي العملي و على مستوى الفكري التصوري و هذا ما سنتناوله في هذا الفصل.تطور

I-1-:تعاريف و مفاهيم الفضاء العمومي 

هو كل فضاء بين المباني في المدينة، يشمل كل ما يحيط بالمباني من ممرات و شوارع و ساحات 

مواقف سيارات و طرق و الفضاءات العمومية  عامة، و ميادين و مسطحات مائية و مالعب و حدائق و

العمرانية هي المحددة بالجدران المعمارية، و غالبا تتركز وظيفتها كأماكن رئيسية تحوي أنشطة اجتماعية 

و يعرف الفضاء العمومي أيضا بأنه إطار ثالثي األبعاد له صفة االحتواء حيث يحتوي السكان و أنشطتهم 

 و وسائل تنقلهم و اتصالهم.

II-2-:ما الذي قيل على الفضاء العمومي 

II-2-1-ثيري باكوت: 

( تعريف و تحديد جميع المكونات و العناصر التي 2009ثيري باكوت) اقترح  في مؤلف مشترك

الفضاء العمومي مفرد، جمعه فضاءات عمومية ما، ففي الواقع »، ل في تشكيل مفهوم الفضاء العموميتدخ

مجابهة و  تنازع  لألفكار  حيث تكونالفضاء العمومي ال يطلق فقط على مكان إقامة النقاش السياسي، 

يمكن للدعاية أن تجعلها عمومية، و لكنه أيضا ممارسة ديمقراطية، و شكل لالتصال و  و حيثالخاصة، 

تستعمل من طرف عني هنا األماكن المتاحة لعموم الناس من ناحية أخرى يالنظر، و  تبادل مختلف وجهات

الشوارع و الساحات، الرحبات، دروب، حدائق، متنزهات، بينها  منالسكان المجاورين أو غيرهم، 
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شواطئ، مسالك غابية، ريفية أو جبلية، باختصار شبكة الطرق و ما يجاورها التي تسمح بالحركة لكل 

 «باحترام قاعدتي حرية الوصول و مجانية الوصول  الناس

 مع ذلك و منذ بضعة سنوات،اعتبرت الفضاءات العمومية هي الفضاءات المتاحة للسكان بغض

ضاءات النظر عن الطبيعة القانونية لها، مثل األماكن الخاصة المفتوحة لبعض السكان تدخل ضمن الف

 رات التجاريةالعمومية مثال المراكز التجارية أو البازا

مفهوم  الفضاءات العمومية مكانه في قاموس أعضاء البلدية المكلفين بالتعمير، المهندسين، 

العمرانيين، المعماريين و في اآلونة األخيرة ما يعرف بـ مهندسي المناظر، عالوة على أن المفهوم يدل 

االتصال، العالقات، التبادل، و  على االتصال بكل ما يحمله من معنى، لهذا فهو يحمل دالالت المشاركة،

 . 1الفضاءات العمومية في الغالب لها بعد فيزيائي، يمكن تحديد موقعها، و حدودها جغرافياالحركة، 

ما يدل على وجود تبادل   »كونك في تواصل و عالقة مع  «هي  ما داللة االتصال بالمعنى الواسع للفظ؟

معين، من الممكن أن يكون انتقال، مادي حقيقي أو رمزي، االتصال يسهل الحركية الضرورية للتجارة 

  2»)المشاعر، األفكار، و كل ما هو مادي مثل السلع و رؤوس األموال و األشخاص....( .

II-2-2-جورج بيريك: 

ها في مشاركة جورج بيريك يقدم لرؤية القيم االجتماعية و المرجعيات الثقافية التي يتم التعبير عن

 و تكوين الفضاءات العمومية.     

ركة الشوارع ليست ألحد. فهي مشتمبدئيا عكس البنايات التي تعود ملكيتها عادة ألشخاص، » 

( و the roadwayليها قارعة الطريق )بشكل عادل بين مساحات مخصصة للسيارات و التي يطلق ع

(، و عدد من الشوارع مخصصة sidewalksمساحتين أقل اتساعا مخصصة للراجلين و تسمى أرصفة )

ين قارعة بكليا للراجلين سواء بشكل دائم أو في بعض المناسبات أو الظروف الخاصة، المساحات الفاصلة 

لذين يريدون افيها، هذه األماكن قليلة مقارنة بالسواق الطريق و األرصفة يمكن ألصحاب السيارات التوقف 

ا تسمى بـ"المناطق و لذلك يتم العمل بقوانين تنظم هذه العملية من مثل تحديد أماكن يمنع التوقف فيه  التوقف

 المواقف المدفوعة. تخصيصالزرقاء"، والحد من وقت وقوف السيارات، أو بصورة أعم، 

الشوارع  فإن وجدت فهي محاطة بسياج بالمقابل فكل الشوارع مهيأة ليس غريبا وجود األشجار في 

بشكل خاص العتبارات خدمية، إنارة عمومية تشتغل بشكل أوتوماتيكيا  حينما يبدأ ضوء الشمس في األفول 

و مدى الرؤية يقل، مواقف النتظار الحافالت أو سيارات األجرة، أكشاك أجهزة الهاتف العمومية، مقاعد 

        3صناديق إرسال الرسائل عمومية،

                                                           
1 Thierry Paquot, 2009, L’espace public , La découverte, Collection Repères, pages , 34 

 مرجع سابق  2
3 Georges Perec, Espèces d’espaces, Galilée, 1974, pages 94-95 
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II-2-3-أوجين هينارد : 

لمختلفة قدم أوجين هينارد واحدة من الصيغ األولى في أوائل القرن العشرين التي تشرح العناصر ا

ورة . يظهر هذا لشارع و مازالت لحد اآلن متداخلة فيما بينها : الحركة و التوقف، السير و المجاالمكونة ل

العناصر  كيف أن أولوية وظيفة الحركة أدت إلى فصل أنواع التنقل وفقا للسرعة و حددت لهينارد  النص

 .المختلفة المكونة للشارع

أال  يجب أوال، سيتم إنشاء األرصفة والطرق مرة واحدة  و إلى األبد، بتقنية  سطح الجسر، و

تعلق ستحت سطح األرصفة  تخضع لتغييرات أخرى غير تلك التي ستلزم صيانة األجزاء التالفة. )...(.

ت ، لنقل و توزيع الهواء المضغوط، ومياه األنهار، والمياه النقية سلسلة قنوا  -رضيةأروقة تحت أ -داخل 

ت الكهربائية . نقل الرسائل و الطرود، وغيرها، و سلسلة من الكابالغاز السائلالمعقمة، وزيت البترول وال

. وما إلى ذلك واع شبكات  التيارات الكهربائية مختلفة الضغوطات،) التلغراف، الهاتف، اإلنارة، مختلف أن

فراغ  متر 2.25تحت هذه الشبكات، و التي يمكن الوصول إليها و مراقبتها بسهولة، يوجد فاصل بعمق 

 إلى غاية مستوى األرضية الطبيعية.

ايات ة و النفمتر، تتحرك عليها عربات مقطورة  لنقل القمام 1نضع أربعة سكك حديدية، بفاصل 

أشغال  في أوقات رميها للتخلص منها، جلب المواد الثقيلة و الضخمة، و التخلص من مخلفات البناء و

 الترميم، خطي السكة الحديد المركزيين مخصصين لنقل المسافات البعيدة.

أدى إلى تصميم مدينة ذات حركة مرور عالية تتناسب مع كثافة حركة المرور، ثالثة أو أربعة 

على شكل طوابق، األول مخصص للراجلين و السيارات، الثاني لخط الترام، الثالث لمختلف صات من

البنايات ذات مثل الشبكات و نقل النفايات، الرابع لنقل السلع... الخ لدينا كذلك شارع متعدد الطوابق 

 .4جمهاالطوابق و بالتالي يمكن إيجاد حلول لمشاكل الحركة و النقل مهما يكن كثافتها و ح

II-2-4- :كولين بوشانين 

طانية المهندس البريطاني كولن بوشانين تقرير للحكومة البريقدم و في وقت مبكر،   1960في    

فيما يخص حركة المرور و الذي أصبح مشهورا. اقترح فصل صارم لحركة المرور لتجميع حركة 

ق السريعة التي مجزئة بمختلف الطر  فالمدينةالسيارات العابرة بعيدا عن مختلف األحياء المكونة للمدينة، 

 العمود الفقري.تشكل 

                                                           
4 Eugène Hénard, « Les villes de l’avenir », Transactions of the Town Planning Conference, London 10-15 octobre 

1910, Londres, Royal Institute of British Architects, repris in Eugène Hénard, Etudes sur l’architecture et les 

transformations de Paris et autres écrits sur l’architecture et l’urbanisme, Introduction de Jean-Louis Cohen, Editions 

de la Villette, Coll. « Textes fondamentaux modernes », 2012, pages 328 et 330. 
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وميا يال يوجد لحسن الحظ أي لغز في هذا المجال، فالمشكلة ال تختلف في جوهرها عن ما نواجهه 

اسي  للحركة فيما يخص الحركة أثناء إنشاء مخططات لبناية و التي يتم معالجتها بشكل جيد، فالمبدأ األس

تدفقات  تموضع التقليدي لألروقة و الغرف. ففي مستشفى كبير مثال مشكل الحركة معقد. التكمن في  ال

ن إلى قاعة االستقبال، يتم  توجيههم  إلى مختلف األجنحة و حسب الحالة إلى المرضى يصلو -معتبرة

و  نقاعات العمليات و من جديد إلى مختلف األجنحة و التخصصات، األطباء، االستشاريين، الممرضي

ة وجب المساعدين يقومون بمناوبتهم  الدورية لتأمين. األكل، كتب، مراسالت، أدوية، ملحقات مختلف

، قاعات عليه بقية العناصر، هو خلق مناطق محيطية )غرف، قاعات عملياتيرتكز توزيعها، المبدأ الذي 

ن التوزيع استشارة، مخابر، مطابخ، مكتبة، ...الخ ( و التي يتم الوصول إليها بواسطة نظام أروقة تؤم

لوحيد الغير ااألولي للحركة هذا ال يعني أنه ال يوجد أي نوع من الحركة داخل المناطق المحيطية، الشيء 

 از قاعة عمليات بعربة تحمل وجبات المرضىيجتاف –مسموح به هو فتح المناطق المحيطية لحركة عبور 

 يشير إلى وجود خطأ في مخططات المسارات.  مثال

ليس هناك مبدأ آخر لتطبيقه فيما يخص  حركة المرور داخل المدن، سواء كانت مدينة جديدة بنيت 

ة لخلق مناطق مهيأة مقبولة.  لخلق مواقع حضرية أين يمكن على أرض شاغرة  أو تهيئة مدينة موجود

للسكان العيش، العمل، إقامة مباريات و مسابقات، التنزه و التجوال على األقدام دون الشعور بخطر الحركة 

لضمان التوزيع األولي لتدفق الحركة    -أروقة حضرية–الميكانيكية، يوجد كذلك شبكة طرق مكملة 

 .5أو المجاورة للمناطق المحيطية

II-2-5-ن جاكوبز:ايج 

في النص التالي، جاين جاكوبز مهتمة بالجودة الحضرية في الواليات المتحدة، تظهر الصلة بين 

نوعية الفضاءات العمومية والتنوع االجتماعي والوظيفي لألحياء. خلق مساحات مخصصة فقط للمشي 

 مزوجةالفضاءات العمومية متقاربة و م االختالط، التنوع ووالترفيه يؤدي إلى أماكن غير جاذبة. مفاهيم 

بشكل كبير. تصف ضاحية سكنية و العالقات التي تظهر حول حديقة لتوضيح آثار غياب الفضاءات 

األمهات في الحي، مع األطفال الصغار، الذين يرغبون في مقابلة األمهات األخريات، " ، العمومية

رف مع من يعيشون على طول الشارع، و الذي يتسم بالدفء شتاءا، مضطرات للذهاب و طرق باب التعا

بتبادل خدمات و االحتياجات كمكالمة هاتفية في ظروف حرجة استضافتهم بتقديم فنجان قهوة في الفضاءات 

المجاورة من هنا تنشأ حياة اجتماعية حول هذا الفضاء األخضر. إذا الكثير من التبادالت تتم بين سكان 

الوضع المؤسف هو وضعية األمهات اللواتي ينتمين إلى أوساط اجتماعية أخرى بسبب دخلهن  الحي.ولكن

                                                           
5 Colin Buchanan (dir.), 1965, L’automobile dans la ville, Etude des problèmes à long terme que pose la circulation 

dans les zones urbaines, Rapports du Groupe Pilote et du groupe de travail crée par le Ministre des Transports de Grande-

Bretagne de 1963, Imprimerie nationale, Paris,  p. 41 
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أو عرقهن أو مستوى تعليمهن. عندما يصحبن أوالدهن في هذا الشارع و الذي يحوي مساحة خضراء، 

، يواجهن في الواقع اإلقصاء، ألنهن لم ينجحن في إقامة عالقات تواصلية في الحياة الخاصة اليومية

خصائص أحياء الضواحي، بسبب عدم وجود حياة حضرية حقيقية على مستوى الشارع. ال توجد مقاعد 

في هذا الفضاء األخضر: و التي تمت إزالتها عن قصد من قبل سكان الحي العتبارها دعوة ألشخاص ال 

  .6"يناسبون المشهد العام

البيئة )الشكل و الفضاء(  أصل ثقافي و اتذ عملية بشكل عام استخدام الفضاء من قبل المشاةيعتبر 

توقع  يةنامكإ لعدمبالتالي، نظرا  السلوكيات. و و ليست المسئولة في تحديد طبيعة، فقط دور مساعدتلعب 

يقلل من  حدوث تغيير فوري في الثقافة أو النمط السلوكي، يمكن للتخطيط أن يشجع األنشطة المناسبة و

      7 إكسافيي ديزجاردان ،)francis beaucire (فرنسي بوسير السلوك غير الالئق.

II-3-:الفضاء العمومي 

، تسمياتبغض النظر عن الو المتنزهات، الحدائق، الساحات، الشوارع، األزقة، و الممرات تعتبر 

ا التعريف كل المجاالت المفتوحة التي يمكن الوصول إليها بغير قيد تشكل الفضاء العمومي. إذا كان هذ

تضاد  حتى تنازع و بسيطا، فالحدود الواقعية غير واضحة بشكل متزايد مما يجعلها محل نقاش، ويبدو 

ثل معلى مستوى المفاهيم . حدود الملك العام ليست بالضرورة  حدود واضحة  للفضاءات العمومية، 

مي عموعالوة على ذلك، هل يمكن اعتبار الطريق السريع فضاء  مراكز التسوق. و محطات القطارات و

 عندما يكون امتالك سيارة شرط للولوج إليه؟

ون هذا النقل يهدد أصحابيبدو أن الفضاء العمومي كواقع مهدد من جميع األطراف و الفاعلين.  و

ود في األغلب الفضاء المفتوح باعتباره مجرد مساحة للحركة. االشتغال األمثل لكل نوع من وسائل النقل يق

 إلى التأثير و تخصيص الطرق و الشوارع المستعملة إلى حد خلق طرق خاصة ببعض وسائط النقل ،

مثل ظروف مالئمة و مخططة و التي تمفهوم الشارع تحول إلى فضاء لالنتقال من نقطة إلى نقطة في 

من الممكن  الهدف األساسي من تهيئة الطرقات و لالستجابة لهذا المطلب تستبعد كل الجوانب األخرى التي

رية، للشارع أن يؤديها و الذي هو بشكل أساسي فضاء عمومي يساهم بشكل فاعل في خلق الحيوية الحض

 الجاذبية، القوة، و المدنية.

لسكنات السالمة، الفضاء العمومي عرضة لتقزيم دوره خاصة بالقرب من ا باألمن و ألسباب تتعلق

لعمومي و ذلك بخصخصته أو بتحويله لممر تجاري يحوي معروضات تجارية أو يتم غلقه مؤقتا، فالفضاء ا

 أصبح من الصعب مراقبته و التحكم في استعماله.

                                                           
6 Jane Jacobs, Déclin et survie des grandes villes américaines, Ed. Parenthèses, 2012, page 65. 
7 http://www.citego.org/pdf_fiche-document-127_fr.html vue  mars 2016 

http://www.citego.org/pdf_fiche-document-127_fr.html
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مختلفة في هذا المجال كما في غيره،  بين اتجاهات يقع في مفترق طرقو العمران المعاصر، 

سياسي ال يمكن أن توجد  ولكنه يملك الفضاء العمومي كمشروع حضري، ألن المدينة ككيان اجتماعي و

الذاكرة المشتركة. التنوع االجتماعي ال يمكن أن  من دون أماكن االلتقاء أو التعبير عن الهوية الجماعية و

اء العمومي هو المكان الذي يجعل إمكانية التنوع و االحتكاك و ممارسة يعايش دون إمكانية االجتماع. الفض

 .ممكنة التفاعل االجتماعي

الرهانات المتعلقة بالفضاء العمومي متعددة ومتناقضة في نفس الوقت. وصلت حد النزاع بين  

ية: لبناء التحدي األكبر لكل سياسة عمران تعد المصالح و المجموعات االجتماعية المختلفة و أصبحت

 مجتمع.

II-4-:الفضاءات العمومية من خالل تاريخ المدن 

من خالل الفضاءات العمومية تظهر قوة و سلطة الدول و المماليك و اإلمبراطوريات و كذا مدى  

تحضر السكان،  كان ما يعرف باألغورا و الفوريم في المدن الكبرى للعصور القديمة أماكن إلحياء 

ظاهرات و االحتفاالت و تمجيد السلطة العمومية و قوة الدولة، الشوارع و الجادات كانت أماكن للت

 االستعراضات العسكرية.

استمر الدور االجتماعي لهذه الفضاءات لعهود طويلة من بينها )الشوارع الكبرى، الشوارع 

التجارية، الساحات....( و التي تعرف و تنتشر بها األنواع المختلفة للتجارة و المطاعم و المقاهي و دور 

تجرى مختلف االجتماعات و التجمعات و مختلف  يثحالسينما و مقرات البلديات أو السلطات المحلية 

 األنشطة للحياة الحضرية.

رغم التغييرات التي شهدها اإلنسان و كذا المدينة، الدراسة التاريخية للفضاءات العمومية، دراسة 

سلوكيات استعمال و واقع الفضاءات العمومية يمكن أن تعطينا نظرة عن قيمة هذا الفضاء ضمن تركيبة 

ة و تعطينا بعض األجوبة للمشاكل التي نعايشها سواء على مستوى التصميم و التصور أو اإلنجاز المدين

 و تجسيد هذه الفضاءات.

الرجوع للتاريخ يسمح بتعريف و تحديد الفضاءات العمومية و تطورها و تحديد و حصر مختلف 

 هذه اإلشكاليات.

II-5-:الفضاءات العمومية في الحضارات القديمة 

II-5-1-الفضاءات العمومية في المدينة اإلغريقية: 

المدينة اإلغريقية تظهر تناقض كبير بين تواضع السكنات الفردية و عظمة المعالم و األماكن  

 العمومية للتجمع، كانت منشآت و تركيبة ال تشبه أي نموذج و لكنها تستجيب فقط للظروف الطبيعية.
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حدد و خاص يمكنها أن تأخذ شكل المربع أو توسعة و امتداد اآلغورا في بداياتها لم يكن لها شكل م 

للشارع الرئيسي. و لم يكن لها وظيفة محددة فهي تحوي كل األنشطة للحياة الحضرية : السياسية، الثقافية، 

تصنيف و فصل بين اآلغورا السياسية و   8التجارية. و لوضع حد لهذا الخلط و التعدد وضع أرسطوا

، و ليس الهدف من هذا فصل األنشطة و لكن فصل المستعملين، فحجم التبادالت التجارية اآلغورا التجارية

 جعل من اآلغورا مكان للسوق 

 

 
 
 

 

   بيران(: II-1الشكل رقم )          
 9(1997المصدر: )شارل ديلفونت،      

 (: اآلغورا  المكان الرئيسي II-2الشكل )

 للمدينة تجتمع فيه كل الوظائف الحيوية   
 10(1996المصدر: )كاميلوا سيت، 

           
خامة و ض ات الخارجية أصبحت أكثر فأكثر غنىبعد القرن الرابع و الخامس قبل الميالد الفضاء

لبحث و بهرجة، حجم المدينة، ارتفاع المنشآت، أبعاد الطرقات أصبحت بمظهر أكبر و أضخم و أصبح ا

 عن تنظيم أكثر تراتبية و استجابة لمتطلبات المرحلة.

 ،الماإلغريقيون األعمدة و األروقة، رسومات حائطية و جداريات، و نقوش و مسالت و مع أنشئ

مزينة  التأثيث بصفة عامة و كذا غرس األشجار. الساحات محاطة بجدارين وطوروا استعمال المقاعد و 

اجلين. ذات شكل بالمحاريب و المنافذ و التماثيل و عادة ما تكون ذات طابقين لحماية المحالت و المارة الر

 ون....مربع و غالبا ما تكون محاطة أو بالقرب من منشآت عامة: كاتدرائيات، قصر الملك، معابد، سج

خالل هذه المرحلة، الشبكة المتعامدة هو الشكل و الهيكلة المتخذة لتخطيط المدينة، الشوارع غير 

عرضا بالتقريب(، لتتوسع و تصل 11متر 4مبلطة، ضيقة و ملتوية التي تسمح بصعوبة بمرور شخصين )

                                                           
8 Cité par Lewis MUFORD : La cité à travers l’histoire, Paris, Ed. du Seuil, 1964, p.202 
9 Charles DELFANTE : Grande histoire de la ville, de la Mésopotamie aux Etats-Unis, Paris, Armand Colin/ 
Masson, 1997, p.58.  
10Camillo sitte : l’art de batir les villes-l’urbanisme selon ses fondements artistiques, paris, ed. du seul, 1996, p 
91 

 هذه القياسات و ما يليها قد وردت في: 11

- Jean-pierre muret et all : les espaces urbains- concevoir, réaliser, gérer-, op.cit., pp. 23, 24, 49. 
- Rosier (c) : l’urbanisme ou la science de l’agglomération, paris, dunod, 1953, p. 256.  
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يعد بعدا هائال  م و 32أمتار، و الشوارع الرئيسية مثل )كانوبي في اإلسكندرية( يصل عرضها إلى  6إلى 

في حقبة وسائل النقل السائدة هي األقدام و العربات. أنجزت هذه التوسعة من أجل تسهيل االتصال، و 

لمرور مواكب الجماهير و االحتفاالت، تم خلق خدمات الطرق و الشرطة و بعض االستراتيجيات، تدل 

 على أن طرق التواصل عرفت كعناصر مستقلة في المدينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في حين تم تجاهل مبدأ المنظور و فتح الطرق المحورية، التي سادت في الحقبة الهيلينية، و التي 

و المباني الكبيرة ذات الحجم أصبحت أكثر تنوع في الحقبة الهيلينستيكية، صفوف من األرصفة المتماثلة 

المتساوي أو في عالقة رسمية تتعلق بالشكل و الحجم مع بعضها البعض أو بالموقع الطبيعي تساهم في 

 تحديد نفس المنظور و نفس المشاهد.

إضافة لذلك تميزت المدينة اإلغريقية في بدايتها باندماجها و تكاملها مع الموقع الطبيعي، انتهى 

تناظر و التماثل   و  سوف يستمر البحث عن النصب التذكاري والمناظير الهندسية في المدينة بتبني مبدأ ال

 الرومانية .

II-5-2-:الفضاءات العمومية في المدينة الرومانية 

شرق: دكيمانس  -المدينة الرومانية على أساس محورين متعامدين : محور غربخططت 

décumanus جنوب: كاردو -و محور شمالcardo و أربعة مناطق: منطقة ،sinistra  منطقة ،

dextrata منطقة ،antica و منطقة ،postica  و الجزيرات السكنية كانت على شكل مربع أو مستطيل

ثم تتشكل المدينة داخل سورها بمكوناتها وفق المخطط الشطرنجي بشوارع ذات أبعاد منتظمة تسمح بأداء 

،...( ، و الجزيرات viac، عربتان  actus، عربة واحدة  iteniraوظيفتها )طريق خاص للراجلين 

 

 
 (الشبكة المتعامدةII-3الشكل)

 http://www.alexandrelegrand.frالمصدر: 

 

 كانوبي اإلسكندرية



 المعماري الفكر رواد تصورات و مفاهيم العمومية لفضاءاتا                                               الثاني الفصل     

48 
 

تأخذ وظائف مختلفة كالسكن و اإلدارة و الخدمات و المنشآت العامة... ، و قد طور الرومان شبكة الطرق 

 الخارجية لتحقيق أغراضهم التوسعية، لما أنتجوه من تقنيات لبناء الجسور و الطرق الخارجية.

لم تترك للمبادرات الفردية، بل تم إصدار نصوص قانونية تنظيمية حوالي  تهيئة المدينة الرومانية

للطرق الحضرية  5012أمتار و  4قبل الميالد، مع قانون أثنى عشر جدول. العرض األقصى حدد بـ  450

لبقية الطرق، و فيما بعد و تحت حكم اإلمبراطورية و للسماح باستحداث الشرفات  90متر 2الرئيسية و 

أمتار للطرق ذات أهمية مع  8متر إلى  4ار العلوية العرض المتوسط أصبح يتراوح ما بين في األدو

 إضافة أرصفة للطرق ذات األبعاد المعتبرة.

ت مثال لتخطيط المدينة الرومانية، تيمقاد تأسس
ق.م و هي من بين مدن  100حوالي سنة 

 المستعمرات الرومانية
1-     Decumanus 
2-     Cardo   
3-     Forum  
4-    Basilica  
5-     Theater 
6-     Library 
7-     East Baths 
8-     South baths 

 

 

 (: تيمقاد، مخطط المدينة:II-4الشكل رقم )
 )COURTOIS, (M.),1980 ; MURET, (J. P.)( 13المصدر:

 

 و قد وضعت معايير تنظم إحداث أي تغيير على مستوى الشكل المعماري و العمراني: فصاحب

رف موظفي طالبنايات التي المحاذية للشارع ال يمكنه البناء أو الهدم دون تصريح يصدر من  السكنات أو

 لة المسار.السلطات المحلية، يجب أن يحترم االرتفاعات المحددة )الدنيا و القصوى( و ال ينبغي له عرق

 ددةالفوريم، في األصل مثل اآلغورا اإلغريقية، لم له خصائص و صفات معمارية خاصة و مح

جهيزات و لكن مع مرور الوقت لم يعد فضاء عمومي بسيط و لكن مجموعة معقدة. محدد بشوارع و يحاط بت

ن مو مرافق حضرية: معابد، أضرحة، كاتدرائيات، المحاكم،.......و مغطى ببالطات و محاط بصفوف 

 األروقة )خصائص عمارة البحر األبيض المتوسط (.

فضاءات المتخصصة و الستعماالت متعددة )حيث تتداخل الفوريم يتكون من مجموعة من ال

األنشطة فيما بينها(. فوريم بوريوم يحوي تجارة اللحوم و األنشطة المرتبطة بالميناء المجاور، و فوريم 

                                                           
12 Jean -pierre muret et all : les espaces urbains- concevoir, réaliser, gérer-, op.cit., pp. 24. 
13 CLAVAL (M) et LEVEQUE (p) : Villes et structures urbaines dans l’occident romain, cité par 
MURET, (J. P.) ; COURTOIS, (M.), La ville comme paysage. 1: De l'Antiquité au Moyen Age, Paris, 
Ed du centre de recherche et de rencontres d’urbanisme, 1980, p. 1452. 
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رومانيوم  األكثر شهرة و أهمية يعتبر مرتكز لألنشطة القضائية ، السياسية، دينية، إجتماعية. في حين 

   (Mars, Campo Marzio)ئف الحضرية للتعداد و االنتخاب تجرى في ميادين المسيرات و الوظا

 

 
 14(pompéi(: الفوريم المدني )II-5الشكل )

 (SITTE. C, 1980المصدر: )

 (pompéi(: مخطط الفوريم لـ )II-6الشكل )

 www.guidesvoyages.be.htmالمصدر: 

 

مكان لالجتماع السكان خالل  (le comitiumيحوي الفوريم على فضاءات جزئية مثل )

هيئة تخطاب القضاة، و الذي هو في األصل مخصص للمنافسات الرياضية و قتال المحاربين، أعمال 

مجد عظمة تمت في مركز الفوريم: منبر إللقاء الخطب، أبواق منبهة، أقواس النصر، نصب و نوافير ت

 الحاكم.

مات. التأثيث عالمات تحمل نقوًشا أو تمثل عال غالبا ما توجدفي الشوارع و الساحات الرومانية 

في  ثري، كما توجد بعض العناصر من مثل: دورات المياه العمومية، آالت التعذيب و المقصالت

 الساحات العامة لتنفيذ األحكام القضائية...

فيتروف، يؤكد على العالقة المتوازنة بين استعمال الفضاءات و نسبها. و كتب بأن )حجم و سعة 

ذه الساحات العمومية يجب أن تكون مناسبة للسكان مخافة أن تكون صغيرة جدا مقارنة بحجم ه

المستعملين أو تظهر بأنها واسعة جدا في حال كون المدينة ال تحوي كثيرا من السكان. لمعرفة عرض 

يكون الساحة نقوم بقسمة الطول على ثالث أجزاء و نأخذ بعدا بمقدار جزأين، بهذه الطريقة الشكل 

. كما دعا إلى أن الشوارع )ال ينبغي أن تكون في 15مستطيل و هذا ما يسمح و يالءم االستعراضات(

 .  16اتجاه الرياح السائدة، و بالتالي ال تخضع لزوابعها وال قوة هبوبها(

                                                           
14 SITTE.C, (1980). L’Art de bâtir les villes, l’urbanisme selon ses fondements artistiques, édition de l’Equerre, 

Paris. 
15 VITRUVE : les dix livres d’architecture, paris, Ed. Errance, coll, des hespirides, 1986, p.120.  
16 VITRUVE : cité par Andréa PALLADIO : les quatre livre de l’architecture, paris, Ed, arthaud, coll. Architectures, 
1960, p. 213  
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هر و صورة كل ما بني بداية من القرن الرابع ساهم في إعطاء الراحة و الزينة و جمالية المظ

ر، عمارة البذخ و استعمال فن المناظير و زوايا الرؤيا للمعالم، للمباني المهمة و أقواس النصالمدينة. 

بالرتابة و التي تم  البهرجة تدل على الغنى و قوة السلطة، هذا التنظيم الضخم أنتج تركيبة و تهيئات تتميز

 كسرها أحيانا بفعل طبوغرافية األرض أو اآلثار التاريخية.

» تدهور التوازن الذي ساد بين الممارسات االجتماعية و الفضاءات، و مع ذلك  بصورة تدريجية

   17«دور الفضاءات المفتوحة كانت إلى حد ما ذات أهمية أكثر في روما عن غيرها من الحضارات القديمة

II-5-3-:الفضاءات العمومية في مدن القرون الوسطى األوروبية 

شأتها مدينة القرون الوسطى ليس لها طابع محدد، فهي تختلف حسب المنطقة و الفترة و مراحل ن 

 ديلفونت التصنيف  التالي:قدم 

 القرية الكبيرة... أنشأت ألسباب دفاعية و التي عرفت بعد ذلك نموا تجاريا.»  -

 المدن التي تطورت انطالقا من القرى. -

 فرنسا، إنجلترا، البرتغال و كذلك إيطاليا.الباستيد أو الحصون عرفت بها كل من  -

 المدن الجديدة في كامل أوروبا  و بمخططات مسبقة.أنشأت  -

  

 

  

 18(: الشوارع و الساحات في الباستيد )الحصون( الفرنسيةII-7الشكل )
 )COURTOIS, (M.), 1980 ; P.). MURET, (J(المصدر: 

 

جه و تتميز بكثافة السكنات و دروب ضيقة و ملتوية تتمحاطة بسور، المدن ذات الشكل العضوي 

المدينة الجديدة أو الباستيد )الحصون( يحدد بداية شبكة  –تلتقي في  المركز، مخطط المدينة المخططة 

 زي بأماكن فة التي تفصل الطرق عن تشييد المباني و يتم تهيئة المجال المركاالطرق و كذلك تحديد المس

                                                           
17 Lewis MUFORD : La cité à travers l’histoire, Paris, Ed. du Seuil, 1964, p.290 
18 MURET, (J. P.) ; COURTOIS, (M.), La ville comme paysage. 1: De l'Antiquité au Moyen Age, Paris, Ed du centre 
de recherche et de rencontres d’urbanisme, 1980, p.196 
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الم التي ات معلومات و مؤشرات على نمط و ال تركيبة و ارتفاع السكنات، أهم المعال تحمل هذه المخطط

 بنيت خالل حقبة القرون الوسطى هي ور العبادة: الكنائس و الكاتدرائيات.

يمها إلى تقع على حافة القلعة، معلم، نصب أو في مدخل المدينة، يمكننا تقسو الساحات كانت وظيفية، 

 ثالث أنواع:

 :  أين تجرى االحتفاالت و المراسيم.ألمامية للكنيسةالساحة ا -

: ظهرت في بداية القرن الرابع عشر، حيث كان أصل مكان البيع هو الشارع. ساحة السوق -

و امتداد االرتفاع و الطابق األرضي على شكل أروقة و ه سالبنايات التي تحيط بالساحة تكون بنف

وظيفة للسوق، في مراحل متأخرة تم انجاز بازارات مغطاة في هذا النوع من الساحات. إضافة لل

تقام الدورات الرياضية و  حيثاالقتصادية، ساحة السوق كانت عبارة عن مكان للتجمع 

 االستعراضات أو تنفيذ العقوبات.

 حوي األنشطة و الوظائف المدنية و كذلك للتجمعات.ت: لمدينةساحة فندق ا -

بشكل عفوي دون تدخل  امهم للحياة في المدينة و لكن تم تخصيصه عنصرالساحة في القرون الوسطى »

 19«معماري، حتى في المدن الجديدة، ليس إال نتيجة طبيعية للتجزءات، أي أرض تركت حرة دون بناء 

الساحات غالبا ما تكون ذات شكل غير منتظم و ضيقة، توضع البنايات في المدن الغير مخططة،  

حسب األولوية، و هي التي تعطي للساحة شكلها، و تم اختصار الساحة كونها توسعة للشارع، تمدد لشارع. 

 Campo àو مع ذلك كان هناك ساحات مربعة، مستطيلة أو مثلثة، مثل ساحة كامبو في سيين )

Sienne ة، تمثل االستثناء،"يمكننا القول أن ساحة القرون الوسطى ال تلتزم بأي شكل أو (، بشكل قوقع

خصائص هندسية منتظمة )التوازي، المحورية، التناظر....( أخذت شكلها و حقيقتها من الهيكلة العامة 

 20للمدينة التي تميزت بالشكل العضوي"

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Pierre LAVEDAN, 1941 : Histoire de l’urbanisme : Renaissance et temps modernes, Paris, Henri LAURENS, 
p.121 
20 Charles DELFANTE, 1997: Grande histoire de la ville, de la Mésopotamie aux Etats-Unis, Paris, Armand Colin/ 
Masson, , p.96 
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 21(veniseحالة فينيس )(: الساحات في مدن القرون الوسطى II-8الشكل )
 )COURTOIS, (M.), ; P.). MURET, (J 1980(.المصدر: 

 

        

 

 (del campoمخطط الهيكلة العمرانية و ساحة )(: II-9الشكل )
PAR FLORINE, 2012, http://enacit3srv5.epfl.ch :المصدر 

 

حناءات كبيرة تنتهي بدروب محدودة، إنالشوارع ضيقة و ملتوية، مع كانت في القرون الوسطى 

تغطى نصفها بالطوابق العلوية و التي تزيد من حدة تقاربها و ضيقها. توضع البنايات لم يلتزم بقواعد 

                                                           
21 MURET, (J. P.) ; COURTOIS, (M.), La ville comme paysage. 1: De l'Antiquité au Moyen Age, Paris, Ed du 
centre de recherche et de rencontres d’urbanisme, 1980, p.189 

http://enacit3srv5.epfl.chالمصدر
http://enacit3srv5.epfl.chالمصدر
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أكثر اتساعا و  التصفيف بالنسبة للطرقات. ما عدا طرق الباستيد )الحصون( و المدن الجديدة التي كانت

 متر. 2.5أمتار و طرق الربط ال تتجاوز  10إلى  8أكثر استقامة بقليل تتراوح الطرق الرئيسية من 

فاصيل تنوع أشكال الطرقات التي عرفتها مدن القرون الوسطى ، تعطي صورة  جذابة و غنية بالت

 المشتركة. تترك اإلحساس لدى من يشاهدها بأنها وحدة واحدة نتيجة اللغة المعمارية

 الشوارع في هذه المرحلة متعددة الوظائف، تسمح بالحركة و تحوي مختلف أنشطة المجتمع، 

لبروزات، االجتماعية و التجارية، كان من الممكن العمل في الشارع خالل فصلي الشتاء و الصيف بفضل ا

 مطار.و التعرجات و ضيق الشوارع التي توفر الحماية من الرياح ، أشعة الشمس و األ

اإلنساني  تميزت مدن القرون الوسطى بغياب تجسيد مفهوم المناظير مع األخذ في االعتبار المقياس 

ق المدينة، تظهر في الفضاءات العمرانية، يستثنى من ذلك بنا الكنائس، الكاتدرائيات، القصور، و أحيانا فند

ارع شتقدير. الميزة الخاصة لكل  السكنات محاذية للشوارع بواجهات ضيقة و بارتفاع طابقين كأقصى

التأثيث  كنتيجة لبعض االختالفات في االرتفاعات، المواد، أبعاد الفتحات و بعض الديكورات النادرة،

 ة.العمراني المستعمل: النافورة، المنحوتات و التماثيل....و كان لها مواضع خاصة بها و مميز

واضع ات األقبية، و البروزات، والعالمات ومتدريجيا قوانين و تنظيمات تم سنها لتنظيم فتح 

د إدخال التخلص من الطين والقمامة، و بداية من القرن السادس عشر ، شهدت المدن عديد التغييرات بع

 عدت ديكورات لما هو موروث  ببعض العناصر من مثل )صفوف األعمدة، األقواس...(.

II-5-4- :الفضاءات العمومية في المدينة التقليدية للعالم اإلسالمي 

السمات الطبوغرافية، أصل و »يوضح تورنو االختالفات بين المدن اإلسالمية تكون على أساس  

  محاطة بسور، المدينة اإلسالمية مدينة   22«تصميمات البنائين و ظروف النشأة، و التقلبات التاريخية...

 ذات  تخطيط مركزي أو مستطيلة الشكل مثل قاهرة الفاطميين.

 و هي تتكون من سكنات و مساجد و مدارس، حمامات عمومية، بازارات، قصبات ....

المدن المغاربية في الفترة العثمانية تميزت بوجود القصبة المكان الذي كان يضم مقر السلطة، اإلدارة، 

للسلطة و ما يطلق عليهم )المخزن(، و أحيانا مراكز النشاطات التجارية،  مساكن الموظفين المدنيين التابعين

متجهة نحو الداخل و هندستها المعمارية في األفنية.الواجهات، عدم وجود فضاءات » مسجد .... البنايات 

 23«عمومية بالمفهوم األوروبي

                                                           
22 Roger le tourneau, 1957 : les villes musulmanes de l’afrique du nord, alger, la maison des livres, p. 20 
23 Geist (J.-F) : le passage : un type architectural du XIXe siècle, paris, pierre mardaga, 1989, p.46 
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عوض »لم تكن سرا،  معالجة البنايات )و خاصة الواجهات( ناذرا ما تعكس أنشطة المباني إن 

االندماج في صورة متكاملة مصممة مسبقا، أجبرت المباني طرق االتصال لاللتفاف حولها و التسلل من 

 .24«بينها

ة تقع بالقرب الساحة العمومية أطلق عليها عديد األسماء: الرحبة، البطحة، الساحة، الميدان، و عاد 

ية و الثقافية، اب، و تستعمل للتجمعات ة التبادالت التجارمن المركز، بجانب مقر الحاكم و قريبة من األبو

 و تشييع الجنائز.

 ا لنوعين:الشوارع، ضيقة و ملتوية، مراعية المقياس اإلنساني و وسائل تنقله. يمكننا من تصنيفه 

 متر ( و هي تؤدي ثالث وظائف: 3.5أمتار و  3شارع، طريق نافذ، نهج: )يتراوح أبعاده بين  -1

 ى.رئيسية: التي تربط األبواب بمركز المدينة و كذلك المدينة بالمدن األخرالشوارع ال (أ

 الشوارع الثانوية: على مستوى األحياء تسمح بالنفاذ لألحياء من الشوارع الرئيسية. (ب

 سابق الشوارع الثالثية:  على مستوى األحياء لخدمة األجزاء التي ال تتوفر على النوع ال (ت

-impasse( :)1.84ودة األسفل، درب غير نافذ، زقاق غير نافذ )دسكة مسالزنقة، السكة غير نافذة، 

 متر(. تسمح بالوصول للسكن.2.00

ات و تم حضر التزيين بالفنون التي تجسم ذوات األرواح من تماثيل أو رسوميفي الدين اإلسالمي  

 الكتابات.تعويض ذلك بالديكورات و الفنون التجريدية: األشكال الهندسية و النباتية و 

 

 

 (: أبعاد الشوارع في المدن اإلسالمية و المقياس اإلنسانيII-10الشكل )

 

                                                           
24 Roger le tourneau, 1957 : les villes musulmanes de l’afrique du nord, alger, la maison des livres, p. 20 
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II-6-الفضاءات العمومية الحضرية: قراءة نقدية موضوعية نظريات 

توصلت إليه الكتابات العالمية المهتمة  بالفضاء العمومي  الهدف  من هذه العرض هو تقديم أحدث ما 

الحضري و التي تظهر من خاللها المرجعيات الغربية التي تعد مصدر استلهام للمخططين المحليين و 

 الذين برزوا خالل مختلف الحقب.

ورة الصناعية يقدم هذا الجزء تصنيفا للتيارات النظرية الرئيسية للفضاءات العمومية  الحضري، منذ الث

 إلى المقاربات المعاصرة األكثر إقناعا لجعل المدينة أكثر أمانا وأكثر إنسانية.

الفضاءات  العمومية  الحضرية هي أماكن مفتوحة لجميع السكان، فهي ال تتميز فقط بجوانبها المادية 

ا إلى جنب مع المسكن أنشطتهم. و هي جنب لكن أيضا بالهيئة التي تأخذها بوجود األفراد و الفيزيائية و

ومكان العمل، ثالث أهم مكان لخلق التفاعالت االجتماعية، وهذه الفكرة قد أثرت بشدة على التخطيط 

 الحضري. 

الفضاء العمومي في الواقع احتل بالفعل مكانا كبيرا في المدينة بمختلف األشكال على اختالف الحقب 

ظهور السيارة، و هذا التغيير أفرز مشاكل و مفاهيم جديدة و األزمنة قبل أن يفقد فجأة وظائفه األساسية ب

لجيل أو نحو ذلك، جعل التطور التكنولوجي و وسائط االتصال و تطور الطلب االجتماعي يدفع إلى 

 ضرورة تحسين نوعية الفضاءات الخارجية لألوساط الحضرية. 

و توجهات تتعلق بالمشاكل مقارنة بين النظريات المختلفة للفضاء العمومي، التي شكلت مذاهب 

 العمرانية، تسمح وجهات النظر المختلفة بتحديد ست مجموعات من التوجهات:

 

 (: مخطط الموصلII-11 الشكل )
 (1985المصدر: ) أندري ريموند،
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 التوجهات التي ارتكزت و اهتمت بالتصميم البصري.• 

 التوجهات التي اهتمت باالنشغاالت البيئية خاصة االستدامة.• 

 التوجهات التي تهدف إلى تعزيز التفاعالت االجتماعية.• 

 التوجهات التي تركز على تطوير طرق المشاة.• 

 التوجهات التي تعطي األولوية لإلنسان والسالمة.• 

 التوجهات التي تركز على البيئة والسلوك.• 

ترتيب زمني الباحثين في كل من هذه المقاربات يتقاسمون عددا من النقاط المشتركة التي يمكن تجميعها ب

 و هي:

II-6-1-لخمسينات و الستينات:التصميم البصري للفضاء العمومي التي سادت في سنوات ا 

يصر منظروا هذا التوجه المهيمن في الغرب في الخمسينات والستينات على اإلدراك البصري 

للفضاءات الحضرية. كما هو الحال بالنسبة للمخطط العمراني اإلنجليزي توماس جوردن كولين 

دينة ككل حيث يمكن للمرء أن يتجول، و ينظر إليها كفضاء للتنقل المستمر و يتم تصور الم» 25(1961)

(. و قال 1966غوسلينغ، )« متسلسل، مما يؤدي إلى تعاقب  متباين للمسارات، و ليس كصورة ثابتة

كولين أنه لتشجيع السكان إليجاد المتعة في التحرك و البحث في المدينة، يجب أن تكون مواتية لحركة 

من خالل منحهم األولوية. و وفقا له، فإن ممرات السيارات تدمر الهوية الفردية، في حين أن ممرات  المشاة

الجميع، و بهذا فقد وضع كولين الناس في قلب لتنقل المشاة تجعل من البيئة الحضرية تجربة ممتعة 

 التخطيط الحضري.

من  معتبرا الفضاءات العموميةمن جانبهم، ركز روبرت كرير و ألدو روسي على العمارة الحضرية 

إلنشاء  انتقد التنظيم الحضري الحديث، الذي لم يولي اهتماما كافيا ، حيثوجهة نظر مادية ومكانية 

شوارع ات و من ساحدعا إلى العودة إلى النظام التقليدي من المدن و إلى أصالة المدن.  فضاءات للمشاة و

 الفضاءات الحضرية كمجال لإلبداع الفني.( 1966التقليدية.من جانبه قدم أ. روسي )

                                                           
 للتصميم البريطانية النظريات تطوير في وناشطا رئيسيا دافعا كولينجوردن  كان "الحضري التصميم رؤىفي كتاب " :غوسلينغ ديفيد 25

من بين أهم  كولين جوردونجعلت من  الرسومات من اآلالفو  ملع 300 من أكثرذلك من خالل  يتضح .الحرب بعد ما فترة في الحضري

 . 1990 حتي 1930 من العمرانيين ينمنظرال

، ثم مدنال نوعيةب يهتم من لكل هنشرأثناء  ةكبيرضجة  حدث'' الذي أسكيب ونات" كتاب عالميا بكتاباته الفريدة مثل بالفعل معروف كولين جوردون
" و الذي ضم مجموعة مذهلة من جوردن كولين: رؤى التصميم الحضريعن طريق كتابه " كولين جوردونغ ليحي أعمال وسلينغ ديفيدجاء  

و الذين  القرار وصناع الحضريين والمصممين المعماريين المهندسينرسومات و كتابات التصميم الحضري و بهذا تعرف عليه جيل جديد من 
ته كما لو أنه نشر ألول مرة. واجه كولين بمرارة ما تعانيه المدن و األحياء و الشوارع التجارية و ما نتج عن الطرق السريعة سيشهدون عبقري

نساني، هذا ...... و لكن مساهمته الدائمة ال تكمن في احتجاجه بل في اعتقاده بأن نوعية المدن يمكن استعادتها بالتركيز على الجودة و المكان اإل
 تجربة على وتركيزه المحلية، التجربة  دراسة على كولين اعتمادتاب غني بالنفائس و مجموعة من األوصاف البصرية و اللفظية لكولين، الك

 والتفاعل حياته يرويالذي  غوسلينغ ديفيد مع  أخرى مرة لحياةل تأتي كلها األخرى، المفاهيم من والعديد للتصميم الحركية الجوانب وعلى المشاة،

    م1960 في ظهر منذ الحضري التصميم تاريخ بمثابة والكتاب النحو، هذا على. المعمارية والمهن التخطيط مع
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(، بعد 1987، 1977قام المهندس المعماري األمريكي و العالم األنثروبولوجي كريستوفر الكسندر )

 ذلك، بتطوير نظرية أصيلة و معقدة للنمو الحضري في سبع مراحل تركزت على العالقات بين الكل و

ي جملة أمور على العالقات بين الخارج و الداخل و من األجزاء. فقد حدد أيضا حاالت نموذجية تركز ف

 ثم إلى الفضاء العمومي.

خطيط ( جعلت من الفضاء العمومي الهدف الرئيسي للت1996 سنةو أخيرا، فإن دراسات كليف موتين )

ة، الحدائق الحضري من خالل التأكيد على دور الشوارع و الساحات التي تحدد إضافة إلى الشوارع الرئيسي

 لحضرية و واجهات المباني الملكية العامة.ا

II-6-2- 1980-1960التصاميم السائدة في العقود: 

II-6-2-1- ية:ئاألولوية لالستدامة ولالعتبارات البي 

( هو واحد من بين األوائل الذين أخذوا بعين االعتبار المشاكل البيئية 1963سيرجي شيرمايف )

السيارة عنصرا من عناصر تدمير الحياة االجتماعية. و بالتالي فإن في الفضاءات  العمومية، واعتبار 

 المهندس المعماري البريطاني قسم مجاالت الحياة الجماعية والخاصة إلى ست فئات:

 الفضاءات الحضرية العامة( الطرق السريعة، الحدائق الحضرية، ........الخ• 

و محطات الحافالت، و مواقف السيارات، و ما إلى الفضاءات الحضرية شبه العامة )المباني البلدية، • 

 ذلك(؛

 الفضاءات العامة الخاصة؛ • 

 الفضاءات الخاصة النوعية )حدائق عامة، مستودعات(؛• 

 المساحات الخاصة العائلية.• 

 المساحات الخاصة لألفراد.• 

تشكل تهديدا للمجتمعات سيرجي شيرمايف، دعا إلى ترشيد استخدام المركبات الخاصة و الحد منها، و التي 

العمراني دعا المخطط الحضرية، و أفضل طريقة حسبه تكمن في توفير و سائل النقل العام مجانيا. هذا 

لتأجير الدراجات في الفضاءات التي تشهد كثافة. و مع تطور مفهوم التنمية المستدامة في أوائل التسعينات، 

( على العالقة بين المباني و الطرق و 1994تر )أكد مؤلفون آخرون مثل غراهام هاغتون وكولن هن

 ، معتبرين دمج تصميم المباني و التخطيط الحضري عامال من عناصر االستدامة.ةالمساحات المفتوح

و من جانبه، رأى هيو بارتون أن شبكات المساحات الخضراء ضرورية إلدارة التلوث والصرف من أجل 

 طويل.حماية المنشآت اإلنسانية على المدى ال

، أحد منظري التنمية المستدامة، يقدم الفضاء العمومي كعامل 1998 سنةوأخيرا، روجرز ريتشارد 

للرعاية و الراحة االجتماعي. و يعتقد العمراني اإلنجليزي أن المدينة المستدامة يجب أن تتمتع بالعدالة 
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( و متنوعة و polycentric)والجمال واإلبداع والتجانس والكثافة. و يجب أن تكون متعددة المراكز 

 كان ذلك مباشرا أو إلكترونيا.أتسهل التواصل، سواء 

II-6-2-2-:المقاربة التي تهدف إلى تعزيز التفاعالت االجتماعية 

 تللفضاء العمومي، و قام تهتم اهتماما مثيرا بالحداثة، نظرتي ت( ال1958انا آرندت )ح ةالفيلسوف

 االجتماعية و التي يلعب فيها الفضاء العمومي دورا رئيسيا، و بتشجيع رؤية المركزية للحياة السياسية و

 كانت إيجابية من الناحية السياسة أكثر منها من الناحية العمرانية.  الكن رؤيته

(، من ناحية أخرى، تركز دراسته على 1970بالنسبة للمهندس المعماري األلماني بول زوكر )

العمومية بالنسبة له عنصرا من  التفاعالت االجتماعية: الفضاءاتالعمومية كمكان إلنتاج   فضاءاتال

ليس مجرد مكان للتجمع. يرى بول زوكر أيضا أن التخطيط الحضري  عناصر تحول المجتمع إلى جماعة و

األنشطة  االجتماعية والجمالية، بل يجب أن يهتم أيضا بالجوانب  يجب أال يقتصر على األبعاد الشكلية و

 اليومية في الفضاء. و للقيام بذلك، يجب أن يعتمد على تجربة حركة اإلنسان في هذا الفضاء.

( التي 1961الفضاءات العمومية  الحضرية جين جاكوبس ) ظرةالوجه البارز لهذا التيار، من

خاصة  فضاءات العمومية، وأكدت على دور هذه الفضاءات في خلق التفاعالت االجتماعية. و وفقا لها ال

األرصفة، هي أهم األشياء في ذاكرة المدينة. ج. جاكوبس تسعى جاهدة إلظهار أن زيادة  الشوارع و

األرصفة حيوية عن طريق . يجب أن تشهد ذلك يقلل من التمييز العنصريأمان الرصيف كل  الحضور و

 ثافة عالية.المارة لجذب المزيد من السكان ، دون الحاجة بالضرورة إلى ك

بشكل عام بالوظيفة  ( مهتما أيضا بالمشاة و1980عالم االجتماع األمريكي وليام وايت )

الغرابة أن ال يمكن تنبؤ  نوفقا له، فإنه م كذلك في الجانب السلوكي. و االجتماعية للفضاء الحضري و

سلوك السكان في المدينة و األمر الذي يشد انتباههم هو وجود أشخاص آخرين في الفضاء. سعى هذا العالم 

 لتطوير القياس الموضوعي لتنقالت المشاة.

النفسية  المشاكل االجتماعية و كما ركز المهندس جان جيهل أبحاثه منذ السبعينات على التفاعالت و

المتعلقة بالفضاءات العمومية الحضرية. و وفقا له، يمكننا تقدير جاذبية المدينة من خالل عدد األفراد الذين 

نماركية الفصل الصارم بين اقضاء وقتهم هناك. رفض مخطط المدينة الد يتواجدون في األماكن العامة و

ديناميكية حيث يستفيد عدد كبير من  إياب السيارات، معتبرا المدينة بمثابة رحلة ذهاب و حركة المشاة و

، و لقد قام المؤلف دن الكثير من الوقت بين المبانياألفراد من الفضاءات العمومية. يقضي سكان الم

بتصنيف األنشطة إلى ثالثة أنواع رئيسية: األنشطة الضرورية )الوظيفية( واالنتقائية )الترفيهية( 

 واالجتماعية.
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تهدف إلى تحقيق  متماسكةبعد من ذلك من خالل اقتراح نظرية ( إلى أ1999أولدنبورغ )ذهب 

لضمان األمن و راحة  -السكن والعمل والفضاء االجتماعي  -التوازن بين ثالثة أماكن من الحياة اليومية 

األفراد. يصف هذا العالم االجتماع األمريكي النوع الثالث من الفضاءات كفضاء عمومي، ويسعى إلى 

في الواقع بقدر ما يفشل المسيرين في تلبية حاجيات  ر الرئيسي الذي يحدد هوية المدينة. وإظهار أنه العنص

 . 26العائالت، يحتاج األفراد إلى تحرير أنفسهم، وهو ما تسمح به الفضاءات االجتماعية

بشكل رئيسي على الفضاءات الحضرية  27ركزت مهندسة المناظر األمريكي كلير كوبر ماركوس

(. نظرت وزمالؤها في بيئة اإلسكان 1997ع، األماكن الشعبية )ماركوس، فرانسيس، المتاحة للجمي

المتغيرة، وصنفوا األماكن العامة إلى سبع مجموعات، تستند أساسا على التواصل االجتماعي: الساحات 

المفتوحة المساحات المهيئة و الفضاءات  الحدائق و الحضرية والمتنزهات اإلقليمية )كوحدات جوارية( و

الفضاءات المفتوحة لرعاية األطفال واللعب و فضاءات  الفضاءات المفتوحة للمسنين، و للمدارس، و

 العالج المفتوحة )مستشفيات(.

II-6-2-3-حركة في األماكن الحضرية:األولوية للمشاة و تطوير ال 

المدينة الصناعية" سيما المشاة. نظرية "ال واستكشفت مجموعة أخرى من األعمال مسألة التنقل، و

التي وضعها توني غارنييه في أوائل القرن العشرين هي من بين المشاريع األولى بعد الثورة الصناعية 

التي تولي اهتماما للمشاة. فقد أوصى المهندس المعماري بتخصيص ما ال يقل عن نصف األراضي السكنية 

يع أنحاء المدينة من خالل هذه المناطق شبكات المشاة للسماح بالتنقل في جم للمساحات الخضراء، و

الخضراء. عارض غارنييه الشوارع الشبيهة بالنفق وأصر على ضرورة ضمان الوصول الكافي للشمس 

 .28والهواء بين المباني والحماية الحرارية لألرصفة

( أكد على دور حركة المشاة في الفضاءات الحضرية. هذا المخطط 1960بول سبريريجين )

مريكي يعتبر الفضاء الحضري كمكان تركيز األنشطة، كان من الضروري ضمان زيادة الحضري األ

 ي وذلك للتخفيف من حدة الشكل الهندسي. كما اعتبر المشي كمعيار في التخطيط الحضر االنفتاح و

 من خالل مقاربة الفضاءات ترتكز على اإلنسان. ضرورة ضمان أفضل تواصل اجتماعي

ي ف( على تنسيق مختلف أنواع الحركة 1973زميله لورانس هالبرين ) في العقد الموالي، ركز

 المدينة.

                                                           
26 carmona matthew et al. (2003), Places Urban Spaces, amsterdam, architectural press 

 و الطبيعية، المناظر معالجة مديرة تشغل منصب. بيركلي في كاليفورنيا جامعة في  المعمارية الهندسة قسم في أستاذة هي ماركوس كوبر كلير 27

 دوليا بها معترف هي و. الصحية الرعاية إعدادات في المجددة  /التصالحية الطبيعية المناظر فعالية عن البحث في متخصصة استشارية شركة هي
 المفتوحة الحضرية المناطق في خاصة و للتصميم، النفسية و االجتماعية اآلثار عن لبحثها

28 ostrovski Watzlaff (1992), L’urbanisme contemporain du début des ressources jusqu’à la charte d’Athènes,  
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حركة  و لم ينظر فقط إلى أشكال الفضاءات على أساس أنسنتها )السيارات أو المشاة( ولكن أيضا إلى

 استعمال تقليل منالطيور والحيوانات المفروضة مع تغير المواسم. ل. هالبرين يعتقد في الحاجة إلى ال

صل سرعات دعا إلى استخدام عدة مستويات من الطرقات لف السيارة من خالل تطوير أنظمة النقل العام. و

ذكر أوال  وتحديد أولويات الفضاءات المفتوحة،  مختلفة من الحركة. كما أصر على نوعية تنقل المشاة. و

 سطح.ت المفتوحة على األالمساحا الشارع، ثم الساحات الصغيرة على مستوى الحي و أخيرا الحدائق و

رجع (، و هو م1967إدموند بيكون، المخطط الحضري البارز، اعتبر في مؤلفه "تخطيط المدن" )

لفضاء تجعل انظم الحركة. و وفقا له، وحدها الحركة المستمرة في  يركز على التمييز بين هيكل المدينة و

ذلك جميع ك لكن يساهم في تصور الفضاء و و بصريا فقط، االختبار ليسهذا  من الممكن اختبار المدينة و

ء عنصران المشاعر اإلنسانية. إدموند بيكون ركز على الفضاء: بالنسبة له الكتلة و الفضا األحاسيس و

بين الكتلة  أساسيان للهندسة المعمارية. رؤية بيكون ألنظمة الحركة، ترتكز على ثالثة مفاهيم: العالقة

خطيط واالستمرارية المتزامنة. و وفقا له، يجب على المختص في الت والفضاء، واستمرارية التجربة

ائقين أو الحضري أن يأخذ في االعتبار مختلف سرعات الحركة الفعلية و خلق أشكال مقبولة بالنسبة للس

 المارة.

ي ( هو واحد من ورثته ألنه ركز على العالقة بين الوضع المكان1996)المهندس بيل هيلير 

يفية. يل الشبكات العامة من أجل التخطيط المناسب للفضاءات الحضرية من وجهة نظر وظوالحركة وتحل

المشاة وفقا له، وجود األفراد يزيد من الشعور باألمن في الفضاء العمومي. هناك صلة بين الحركة )

يم تنظنوعية الفضاءات الحضرية. بـ هيلير اشتهر قبل كل شيء بنظامه لتحليل ال بالدرجة األولى( و

حركة للمشاة الفضائي، بناء الجملة الفراغية. نظامه هو األسلوب الذي يكشف و يوثق بعمق العالقة بين ال

 في معظمها، و وضع الفضاء في المناطق الحضرية. ركز أسلوبه على اتساق وجهات النظر من خالل

 دراسة مواصفات الشبكة وخطوط الرؤية  من خالل حركة حشود المشاة.

( من جانبه قدم أفكارا جديدة حول حركة 2007) 29لمصمم المعاصر مايكل ه. أرثالفنان و ا 

 Newالمشاة في الفضاء الحضري. تعتبر نظرياته المعروفة باسم المشاة الجديدة ثورة حضرية مثالية. )

Pedestrianism االجتماعية  -( هو جزء من الحركة الحضري الجديدة. بل هو محاولة لحل المشاكل

مع التركيز بشكل خاص على الحد من مكان  -و الطاقوية و االقتصادية و الجمالية و البيئية  الصحية و

السيارة. قرية للمشاة هي أي منطقة أو مدينة جديدة مستوحاة من نظرية المشاة الجديدة. يمكن أن تكون 

منازل والمكاتب تقريبا، قرية المشاة خالية تقريبا من السيارات، وتوفير الوصول إلى الجزء الخلفي لجميع ال

                                                           
29 Michael E. Arth is an American artist, home/landscape/urban designer, public policy analyst, advocate for the 

homeless, futurist, documentary filmmaker and author. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artist
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_policy
https://en.wikipedia.org/wiki/Homelessness
https://en.wikipedia.org/wiki/Homelessness
https://en.wikipedia.org/wiki/Futures_studies
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وشوارع المشاة في الجهة األمامية بفضل شوارع مشجرة للمشاة وراكبي الدراجات و بفضل التخلي عن 

 السيارات.

II-6-3- إلى اليوم: 1990السالمة والبيئة: المفاهيم من عام 

II-6-3-1-مي:إنسانية و أمن الفضاء العمو 

أن يعلقوا على هذه المقاربة بدءا من لويس ممفورد الذي، و بعد باتريك غيدس،  همأربعة كتاب يمكن

و ربما يكون واحدا من أول المخططين الحضريين أولى اهتماما، منذ بداية القرن العشرين، إلى السالمة 

( يظهر المدينة 1938) 30و األمن. و معنى العالقات اإلنسانية في الفضاءات الحضرية. لـ. مومفورد

تمثيل و عرض الثقافة و الدفاع عن اإلنسان في مواجهة السيارة. و الدفاع عن التنوع و تعدد لكمكان 

 الوظائف في الفضاء الحضري فضال عن األولوية لحركة المشاة على السيارات في البيئة الحضرية.

م ينهنحن نعلم أن مجموعة من المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين األمريكيين من ب

( أسسوا حركة العمرانيين الجديد 2000زيبيرك )-(، أندرس دواني وإليزابيث بالتر1998بيتر كاتس )

 انطالقا من نقد انحراف و تدهور حالة المراكز الحضرية، وتطويرها غير 1990في أوائل سنوات 

التنوع  مختلط، والمنضبط و هيمنة السيارات في الفضاءات الحضرية. المشي، و االستخدام المتعدد و ال

ليدية، و ارتفاع في المساكن و في هندستها المعمارية، و التخطيط الحضري الجيد، و العودة إلى الهياكل التق

الحركة التي يمكن  الكثافة، و النقل الذكي، و التنمية المستدامة و نوعية الحياة تعتبر المبادئ العشرة لهذه

لفضاءات امنة السيارة بال منازع. و يعتقد هذا االتجاه أن اعتبارها رد فعل على التمدن الحديث و هي

 ية.الحضرية يمكن تطويرها بطريقة فعالة و إنسانية، استنادا إلى مبادئ تخطيط األحياء التقليد

ططين (، الرئيس السابق للجمعية الملكية للمخ2000شدد المهندس المعماري فرانسيس تيبالدز )

إلنسانية من االعمومية في المدن و الحاجة إلى إيالء االهتمام للمعايير اإلنجليز، على ترقية الفضاءات 

رب بين الدروس المستفادة من الماضي، و التقااعتماد خالل االعتماد على المخططات ذات بعد فني. و 

د معايير الوظائف واألنشطة، وحرية حركة المشاة، والوصول للجميع، واالهتمام الدائم بالبيئة باعتما

 دئ يمكن أن تحسن نوعية الفضاءات العمومية.ومبا

ن أجل م( عملهم على السالمة 2000وأخيرا، ركز المهندسون المعماريون زيلينكا و دين برينان )

عمومية. الحد من االنحراف والخوف الذي كرس، قاموا بتوليف مبادئ التخطيط لضمان سالمة الفضاءات ال

 المشاة.مناطق حركة مها مباشرة بترتبط معظ

 

 

                                                           
30 Mumford lewis (1938), The Culture of Cities, new York, harcourt, brace and company. 
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II-6-3-2- سلوك:الدراسات تركز على البيئة و 

 (، ال تزال1960نظرية صورة المدينة ترتكز على خمسة عناصر، و التي وضعها كيفن لينش )

فتحت طريقا  فهم المدينة والخيال والرؤية الذهنية، مهمة جدا. كيفن لينش، قدم مقاربة شاملة للبيئة، و

 جديدا.

 ، ات(، واحد من أكثر المنظرين المعترف بهم في علم السلوكي1977ورت )في أعقابه، أموس رابوب

البيئة، كتحدي  اهتماما كبيرا للمشاكل الحضرية من خالل تكريس فكرة التفاعل المتبادل بين اإلنسان و ىأول

لفكرة  غياب سيطرة اإلنسان على الفضاء الحضري. يرى أ. رابوبورت الحركة كأهم عنصر في المعرفة 

الوصول و إمكانية البيئية. والتوجه في البيئة الحضرية عامل حاسم آخر. وفقا له، النقاط الخاصة، و 

االستفادة من مجموعة يمكنهم قهم، في طري المشاة هيتوج( ثالثة عناصر حاسمة لfunctionalاالشتغال )

من نقاط الرؤية األساسية  التي يجب أن تؤخذ باالعتبار من قبل المخططين مثل المداخل والمخارج و 

 .31الطرق الخاصة، دون إهمال األنشطة التي لها تأثير على توجيه األفراد

سهيل دي ليس فقط لت( في وقت الحق أن التح1984وقد أظهر عالم النفس البيئي رومدي باسيني )

 لكن أيضا ، ولتخطيط المعماري والتأثيث الحضريتوجه اإلنسان في بيئة مصطنعة من قبل عناصر ا

وكالهما  إلعطاء أهمية لجميع عالمات وعناصر االتصال، سواء الرسوم، المكانية والسمعية أو المادية،

 يستجيب لالحتياجات الخاصة للمستخدمين.

لسكان. منذ ذلك الحين اآلثار النفسية للفضاءات الحضرية على سلوك ا درس العديد من الباحثين

ف الناس وقد شاركت العلوم السلوكية حتى في تخطيط البيئة الحضرية والنظرية المعمارية، معتبرا تخو

 من بيئتهم كشكل من أشكال الخطة العقلية التي توجه سلوكهم على مستوى المدينة.

                                                           
31 ramati raquel (1981), How to Save your Own Street, new York, dolfin book. 
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 الحضرية الزمني للمقاربات النظرية للفضاءات العمومية(: التطور II-12)الشكل
 و أهم روادها                                        

 
 

 الخالصة:

هذا االستعراض الموجز للتيارات الغربية و دورها في إنتاج الفضاءات العمومية منذ ظهور 

مع ذلك، تم  تباينت بشكل كبير من عصر إلى آخر . والنظريات الحضري يدل على أن وجهة النظر قد 

 تحديد ستة مسارات رئيسية للتحليل يمكن تجميعها في ثالث فترات رئيسية للمقاربات المعاصرة:

إلى يومنا هذا )الجدول(.  1990ومن  1990إلى  1960، من 1960من الثورة الصناعية إلى 

ة أساسا مع التصميم البصري. وركزت الثانية على الجوانب وفقا لهذا التصنيف، كانت الفترة األولى المعني

البيئية والسلوكية مثل تطوير فضاءات للمشاة وتعزيز التفاعالت االجتماعية. أبرزت المرحلة األخيرة 

 الدور المادي واالجتماعي للفضاءات الحضرية من خالل التركيز على قضايا السالمة والبيئة.

طور المقاربات النظرية المهيمنة خالل هذه الفترات الثالث تبين أن و بعبارة أخرى، فإن دراسة ت

اإلنسان كان دائما يعتبر العنصر الرئيسي لديناميكية وحيوية الفضاء الحضري. مع إيالء أهمية متزايدة 

 في الوقت نفسه لقضايا عالمية أكبر مثل األمن والبيئة واالستدامة.

وتأكيد بعض التيارات الغربية و امتداد تأثيرها محليا، ومع ذلك، هناك فجوة متكررة بين ظهور 

والذي يرافقه استمرار  لمدة معينة بعد ظهور تيار جديد في الغرب إلى غاية وصول تأثيره محليا، و رغم 

 ذلك تبقى الصور و األشكال التقليدية سائدة ربما كان ذلك ألسباب سياسية جزئيا.

الفترة الزمنية 

دة المقاربة السائ

أهم الرواد

من الثورة 
الصناعية إلى 

1960

التصميم البصري

توماس جوردون 
كولين،

روبرت كاريير، 

ألدو روسي،

ندر، كريستوفر ألكس

كليف موتين،

إلى 1960من 
1990

التأثيرات البيئية 

السلوكيات

تعزيز التفاعالت االجتماعية

الحركة و الديناميكية داخل الفاضاءات 

الحضرية و تطوير فضاءات المشاة 

ي كيفن لينش، أموس رابوبورت، روميد
باسيني

س، هانا أريندت، بافل زوكر، جين جاكوب
غ، ويليام وايت، جان غيهل، راي أولدنبور

ول ، بهكلير كوبر ماركوس، توني غارني
د سربيريجين، لورانس هالبرين، إدمون

أرث .Eبيكون، بيل هيلير، مايكل 

إلى 1990من 
يومنا هذا

األمن و المقياس االنساني 

في الفضاء الحضري 

االعتبارات البيئية و السلوكية

لويس مومفورد، فرانسيس 
يس تيبالدز، بيتر كاتس، أندر

يرك، زيب-دواني، إليزابيث بالتر
آل زيلينكا، دين برينان

هيو بارتون، ريتشارد روجرز، 
سيرج شيرمايف، غراهام 

،هاغتون، كولن هنتر

 إعداد الباحث
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مقاربات المختلفة في تصميم الفضاءات العمومية و التي يبقى أن نرى إلى أي مدى أثرت هذه ال

هي جزء من التخطيط الحضري للمدن الصحراوية. والسؤال هو ما التيارات التي وجهت تصميم وتخطيط 

هذه الفضاءات من قبل المخططين والمهندسين خالل المراحل السابقة و خاصة مرحلة ما بعد االستقالل  

 ه الدراسة.وهذا واحد من بين أهداف هذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الثالثالفصل  
 

 الخصائص التصميمية للفضاءات العمومية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جيدة، حضرية موميةعفضاءات  دون من"
أكثر  مجتمع إلى نجرفن أن المرجح من

لمكوناته  ةمتزايدفردية، خصوصية و انعزالية 
 من ذلك يصاحب ما كل مع ،االجتماعية

 "مشاكل
 

"ما يغير حياة الناس حقاً ليس كثرة 
البراقة،  بل شكل رصيف، أو  المشاريع

ضد الضوضاء أو موقع  إنشاء حاجز
 عبور المشاة".

 باتريك بوشان                          
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 : مقدمة

نسيج حضري، و هي عنصر هام ال يمكن االستغناء تعد الفضاءات العمومية المتنفس الطبيعي ألي 

عنه في أي تجمع حضري، و تمثل الفضاءات العمومية جزءا هاما من النسيج العمراني للمدينة، و لها 

تأثير كبير في التشكيل البصري ألي تجمع عمراني. و منذ القدم كان للفضاءات العمومية موقعا هاما في 

ثرات مختلفة، فكانت مركزا للنشاطات الدينية و االجتماعية و الثقافية و المدن و ترجع أهميتها تبعا لمؤ

 من خالل هذا العرض سنتعرف على:التجارية و العسكرية.

التعرف على مكونات و خصائص الفضاءات العمومية و تحديد أنواعها من حيث الشكل و التدرج  -

 لوظيفة.في مستوياتها و التعرف على التأثير المتبادل بين الشكل و ا

تحديد العوامل المؤثرة في صياغة المورفولوجيا الفضائية لكل من المدينة التقليدية و المعاصرة،  -

 و ما بينهما من مراحل تطور 

 المبادئ العامة لتصميم الساحات العمومية  -

 المعايير التصميمية و التخطيطية لخلق فضاءات عمومية سكنية آمنة. -

ضرية و التي غايتها خلق و تحقيق واقع مناسب لممارسة الحياة إن مفهوم استدامة التجمعات الح

الحضرية بجميع أبعادها، هذه األبعاد التي يجب على الممارسين و المختصين اإللمام بها تنقسم لثالث 

جوانب: البعد اإلنساني )اإلدراك البصري و الحسي و مالمح الهوية(، البعد المادي الملموس )اإلدراك 

يل البنية الفضائية(، البعد المجتمعي الثقافي و االجتماعي )و التي تشتمل على ضوابط المعرفي و تشك

البنية المكانية و المدينة(، كما أن هذه األبعاد يمكن إدراكها بممارسة و تفعيل مهام التصميم  -السلوك

خلق فضاءات الحضري و الذي يأخذ آمال و واقع حياة السكان منطلقا لتصميم فضاءات المدينة، و كذا 

أخرى قد تساهم في تغيير بعض السلوكات المجتمعية التي تطفوا للعيان و التي في نظر العرف المجتمعي 

تعتبر سلوكات سلبية فيمكن أن يكون عالجها بالتركيز على الشكل أو الغالف الخارجي لهذه الفضاءات أو 

 (.l’enveloppe( )أو الغالف ما يمكن أن نسميه في معرض بحثنا )الحاوي
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III-1-:تعاريف الفضاء العمومي 

التعايش بين اإلنسان و العمارة القديمة التقليدية »المدينة تتكون من الفضاء المبني و الغير مبني 

 1«لم تكن على مستوى الكتل و لكن في التجاويف و الفراغات

خارجية، فضاءات هذه التجاويف أخذت عديد األشكال و المعاني: فضاءات حرة، فضاءات 

فوارق بينها مفتوحة، فضاءات عمومية، فضاءات جماعية........ هذه المفاهيم واسعة و تصنيفها و تحديد ال

 يعد أمرا صعب و لكن محاولة تمييزها يفرض نفسه.

بوشانين  -التعريف بأضداد الفضاء العمومي )و بأضدادها تتمايز األشياء(: من قبل فرنسواز نافيز

 2«كل ما هو غير مبني، كل ما هو غير خاص، يمثل الفضاء العمومي»: كان كالتالي

الفضاءات الغير مبنية، الغير مخصصة للبنى »ي ه – (open spaces)-الفضاءات المفتوحة

 « التحتية الكبرى، داخل أو بالقرب من القطاعات المخصصة للبناءات

ة، حضرية أو ريفية، دائمة أو مواصفات الفضاءات المفتوحة متنوعة كثيرا، صغيرة أو كبير»

 3«مؤقتة، عمومية أو خاصة

الفضاءات الخارجية، عمومية أو خاصة، هي الفضاءات الغير مبنية على مستوى العمران 

 التفصيلي و الهندسة المعمارية.

ي حد ذاته إذا كان الفضاء المعني موجود منذ بدايات التجمع اإلنساني، فمفهوم الفضاء العمومي ف

اءات مع بروز لمفهوم الدولة الحديثة و المجتمع الحضري، و نعني به الفض 19ر في القرن جديد، ظه

مكانية الولوج الغير مبنية تناولها عديد المؤلفين من آلبيرتي إلى كاميلو سيت، صفة العمومية تشير إلى إ

 لعموم الناس و ليس المقصود منها غياب المالك.

للفلسفة السياسية و االختصاصات التي تهتم بالمجتمع و  بالنسبة».....من الجانب النظري هي 

يراد به اليوم فضاء للنقاش، للحوار، و يستحضر مفهوم  –يستعمل مفرد  –االتصال، لفظ فضاء عمومي 

   4«و للحوار بحرية الديمقراطية بكل أبعادها .....، تحكمها دواعي اجتماعية للتحادث معا

                                                           
1 Colette PITONNET(anthropologue) citée par Thierry PAQUOT , mars- avril 1994: le destin explosif des 

grands ensembles, in urbanisme n°272-273, p. 32 
2 Françoise navez-bouchanine, déc. 92 – mars 93 : espaces publics des villes marocaines, in annales de la 

recherche urbaine, n°57-58, p. 184.  
3 Jean-Pierre MURET, année 1978 : espaces exterieurs, espaces libres : espace de liberté, in urbanisme n°165-

166, p. 83.  
4 Isaac joseph , été 1994: la rue et la conversation, in courrier du CNRS n°81, p.23 
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مقاربات السوسيولوجية و األنثروبولوجية تأخذ في االعتبار على خالف النظرية السياسية، ال»

الجانب المادي المحسوس لهذه الفضاءات )الفضاءات العمومية(، التي ينظر إليها على أنها فضاءات 

 5«فيزيائية و اجتماعية

لعمران، االهتمام الخاص للمخططين و العمرانيين التي أولوها للفضاء العمومي، كتصور مرتبط با

قاربات و في سنوات السبعينات، مع رفض و محاولة إيجاد بديل عن المقاربة الوظيفية، من خالل الم ولد

ثل الشارع و مالتي يطلق عليها "العودة للمدينة" و تعني العناصر الرئيسية و البارزة للعمران التقليدي 

 الساحة.

إيزابيل بيالرد حاولت ، إيجاد تعريف لمفهوم الفضاء العمومي يكاد يكون مستحيل، 1986في 

و تعتبره كذلك « قيم الفضاء الفيزيائي، فضاء اجتماعي..... »...حصر داللة هذا المفهوم بالتعريف التالي 

 .6«المكان الذي يعبر فيه عن اآلراء و األفكار الرسمية»...

قت فضاء قابل للولوج في أي وقت أي أنه ليس لديه و»الفضاء العمومي بالمعنى الواسع للفظ: 

لالفتتاح، أو الغلق )شوارع أو ساحات عمومية(، و من قبل أي شخص و بدون أي تمييز، و لوظائف و 

استعماالت ليست محددة بشكل واضح، بشرط أن تكون متوافقة مع أنظمة االستعمال التي أقرتها السلطات 

 .7«العمومية

قيقة ناس أو جلهم، هذه حكيفن لينش اعتبر أنه يوجد مجموعة أماكن أين هويتها تعني جميع ال

و لكن المساحات الواسعة الداخلية و  –العمومي، و ليست فقط األراضي المملوكة قانونيا للدولة  فضاءال

 الخارجية التي تتيح إمكانية التنقل إليها و عبرها لكل السكان و تستعمل من طرفهم

العمومية، الفضاءات الجماعية الفضاءات ( » michel de sabletلي )ببالنسبة لـ ميشال دو صا

الحضرية، الفضاءات الخارجية يمثلون أسماء لمسمى واحد و نوع واحد من الفضاءات، يكون في الغالب 

 .8«في مناطق مفتوحة و يمكن كذلك أن يكون مغطى جزئيا أو كليا

 الفضاء العمومي تم تصنيفه، حسب عديد وجهات النظر، كمثل: مجال فيزيائي مجال للحركة،

 مجال اجتماعي، أو مجال للتعايش.

الهدف من بحثنا يتحدد و ينحصر في الفضاء العمومي الخارجي )الغير مبني( سماه روبيرت كرير 

فضاء حضري، الفراغ بين البنايات له خصائص هندسية، جمالية..... سنعالج إذا عنصرين أساسيين من 

                                                           
5 Valérie DEVILLARD, Hélène JANNIERE, 1997 : espaces publics, communauté et voisinage, 1945-1955, in 

Virginie PICON-LEFEBVERE(sous la direction) : les espaces publics modernes, situations et propositions, le 

moniteur, collection architectes, paris, p.20  
6 Jean-Paul VOLLE, 14-15-16 mars 1996: questions à l’espace public, l’espace public en question, in actes du 

colloque de Montepllier "l’espace public dans la ville méditerranéenne"., ED l’Espérou, p.8. 
7 Ramy (J), VOYE (I) , 1981 : Ordre et violence, France, PUF, p.92.  
8 Michel de SABLET : les espaces urbains agréables à vivre op. cit, p.13. 
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، هذان العنصران سنأخذهما حسب قيمتهما مكونات الفضاء العمومي الخارجي و هما الشارع و الساحة

الشكلية، و واقعهما المعاش مقارنة بالتصور لدى جميع األطراف الفاعلين في تجسيد و استعمال و الممارسة 

 داخل هذه الفضاءات و سيتم معالجتهما على أساس أنهما.

  عناصر من شبكة 

 .أماكن: مجال فيزيائي، مجال تعايش 

III-2-عمومية:تصنيف الفضاءات ال 

لدراسة الفضاء العمومي، يجب القيام بعملية تصنيف، الهدف منها إنشاء مجموعة من األقسام  

حسب عديد المواصفات المشتركة، و يمكن لعنصر أن ينتمي لمختلف األقسام، حسب المعايير )معيار 

العالقات الداخلية  خاص أو مجموعة من المعايير( و التي على أساسها يقام التحليل: عالقتها ببيئتها أو

 بين مختلف مكوناته.

التصنيف التالي يقوم بشكل منفصل لكل من الشارع و الساحة و اللذان  هما عنصران أساسيان  

 من الفضاء العمومي و حسب المعايير التالية:

 المعايير الطوبولوجية )الخصائص الفراغية( )للساحات(. -أ

 لهندسية للساحات.المعايير الفيزيائية للشوارع و المواصفات ا -ب

 معايير الشكل و المظهر -ت

 المعايير الوظيفية -ث

III-2-1-الشارع:  

 خالل من تعريفها يتم. نفسها المسافات وكذلك ، األماكن و المساحات بين الروابط هي الشوارع

 من الشوارع تتراوح. تميزها التي وطابعها وحجمها المباني حجم إلى باإلضافة الفيزيائي وطابعها أبعادها

 الشارع شبكة نمط. والمريحة الصغيرة المشاة شوارع إلى باريس في الشانزليزيه مثل الكبرى الشوارع

 .نوعها من فريدة مدينة كل يجعل وما المدينة يعرف مما جزء هو

 

 
 الشانزليزيهشوارع 

 

 

 الصغيرة المشاة شوارع

 تدرج الشوارع في المدينة (: III-1 الصور ) 
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منفذ للحركة اآللية مهيأ داخل » "، Larousseالكبير و الموسوعة الروس "و حسب المعجم 

، تسمح بالتنقالت و التوقف، و تسمح 9«تجمع، عادة محاط بسكنات، بنايات أو أمالك مسورة أو مغلوقة

 باإلضاءة و دخول أشعة الشمس للبنايات.

التحصينات،  حياء لمنافذ قديمة، آثاربالنسبة للمؤرخين. فالشوارع يمكن أن تتعدد أصولها و تعاريفها: إ

 أسوار و تحصينات، و يمكن أن يكون ببساطة إنشاءات جديدة.

ة مجتمع بالنسبة لعلماء االجتماع، الشارع هو مرتكز للتعايش، للممارسات، و التي تعبر عن صور 

 و ثقافة معينة، و هو مكان لتعلم الحياة ضمن جماعة.

 لطول، العرض، و ما تحت األرض)مختلف الشبكات(المهندس يفرق بين الشوارع حسب ا

 الشارع، على النقيض، يعتبر كديكور بالنسبة لألدباء و مخرجي السينما و الفنانين. 

III-2-1-1-10تصنيف الشوارع: 

 المعايير الفيزيائية: -1

 تضم هذه المعايير 

 انحدارات، ارتفاعات، مناسيب....الطبيعة التكوينية للتضاريس:  -أ

 أبعادها:   -ب

 شوارع، أنهج، مسارات...:   شوارع واسعة  

 سبل، دروب، منافذ، ممرات....:    شوارع ضيقة  

 طرق مستقيمة تخطيطها:  -جـ      

 طرق منحنية أو متعرجة.   

 تعتمد على: المعايير المرتبطة بالشكل و المظهر: -2

 األرصفة و مواصفاتها -أ

 البنايات التي تحددها -ب

 تخطيطها -ت

 جسم الطريق -ث

 المعايير الوظيفية:  -3

 مختلف االستعماالت للشوارع يمكن أن تكون متكاملة أو متنافرة. يمكن أن نميز حسب نوع

 اإلستعمال:

 طرق  خدمية -أ

                                                           
9 Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, tome 9 paris, Librairie Larousse, 1985, pp. 9154-9155   
10 Pierre LABORDE, 1994 : Les espaces urbains dans le monde, paris, Ed. Nathan, pp. 96-97. 
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 طرق تجارية  -ب

طرق حركة مرور العربات ذات عجلتين، سيارات خاصة، النقل العمومي و عربات  -ت

 التوزيع و الخدمات 

 جرة ......طرق و شوارع التنزه، و الشوارع المش -ث

ساس تدفق أليس فقط على  »بصفة عامة يمكننا تقفي آثار فيليب بينيريه بتصنيفه للطرقات الذي قام به، 

 حركة العربات، و لكن على أساس ثالث مبادئ:

 عالقتها باألحياء المجاورة -

 التوزيع على مستوى النسيج )العالقة بين الربط و االنقطاع( -

  «األنشطة و المؤسسات...كحامل و مرتكز لدعم مختلف  -

 و يكون التصنيف كالتالي:

III-2-1-1-1-لدروب و الممرات و األزقةا : 

هذا النوع من الطرق يخدم البنايات و الفضاءات السكنية عادة تكون مخصصة للراجلين كما يمكنها 

القانونية ذات أن تسع حركة ميكانيكية خفيفة، و هي تؤمن الحركة المحلية، حتى و لو كانت من الناحية 

  11أمتار 6طبيعة عمومية و لكنها تستعمل في غالب األحيان من طرف سكان المجاورة، ال يتعدى عرضها 

( alignmentتوقيع المباني يكون بطريقتين إما بارتداد عن حافتي الطريق أو بطريقة التصفيف )

 و ارتفاعها ال يتجاوز طابق أو طابقين.

III-2-1-1-2-وارع عاديةش : 

قف و شارع يسمح بالحركة و كذا يدعم توقيع البنايات، يتكون من جسم الطريق، مساحات التوال

 متر )بالنظر لعالقة العرض و االرتفاع( 15إلى  9األرصفة. عرض الشارع يتراوح بين 

 .محلية خدمةال يمكنه تقديم إال  الشارع فهذا أمتار 6 من أقل

 :هوسمان لقواعد وفقا

 .السيارات مواقف و المرور حركةل ؛ لطرقل 5/3 تخصيص يتم

 .لألرصفة 5/2 تخصيص يتم

 .السيارات ومواقف والرصيف ، الطريق: أقسام 3 إلى الشارع تهيئة يتم

 :أمتار يمكن تقسيمه كالتالي 9طريق بعرض  MANGIN.D, PANERAI.P ـل وفقاو  

 :ذاته حد في يشمل بحيث أمتار 6 إلى 5 من جسم الطريق

                                                           
11 PHILIPPE  PENERAI et all : le temps de la ville – l’économie raisonnée des tracés urbains – école 

d’architecture de Versailles, laboratoire de recherche «histoire architecturale et urbaine- société», 1989- 1990, 

p.34.  



                                                                      لخصائص التصميمية للفضاءات العموميةا                                                                                    الثالث الفصل

  

72 
 

 .أمتار 3 بعرض االتجاه أحادي ممر -

 .متر 2 إلى 1.8 من توقف شريط  -

 . 12تبعا االحتماالتتزيد ، األبعاد تزيد وعندما. متر 2 إلى 1.5 من رصيفين -

 

 

  

 يناقوانين األحجام التي تحدد ارتفاع المباني و عالقتها بعرض الطرق و المستمدة من ميثاق آث(: III-1الشكل ) 

  PHILIPPE  PENERAI et all, 1989- 1990, p.73المصدر: 

 

III-2-1-1-3-وارع رئيسية : ش 

بين  والشارع الرئيسي هو العنصر العمراني الذي يقوم بربط مختلف األحياء بين بعضهم البعض 

 المدينة و محيطها، يسمح كذلك بحركة السيارات، المشاة، و تمديد مختلف الشبكات.

حدد عرضها ها تحوي التجهيزات و المنشآت العمومية الهامة. يتإضافة إلى السكنات و التجارة، نجد

      ( يتراوح عرض الشارع من R+7إلى  R+5بشكل متناسب مع حجم اإلطار المبني كمثال لذلك عند )

 متر. وجود األروقة يجعل من الفضاءات أكثر مالئمة لحركة الراجلين. 16 – 15

III-2-1-1-4-ا(لجادات و السبلboulevards and avenues) : 

يعتبران أوسع الطرق الحضرية اليوم يمتلكان خصائص متشابهة من بين أهمها وجود صف من 

( ال avenuesمتر، نجد أن السبيل ) 24( ال يقل عن boulevardsاألشجار، في حين أن عرض الجادة )

 متر 32يقل عن 

 

 

                                                           
12 MANGIN. D, PANERAI. P, (2009). Projet urbain, édition Parenthèse, Marseille. 
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 .MANGIN.D, PANERAI.P, 2009 المصدر: (: األشجار و الطرق الكبيرة      III-2الشكل )                    

 
 

III-2-2-لساحةا (square): 

 فضاء عمومي غير مغطى، محاط بالبناءات، في تجمع»(، هي  plateaفي الالتينية )

و هي مكان  14.مبانيمحاطة بال و كاملبال فارغة مساحة من ونيتك فوكشم عام مكان، 13«عمراني

 لتقاطع الطرق، و نقطة ربط بين مختلف األجزاء لتجمع عمراني.

 مكان فريد بهيكلته، تهيئته و كثافة األحداث التي يمكن أن تحويها. الساحة

المكان نفسه، األرض -1»(: تعني: Quatremère de Quincyبالنسبة لكارتمير دوكوينسي )

هو المكان الذي يترك فارغا أو  -3يهتم به لمظهره،الفضاء الذي  -2المفروضة أو المختارة إلقامة البناء،

 .15«يخضع لممارسات تهيئة في وسط مدينة لصالح أو لحاجات سكانها

 لالستمتاع الناس هفي يجتمع الذي المكان - المدينة في المعيشة غرفة هي الكبيرة وميةالعم ساحاتال

 فهي - ممكًنا ةالمدين في عالية جودة ذات حياة العامة األماكن تجعل. البعض بااللتقاء بـبعضهم و بالمدينة

 المركزية رىالكب والميادين الساحات من عموميةال المساحات تتراوح. الحياة دراما خلفيات و المسرح تشكل

 .الصغيرة المحلية األحياء حدائق إلى

يمكننا إذا التفريق بين ساحات التجمع، و ساحات المعالم و التجهيزات، ساحات إلضافة قيمة و 

تحسين من الديكور العام، لمعلم أو عنصر خاص، الشوارع و الساحات، هي مجاالت تدخل العديد من 

                                                           
13 Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, tome 8 paris, Librairie Larousse, 1985, pp. 8172-8173 
14 MERLIN. P ET CHOAY. F, (2000), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, édition PUF, Paris. 
15 Quatremère de quincy : place, in institut français d’architecture : places et monuments, bruscelles, mardaga, 

1984, p.35 
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السكان،  الفاعلين من بينهم، العمرانيين، مهندسي المناظر، علماء االجتماع، المهندسين، الفنانين،

 السياسيين، و المسؤولين اإلداريين.

 (. MANGIN.D، PANERAI.P، 2009" )االستثناء  الحديث عن هو المدن في الساحات عن الحديث"

 وحةمفت مساحة" يه (raisonné des Sciences, des Arts et des Métiersالمعجم ) أو للموسوعة قاوف -

 ".المدينة عظمةجمالية و ل المباني، بها تحيط و كبيرة،

 .16"المغلف تشكل التي المباني بها تحيط و مغلقة، تكون ما غالبا فارغة مساحة هي موميةالع الساحة" -

...  دينيةال سياسية،ال االحتفاالت و كبرى، ألحداث جمهور تجمع إلى الحاجة و ،لاللتقاء حر هي فضاء" -

 .17"بانورامية رؤيةب التمتع و الخ،

 :التالي النحو على ساحةال ون إلىنظري( BERTRAND.M.J, LISTOWSKI) جانبهم من

 محددة؛ ألنشطة دعم( 1

 .نشاءاتمب محاط فراغ أو( 2

 المدن، سكان تجتذب أن يحتمل داخلية عناصر وجود أي ،نسجم"م" فضاء جانب من يعتبر هو و

 موقع الشوارع، تخطيط) المحيطة الحضرية بالهياكل معينة عالقة فرضي" متباين" فضاء و

 المارة أن فترضي لذيا و( ذلك إلى وما المرور، حركة وتدفق العام، النقل وطرق التجارية، المحالت و

 .18بأكمله التكتل مع حتى أو الحي، بقية مع المكان عالقات من بينة على ونيصبح

 أن لمرءل يمكن خاللها من كبيرة فارغة مساحة العمومية الساحات باالديو يعتبر أخرى، ناحية من

 العديدلها وحالتي تتموقع  و هندسي، شكل ذات مساحة فهي بالتالي و. متميزةال المباني بعض بمظهر يتمتع

ية فضاءات على نوعال هذه و يمكن التعرف في. ضخمة معماريةذات تصاميم  تكون غالبا المباني من

 . الحركية في كل المجاالت  و الحياة

 اليونانية الحضارات في األولى الدرجة من ضرورة كانت ةوميالعم ساحاتال أن يرى سيت -

 .19العامة للحياة الرئيسية للمشاهد كمسرح الرئيسي دورها بسبب والرومانية،

 ،القروي إلى وقت قريب الماضي من ورثناها التي المدينة، من كاملة صور من جزء يه ساحةال"

 التصويري التمثيل ليداتق و السيارات، حركةبسبب  هاطرقماثلة أمامنا لمدن تشبعت  تزال ال تجربة لدينا

 وصفوا الذين الشعراء أو الروائيين من شهرة األكثر النصوص تكرار و سحرها، و مدينةالفوتوغرافي لل أو

                                                           
16 ALLAIN.R, (2004). Morphologie urbaine, géographie, aménagement et architecture de la ville, édition Armand 
colin. Paris. 
17 GAUTHIEZ.B, (2003), Espace urbain, vocabulaire et morphologie, édition Patrimoine, Paris. 
18 BERTRAND. M. j et al, (1984). Les places dans la ville; lecture d’un espace public, édition Dunod, Paris. 
19 SITTE.C, (1980). L’Art de bâtir les villes, l’urbanisme selon ses fondements artistiques, édition de l’Equerre, 

Paris. 
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من الساحة  جعلت التي األحداث و التاريخ معهذا الرابط  لدينا ،جميلةال أماكنها و مدينةالفي  حياةلل واوغن

 و ،التفاخر و ،األلعاب و التجارة، و الجماعية، مشاعرال و ،لاللتقاء ،للمعاناة و لتمجيد الماضي مكان

 في جاذبية وأكثر جماال أكثر فهي النحو، هذا وعلى. طفولتنا في للمعارض المميز المكان أيضا هو المكان

 .20" اليوم من ذكرياتنا

كبات المر أو/  و للمشاة الممرات المخصصة بمختلفموصولة  ،فضاء عمومي هي الساحة فإن وبالتالي

 .المباني غالبا بها وتحيط ،

III-2-2-1-:تعريف الساحات 

هي فضاءات تنتج من تجمع مبان حول تلك الفضاءات العمومية، و ظهرت هذه الفضاءات و 

 تعددت وظائفها و أشكالها لتلبية حاجات معينة في مراحل تاريخية معينة.

اضة المشي الساحات كملتقى لألنشطة االجتماعية و الثقافية و في الترفيه و اللعب و ريفاستخدمت 

ة البصرية. و في إقامة المهرجانات و الفعاليات و األسواق المفتوحة، و تتداخل وظيفة الفضاء مع الصور

 بحيث أعتيد أن تأخذ الساحة اسم النشاط القائم فيقال ساحة السوق أو ساحة المحطة.

فية خصائص فضاء الساحة االحتواء و اإلحاطة، ففي الساحة يجب أن تكون هناك إحاطة كا و من

 .من جميع الجهات، أما فضاء الشارع فاالحتواء من اتجاهين فقط كاف للشعور بأنه قناة فراغية

III-2-2-2- :تصنيف الساحات 

III-2-2-2-1- المعايير الطوبولوجية(topological:) 

ى خاصة المعايير يرتكز على وضعية الساحة بالنسبة للفضاءات العمومية األخرالتصنيف وفق هذه 

 الشوارع.

 ((:3-3)آالن بورييه صنفها إلى أربعة أنواع )الشكل 

دنى أالساحة في وضعية معزولة بالنسبة للفضاءات العمومية و خاصة بالنسبة للشوارع. حد  -1

نسيج ة. و تكون الساحة محتواة في المن االرتباط بها يؤمن عن طريق ممرات ضيقة أو مغطا

 لعمراني.ا

 الساحة في وضعية داعمة و مجاورة  بالنسبة للشارع. -2

 الساحة في وضعية الربط بين شارعين. -3

 ساحة في وضعية تراكبية بالنسبة للشارع الذي يجتازها.      -4

                                                           
20 -SERFATY.P.K, KAUFFMANN.C, (1974). Fonctions et pratique des espaces urbains, psychosociologie des places 
publiques. édition NEUF n° 51, Paris. 
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 (adjoined) مجاورة  بالنسبة للشارعوضعية داعمة و  (Isolation) وضعية معزولة بالنسبة للفضاءات العمومية

  
 (Superposition) وضعية تراكبية بالنسبة للشارع (link) وضعية الربط بين شارعين

 

III-2-2-2-2- :المعايير الهندسية 

في حين اعتمد روبير كرير  في عملية التصنيف و الجرد على الوضعية الهندسية، التصنيف الموالي 

 يعتمد على العالقة الهندسية للساحات بالنسبة للمباني التي تحدها. يمكننا من تحديد نوعين:

 ساحات هندسية الشكل:أ/ 

: افي نهاية عصر النهضة و خالل الفترة الباروكية، كان لهذه الساحات أشكال هندسية محضبرزت 

 المباني المحيطة. يقن طره الحاالت التشوهات تم استيعابها عمربع، دائري، مثلث، في هذ

 الساحات الغير منتظمة:ب/ 

نتيجة لتشكيل و تشييد المباني، على  هي (: هذه الساحاتالمتبقيةيطلق عليها كذلك )العشوائية أو 

 الفضاءات الغير مبنية.   عن طريقعكس النوع األول، المباني منتظمة و التشوه تم استيعابه 

 

 

 

                                                           
21 BORIE.A, DENIEUL.F, (1980). Méthode d'analyse morphologique des tissus traditionnels,  cahier technique 

musée et monuments n° 3, UNESCO, Op. cit., p. 90. 

 21(: وضعية الساحات بالنسبة للنظام المبنيIII -3الشكل )
 .BORIE.A, DENIEUL.F, (1984)لمصدر:ا                                                                        
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 الهندسية الساحات

Les places géométriques 

Geometric squares 

 

 

 

 

 المربعة الساحات
Les places écartelées 

Square shape of spaces 
 

 
 المتبقية الساحات

Les places résiduelles 
Residual places 

 
 

 متوازنةال الساحات
Les places équilibrées 

Balanced places 

 

 
 المتوسعة الساحات

Les places dilatées 
The dilated places 

 
 متعامدة ياهندس ساحات

Les places géométrie 
orthogonale   

Orthogonal geometry 
squares 

                              

 (: الشكل الهندسي للساحاتIII-4الشكل )
                 BORIE.A, DENIEUL.F, (1984المصدر:)     

 

 دائما مع عالقتها مع المبني و لكن باعتبار أبعاد الساحات نجد:

ارتداد المباني أو إلغاء الساحة الناتجة عن توسع و امتداد الشارع أو مفترق طرق عن طريق  -

 حصص، قطع أرضية مخصصة للبناء.

 الساحة الناتجة عن إلغاء جزيرة أو مجموعة جزيرات  -

 الساحة وعالقتها المباشرة مع الشارع: ناتجة من عمليات هدم بنايات ضمن نسيج ذو كثافة عالية. -

   
C= 48m x 48m=2304m2  B= 54m x 84m=4536m2  A= 12m x 30m=360m2  

 إشكالية تنظيم و توزيع  للتجزءات  األرضية يبقى مطروح                                                                                            

   

 (: تحديد شكل و موقع الساحات بالنسبة للتجزاءات األرضيةIII-5الشكل )
  philippe panerein et all : le temps de la ville…p,94المصدر: 
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III-2-2-2-3-الفيزيولوجية المعايير (The physiognomic criteria)22: مرتبطة بـ 

 معالجة و تهيئة مركزها و محيطها. -

 و التي يمكن بواسطتها تصور و تحديد الساحة وجود مباني أثرية و تجهيزات  -

III-2-2-3-:دورها 

ات العسكرية، للتجمع، للسوق، و في المناسبات لالحتفال باألعياد الدينية أو المدنية، االستعراضمكان 

 .التظاهرات الثقافية أو السياسية

 فضاءات المتداد النشاطات التجارية أو غيرها. -

 أماكن ذات رمزية. -

  -فترق الطرقم -أماكن ذات حركة ميكانيكية  -

III-2-2-4-:موقعها في المدينة 

 يمكننا أن نعدد نوعين: 

 ساحات األحياء: امتدادات للمجال السكني، أنشطة متعددة و متوافقة مع طبيعة الموقع. -

 ساحات مركزية أو رئيسية: على مستوى المدينة، و بها يمكن رسم صورة المدينة. -

 

 عن النظر بغض ،السكان لجميع ةمتاح و ةمفتوح كنامأ أو طقامن إلى وميةالعم اتالفضاء شيرت

ومية العم فضاءاتال تشمل. االقتصاديو  االجتماعي المستوى أو العمر أو الطائفة أو العرق  أو الجنس

 تجمع مكان هي ةوميالعم الساحة. الشوارع تقاطعات عند أو المباني وسط في تقع التي الساحاتكل من 

 24 مدار على لنشاطا التنقل و  و األطفال برامج و السياسية، التجمعات و المجتمع، احتفاالت و الناس،

 الحيوية جلبت اإنه. الموسمية المهرجانات و الفن و فالحينال أسواق تستضيف. العام طوال ساعة

 البصرية الراحة وسائل وفرت و. اياالزو في األكشاك و التجارية المحالت دعم خالل من للمدينة االقتصادية

 مثال ةوميالعم الساحات تاريخ يعود. االجتماعية العالقات تنشط - شك بال - التي المدينة إلى المشاهد و

 هي و ،" الهند جزر قوانين" أسبانيا ملك الثاني فيليب الملك أصدر ، 1573 عام في. القديمة العصور منذ

 أن على المفتوح الفضاء قانون ينص. الجديد العالم في االستعمارية المدن تصميم تنظم المراسيم من سلسلة

 موميةالع الساحات على الناجحة األمثلة من العديد هناك. 23"للمدينة البداية نقطة هي الرئيسية الساحة"

                                                           
22 Pierre LABORDE, 1994 : Les espaces urbains dans le monde, paris, Ed. Nathan, pp. 99 
23 Crandall      Arambula,   Revitalizing   Cities   Series, www.ca-city.com, accessed February 20, 2009. 

http://www.ca-city.com/
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الصورة ) العالم في األولى الساحات من واحدة هي روما في Campidoglio ساحة. العالم أنحاء جميع في

(III -2) .)24روما في السبعة التالل أقدس ، روما في كابيتولين تل قمة على يقع . 

 

 

 

 

 عالمال في األولى العامة الساحات من واحدة هي روما في Campidoglio ساحة(:  III-2الصورة )

          www.generativedesign.comالمصدر:                                                                                

 

 و ، Rockefeller Plazain New York هي مشهورةال الحديثة ةيمموالع ساحاتلا من واحدة

-III)صورال) العالم في شهرة األكثر اإلدارية المباني مجمعات أحد ضمن استثنائية ساحة عن عبارة هي

 مما كانت، بكثير رثأكتستقطب  وجهة ليصبح سنتر روكفلر في المركزي التجمع مكان توسع ، اليوم (:  3

 إلى باإلضافة و، 25هحول الصغيرة الساحات جميع و Rockefeller Plaza من كتل ثالث ذلك في بما

 التمثال و أماكن الراحة و الجلوس  و ، األشجار و ، الطبيعية المناظر عناصر من العديدب هي تتميزف ذلك،

 .بروميثيوسل الفريد الذهبي

 

                                                           
24 Keel, Andrew and Ahern, Jack, 2008, Campidoglio, Landscape Architecture Study Tour, Department of 
Landscape Architecture and Regional Planning, University of Massachusetts, Amherst. 
http://courses.umass.edu/latour/2005/keelog/index.html 
25 Projects for  Public Spaces, www.pps.org , accessed February 14, 2009.   

http://www.generativedesign.com/
http://courses.umass.edu/latour/2005/keelog/index.h
http://www.pps.org/
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 بيكاديللي و ساحة (III -5) صورةال ترافلغار ساحة ، (( III -4) صورةال) ليستر احةس هو آخر مثال

 أربعة لديها أخرى مدينة توجد ال. لندن وسط قلب تشكل األربعة الساحات هذه. لندن في ( III -6) صورةال

 تشكيلها تم الماضية، عاًما الثالثين مدار على. 26البعض بعضها من جدا قريبة عالية جودة ذات عامة أماكن

 .27العالم في مدينة أي في ديناميكية األكثر النواة هي النتيجة و. التحسن في تستمر حتى بذكاء إدارتها و

   

 ساحة ليستر، لندن (:  III-4الصورة رقم )
-http://www.siac.ie/leicesterالمصدر:

square-redevelopment.html 

 ساحة ترافلغار،(:  III-5الصورة رقم )

 https://www.flickr.comالمصدر:  لندن.

ن. ، لند بيكاديلليساحة (: III-6الصورة رقم )

 http://tuitmarketing.com المصدر:

                                                           
 مرجع سابق.  26
 مرجع سابق  27

 
 إلى رحلة بدون نيويورك مدينة زيارة تكتمل لن

 حلبة عبر ونالمتزلج نزلقي حيث ، بالزا روكفلر
 عيد شجرة من األضواء آالف تضيء و ، التزلج
 اتخيار تكثر و ، الشتاء في دائًما الهائلة الميالد
 األكثر األشهر في الطلق الهواء في الطعام تناول

 الذهاب يمكنك ، الموسم عن النظر بغض. دفًئا
 FDNY Fire متجر من) التجارية المحالت إلى

Zone إلى والمتحف Swarovski )، 

 إلى Dean & DeLuca من) والمأكوالت

Mendy's Kosher Deli )في هنا والنجوم 

 طوابق تعرض. NBC Studios لـ الخلفي الفناء

 المدينة أفق روك ذا أوف توب في الثالثة المراقبة
 .المذهل

 

 

 
  ثل:مشهورة: تعدد استعماالت نفس الفضاء العمومي مال الحديثة ةيمموالع ساحاتلا(: III-3 الصور )

Rockefeller Plazain New York 
 www.gothereguide.comالمصدر: 
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 وعيةذات ن غالبا و الفضاءات العمومية على مستوى المدن من أقل عدد هناك ، العربي العالم يق

 وميةالعم فضاءاتال على األمثلة من و. المختلفة األسباب من العديد بسبب الحضرية المرافق من أقل

 (. (3-7) الصورة) القاهرة من التاريخي الجزء بين فريد بموقع تتمتع التي ، العربية اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خان بسوق ملحقة هي و.  الحضرية اقيمته إلى الكثير يضيف و الساحة على الحسين مسجد يطل

 والنحاس، والفضة الذهب من التقليدية للحرف األصيلة الشرقية البقايا يحتضن الذي العام القديم الخليلي

 في األخرى الناجحة موميةالع الفضاءات من العديد هناك. والقماش والسجاد والعطور والتوابل التحف

 (.(III-8ة )الصور) إيران في إصفهان - مامساحة اإل  مثل الشرق

 

 

 

 

 ة     القاهر في الحسين ساحة (:III-7 الصورة ) 

 /http://www.kazmain.nl/afbeelding/egyptالمصدر:                 

 

 

 

 

 .إيران في إصفهان ،مامساحة اإل (:III-8الصورة )
 https://www.exploringtourism.com المصدر:           
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III-3- لوسي: –جينيوس مفهوم 

ذي يحمي الجميع أو روح ال الروحأو  اإلله هو لوسي -جينيوس المصطلح كان الرومانية األساطير في

 مصطلح يشير المعاصر، االستخدام في. ثعبان شكل على األحيان من كثير في يصور كان. المكان

 بدالً  ،"المكان روح" أو ،أو ما يحيط بالمكان  للموقع المميز الجوي الغالف إلى عادةً " لوسي -جينيوس "

 تصميم في مهًما مبدأ لوسي -جينيوس مبدأ من بوب ألكسندر جعل.  28حارسا له بالضرورة يكون أن من

 الهندسة في تمارسالتي : "والتهمق من الرابع بولس رسالةما جاء في  بإتباع. الطبيعية المناظر و الحدائق

 و ذلك، إلى يضطر ال الجمال... و المكان،روح  مع يتكيف أن يجب شيء كل...  ، البستنة و المعمارية

 المناظر هندسة مجال في عليها المتفق المبادئ أكثر من لواحد األساسوضع بوب  29"يعد نتيجة لذلك هلكن

 الذي السياق مع دائًما الطبيعية المناظر تصميمات تكييف  بضرورة يقضي الذي المبدأ هو هذا. الطبيعية

 المكان صنع في عميقة آثار لها"  لوسي -جينيوس" فإن ، الحديثة المعمارية النظرية سياق في. فيه توجد

 تم اكتشافه خاص بشكل المعماري الخطاب في توجهال هذا ".هرواالظعلم " لـ الفلسفي الفرع ضمن تقع ،

 Genius Loci: Towards a"   كتابهفي  شولزن -نوربرغ المسيحي المنظر قبل من

Phenomenology of Architecture. " الطبيعة بأن القائل المبدأ الطبيعية المناظر منظري معظم أيد 

 هارغ-م.س ايان هوتال جاديس  باتريك قبلهذه المقاربة من  تبدأ". نسيانها أبداً  ينبغي ال"

III-3-1- لعاما الفضاءو  لوسي -جينيوس: 

 وصفها التي مميزةال خصائصه هو آخر عن طبيعي منظر أو آخر عن ما مكان يميز ما ، الطبيعة في

 ممارسة و لنظرية مركزية قضية أصبحتالتي و  .لوسي -جينيوس مثل المعماريين المهندسين من العديد

 مبادئ خالل من البعض بعضها عن اإلنسان يصنعها التي األماكن تمييز أيًضا يمكن. 30التخطيط و العمارة

           . به الخاصة روحه يظهر أن يجب مكان كل أن يعني هذا. مكان كل إعدادات و المرئي التصميم

 النهائي التصميم منتج يمنح أن يجب لكن و التصميم، مبادئ نفس استخدام يمكن مختلفين، مكانين في

 لتجنبذلك  من العكس على الحديثين، المعماريين المهندسين بعضيميل . فريًدا طابًعا منهم واحد لكل

 بين حدودتزيل ال عالمية تصميم لغة استخدام يفضلون نهمأي أ. التصميم للغة الرمزية و الخاصة المعاني

 أن على تماما قادر أنه المرء يشعر قد ، الطريقة بهذه و. االجتماعية واألطر األعراف و الثقافات مختلف

 ألن ، أفريقيا في ألوغندا فضاء حضري يصمم أن و األمريكية المتحدة الواليات في نيويورك في يكون

                                                           
28 Genius loci. Answers.com. Wikipedia, Wikipedia, 2008. http://www.answers.com/topic/genius-loci, accessed 

february 19, 2009. 
29 genius   loci.   Answers.com.   A   Dictionary   of   Architecture   and   Landscape Architecture, Oxford 

University Press, 1999, 2006. 
30 Perez-Gomez, Alberto, 2006, The City is not a Post-Card: The Problem of Genius Loci , Norski Arkitekters 

landsforbund, Norway. 
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 التكنولوجية الوسائل بفضل ممكنة أصبحت التي و ، األشكال من دولية لغة يبدو ما على هو يهم ما كل

 تصميم خاصة و الحضري التصميم مشاريع في المكان روح على للتأكيد متزايدة حاجة هناك. 31العالمية

 و تذوقهم مواقفهم على فعال تأثير له و سكان و المستعملينلل كبير ظلمل إنه. عموميةال الحضرية الفضاءات

 أن الحضرية المناطق في المصممين و المعماريين المهندسين على يجب. البصرية تهمافقث و الجمالي

 روحها حفظت و موميةالع اتالفضاء على تؤثر التي و بها المعترف غير المبادئ تلك ايحترمو و ينتبهوا

 .للمدينة النتماءبا الشعور و الجمالي وعيهم رفع و الجمهور على اإليجابي للتأثير القوة تخلق التي الخاصة

 التصميم سياقيتمثل في  وميالعم الفضاء مع لوسي -جينيوس بين العالقة من آخر جانب هناك

 لتصميمل الهامة العناصر أحدفيعد إذا  وميعم فضاءيوضع في االعتبار عند خلق  أن يجبالذي . الحضري

 .الحضري

 تاريخهلبحث في ابل يتعداه إلى  ؛للفضاء العمومي الحالية المادية اإلعدادات بكثير يتجاوز هنا السياقف 

 ، موقعه. آلثارا علم و البيئة علم ؛ المساحات و المباني و المدينة شكل ؛نسانياإل تاريخال كذلك و الطبيعي

 بالقرب وأ منطقة في يعيشون الذين األفراد و األشخاص أيًضا السياق يشمل. خالله من تمر التي الطرق و

 المحلي. المجتمع تنظيم وكيفية منها

 لهندسةي  اف حديثة عالمية المتدخلون في خلق الفضاءات العمومية و الذين يتبنون أفكار لتيارات قومي

 ال الميعذات بعد  فضاءات عمومية بإنتاج اإلسالمية و العربية المدن في الحضري والتصميم المعمارية

 ارغةف أوبالموروث المعماري المحلي  ةيمبالغير  للبلد حضرية مساحات و بالموقع خاص شيء أي تمثل

 في  لوسي -جينيوس  دور على األمثلة من و. اإلطالق على حضريةفضاءات  توجد ال أو محددة غير أو

 Clackmannanshire في the Colly lands roundabout at Clackmannanshire هو وميالعم الفضاء

 River تمثال إضافة طريق عن الكثافة منخفضة منطقة في الموجودالفضاء  هذا تحسين تم. اسكتلندا في

Spirit ( الصورة(III-9))  ريطةخ يحمل جذع قاعدة من تنبثق معدنية شخصية صورة التمثال هذا يصور 

من  هذا الجزء في التحسن هذا و. أوشيل تالل يواجه و أميال بضعةب وراءها يتدفق الذي فورث لنهر

ع أي إلى علو و االرتفاال عنصر إلى الحاجة و ، التالل و ، النهر ؛ الموقع طبيعة من مستوحى الطريق

 لكثيرا على حصل ،" River Spirit"و بمنحه اسم . إحساس بالمكان أكثرالبعد الثالث مما أضاف معنى و 

للفضاءات  المغذية العناصر على آخر مثال هناك.  شهيًرا معلًما أصبح و المحليين السكان من الثناء من

 عبارة نصرالع. فرنسا في ليل مدينة في Euralille المساحة التجارية  أمام العمومية بالمعاني و الحيوية

 . كوساما الياباني للفنان ملون جميل عمالق ضخم زنبق عن

 

                                                           
 مرجع سابق  31
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 (.(III-10)فيها صلب و جامد )الصورة  شيء كل بيئة وسط قوي تأثيرق  للزنب كان

 و التنوع و الوحدة بين الموازنة هو تصميم أي في النهائي المرئي الهدف" بأن بيل سايمون يجادل 

 و بينها و البعض بعضها مع المكان مكونات بين المرئية العالقات مبادئ تشكل. 32"المكان روح احترام

 أولى و  الحفاظ تبني مفهوم  إلى لوسي تميل -جينيوس عدةفقا. الناجح للتصميم أولوية أهم السياق بين

 األماكن إنشاء تمي المدينة، تصميم في لكن و. المناظر الحضرية في صحيح هذا. الجديد نشاءاإل من أسهل

 روحل التصميم انتماء تعكس أن يجب العالقة هذه. محددة مواقع في محددة ألغراض قصد عن الحضرية

 تظهر التي بالعناصر التصميم عملية تغذية طريق عن وميةالعم الجيد للفضاءات تصميملل يمكنو . المكان

 ستكون األماكن هذه فإن إال و. التصميم عملية خالل الروح هذه من مستوحاة وبكونها الفريدة، هويتها

 .للمجتمع اهتمام أو طعم بال معروفة غير مسافات

III-3-2-التي تجسد روح المكان عناصرال تصميم : 

 مهندسي المعماريين، للمهندسين رئيسي اهتمام تجسيد مبدأ روح المكان موضع كيفية يزال ال

 للفنانين كبيًرا اهتماًما تثير فإنها ، ذلك على عالوةً . الحضرية المناطق في المصممين و الطبيعية المناظر

 المشكلة فإن ذلك، مع و. جًدا مميز و قوي بشيء التصميم تركيبة دمج كيفية: البصريين الرسامين و

 تركيبة خالل منعطاء تلك الخصوصية و الميزة إل األساسية المبادئ و األدوات حول هي هنا الرئيسية

عبر  و الحضرية المناطق مختلف في فضاءات العموميةال من مختلفة أنواع في النظر خالل من. التصميم

. وميةالعم فضاءاتال في جدا خاص عنصر هو بالمكان الشعور أن عن الكشف الممكن من كان الزمن،

                                                           
32 Bell,  Simon,  1993,   Elements  of  visual  design  in  the  landscape,  E  &  FN  Spon, London, 

Britain.  

 

 

 

 

 

 ,River Spirit, Clackmannanshire (: III -9) الصورة 

Scotland  :المصدرhttps://www.alamyimages.fr 

 Tulips sculpture, Lille, France (: III -10)الصورة 

 https://www.alamyimages.frالمصدر: 

https://www.alamyimages.fr/
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 فضاءات العموميةال تستخدم. مستخدميها مع الخاصة عالقاتها ةوميالعم فضاءاتال تفقد بدونه ما شيء إنه

ذلك  خلق في جًدا قوية تصميم بمفردات توحي و العمراني التصميم إستراتيجيات من العديد الناجحة

 :التالي الجدول في تلخيصها يمكن. بالمكان حساساإل

 فضاءات عمومية لتجسيد روح المكان و هويته  عناصر تصميم

 
 منإدراك الشعور و اإلحساس بالمكان 

 التأكيد أجل من المعمارية دواتاأل خالل
 :طريق عن الرومانية األساطير على

 األرضية و األرصفة تكوين -
 نظرال ايازو -
ن األفراد م مقربة علىالمعالم و التماثيل  -

 و المستعملين لهذا الفضاء.
 

 روما في Campidoglio ساحة
 http://www.romaincamper.itالمصدر: 

 
 المعالم -. المشاة لشوارع الشعاعي التنظيم -

 -. المركز في معمارية خصائص لها التي
 ، ةديني: )للمجتمع الخدمات كافة تجميع
 ....( ةتعليمي ، ةتجاري

 بيروت وسط منطقة
  http://www.destinationlebanon.gov.lbالمصدر: 

 
 
 
 

 .القديم الترام استخدام -. االستقالل نصب

 تقسيم، أسطنبولساحة 
 https://www.shutterstock.comالمصدر: 

 
 
 
 

  المحيطة التاريخية المباني
 .التقليدي والسوق

 
  

 أفريقيا جنوب|  الخضراء السوق ساحة
 https://villasincapetown.comالمصدر: 

 ميزات ال بعض واستخدام الناجحة الحضرية الساحات على أمثلة: (III-1 رقم ) الجدول
 .هناك  بالمكان اإلحساس لتحسين

 

 

http://www.destinationlebanon.gov.lb/
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III-4-33مكونات الفضاءات العمومية:  

 يمكن تحديد مكونات الفضاء بخمسة أبعاد:

III-4-1-:)البعد األول: المستوى الرأسي )الحوائط 

و يقصد بحوائط الفضاء المستويات الرأسية التي تشكل الفضاء و تحدد حجمه و خصائصه 

الحوائط  الحوائط الجامدة و األسوار الخفيفة و صفوف األشجار أو األعمدة، والمختلفة، و تتنوع بين 

لمباني و في تحديد الفضاء العمراني، أما عن أشكال الحوائط في الفضاء فهي متنوعة بين ا عنصر أساسي

طباع ديد االنالمنشآت و األشجار و طوبوغرافية األرض....الخ. و تعتبر حوائط الفضاء عامال أساسيا في تح

 النفسي للفضاء و توجيه الحركة فيه و كذلك على مستوى الخصوصية.

III-4-2-:)البعد الثاني: المستوى األفقي )األرضيات 

ط ، و هي ترتبأرضية الفضاء هي قاعدة الفضاء العمومي التي تدور فوقها األنشطة المختلفة

لبة )مبلطة( صبمسطحات االستعمال المختلفة، و قد تكون مستوية أو مائلة أو متعددة المستويات و قد تكون 

تكون بتحديد أو لينة )مسطح مائي(، و هي مسطح ثنائي األبعاد و التي يرتبط شكلها مع شكل الفضاء الذي ي

       الجدران 

III-4-3-لعمومي(:البعد الثالث: )سقف الفضاء ا 

غطى مالسماء عادة هي سقف الفضاء العمومي الخارجي، و لكن يكون السقف أحيانا مغطى أو شبه 

ة أو كما في فضاء بعض الشوارع و األسواق، و سواء كان هذا الغطاء مستمرا أو متقطعا من الخرسان

يشعر بها  ولتي يسقطها القماش أو النبات، فهو يعطي أحاسيس و انفعاالت مختلفة نتيجة اللون و الظالل ا

 المشاهد  

 

                                                           
 03هـ ص 1426وزارة الشؤون البلدية و القروية، دليل معالجة و تخطيط الفراغات في المدن، الرياض،   33
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III-4-4-:البعد الرابع: األثاث العمراني 

و يشتمل الفضاء على أعمدة إنارة و أشجار و أكشاك و مقاعد و مظالت و عالمات مميزة ...، و 

مكملة و التي يمكن إضافتها للفضاء مثل التماثيل و المنحوتات و أحواض المياه و  كذلك من عناصر

النافورات و المقاعد و المناضد، و كذلك التغطيات الخفيفة، و األكشاك و الحوائط الساندة و األسوار و 

التي تمثل  الساللم و المنحدرات، و صناديق القمامة و عالمات اإلرشاد و اإلعالن، و العناصر النباتية

الطبيعة و التي تعطي للفضاء حيويته و إنسانيته كاألشجار و األزهار و المياه و غيرها من العناصر التي 

يمكن إضافتها داخل الفضاء، و يستخدم التأثيث العمراني لتأدية دور وظيفي أو جمالي بالفضاء و ليعطي 

 مين.مقياسا إنسانيا و بهدف إكمال الصورة الذهنية لدى المستخد

III-4-5-:البعد الخامس: النشاط 

يتحدد نشاط الفضاء من األشياء التي تتحرك بداخله سواء كان إنسانا، أو وسائل نقل مختلفة أو 

حيوانات، فاألنشطة اإلنسانية في الفضاءات العمومية هي التي تحدد مالمح الفضاء و طابعه و صفاته، 

الفضاء العمومي، تندمج األنشطة و الوظائف في الفضاءات  فتبعا للوظيفة أو األنشطة التي صمم من أجلها

كجزء من الصورة البصرية كما أنه في غالب األحيان يأخذ اسم النشاط السائد مثال كما ذكرنا قبال )ساحة 

 احة المحطة( سالسوق أو 

 و تنقسم األنشطة في الفضاءات إلى نوعين:

 أنشطة حركة و التي تتوافق معها فضاءات الحركة -

 .االستقرارأنشطة االستقرار و التي يتوافق معها فضاءات  -

 

 : حوائط تحدد شكل الفضاء و توجهه تحو االنغالق أو االنفتاح(III-6 الشكل رقم )
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 :الخالصة

 تجسيد أشياءمن خالل استعمال و  محددةإن الوعي بأهمية الفضاءات العمومية يظهر بصورة  

 .ناظرالذي يرتكز على تهيئة الم هإعادة تأهيل و جميلة أو ببساطة عن طريق تحسين استعمال الفضاء

 

 
 

 

 (: مكونات الفضاءات العمومية III-11الصورة )

 الفضاء العمومي يعد إطار للحياة مالئم عندما تصمم هذه المكونات وفق نظرة كلية 
 ط األرضية تناسق يكما نرى في الصورة األشجار و الخضرة و األزهار طريقة تبل

 الواجهات، أعمدة اإلنارة مصممة بشكل يعطي اإلحساس بالتناسق و الوحدة و التنوع 

 http://www.abkons.comصدر: الم

 

كون تصور، تجسيد و تسيير كل عنصر من العناصر المكونة للفضاء العمومي و التي أوردناها ي

، سونلغاز، على عاتق و مسؤولية مصلحة من المصالح المستقلة )البناء و السكن، األشغال العمومية، الري

لمتعارضة في اتعدد المتدخلين و العالقات المتشابكة و البريد و المواصالت، المصالح التقنية للبلدية(. 

 بعض األحيان نجد تأثيراتها الغير مرغوبة على حالة الفضاء بصفة عامة.

لعالئقي( الذي يختص بدراسة  امجال )العمران مكونات الفضاءات العمومية يجب تصنيفها ضمن 

الجيد و الظروف  يهتم بدراسة شروط تحقيق التوازن  الحضرية و الذي بدوره تالبيئة و علم السلوكيا

المناسبة للسكان ضمن الفضاءات العمومية الحضرية من خالل الطبيعة و كيفية توضع العناصر و مكونات 

 .34المدينة

 مخططات الفضاءات الجماعية )مخطط ضمنمكونات الفضاء العمومي أدرجت اليوم في أوروبا 

لمستقبلية، او التي تحدد الخطوط العريضة للصورة الحضرية  (و السالمة... المناظر الليلية، مخطط األمن

متناسق  وو كذلك الفضاء العمومي و تهيئته يمكن اعتباره أحد عناصر المدينة و كذلك مثل نظام منسجم 

 لمكونات تتفاعل فيما بينها 

                                                           
34 Michel de sablet : les nouveaux pots de fleurs, in urbanisme n° 258, nov. 1992, p.43 



                                                                      لخصائص التصميمية للفضاءات العموميةا                                                                                    الثالث الفصل

  

89 
 

العناصر التصميمية واقع الفضاءات العمومية كأحد حول  يت معهأجريقول بيل هيلير في مقابلة 

"المدينة تنمو أفضل من أن ُتصمم". يلفت هيلير نظرنا أن المدن لها طبيعة عضوية حيث تنمو،  ةلمدينل

 .تتطور وتتكيف مما يحتم إعادة النظر في مداخل التصميم االعتيادية

كيف خالل تطور أي مدينة تتغير األحوال بشكل مفاجئ ولتكون البيئة المبنية ناجحة يجب أن تت 

مع التغيرات الغير متوقعة بدون الحاجة لتعديالت جذرية في نظامها. آن فيرنيه مودون في بحثها التعدد 

المقاييس لمجاورة سكنية في سان فرانسيسكو تطلق على هذا النوع "الفراغات ذات القدرة على التنفس". 

يتفاعل بإيجابية مع بيئته المبنية. هذا النوع من الفراغات يسمح بحدوث الغير متوقع حيث تتيح للساكن أن 

مفهوم الفراغات التي تتنفس يربط مقاييس مختلفة في المدينة من المجاورة السكنية إلى المبنى وصوالً إلى 

 .الغرفة. المرونة هي خاصية أساسية لهذا النوع من الفراغات كما تقترح مودون

استمرار  و التغير على التعامل مع-مدينةسواء كان فرد، غابة، اقتصاد أو -المرونة هي قدرة نظام 

نظرية هذه الالنمو والتطور. يدور المفهوم حول امتصاص الصدمات واستخدامها لتحفيز التجدد. ظهرت 

ير في فهم ، حيث كان لورقته البحثية تأثير كب1973ألول مرة على يد العالم البيئي الكندي هولينج عام

 .المرونة في األنظمة البيئية الطبيعية واالجتماعية

 

       

http://www.blogger.com/null
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 مقــــــــــــــــاربات و نظريـــــــــــــــــــــــــات التـــــــــــــــــــحليل

 المورفولوجي )الشكلي(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التحليل المورفولوجي)الشكلي( مقاربات و نظريات                             الرابع                                  الفصل  

91 
 

 مقدمة:

تعد البيئات الحضرية أنظمة "معقدة" للغاية تتكون من التفاعالت بين العديد من الجهات و الفاعلين، 

قرارات غالباً ما تكون متوقفة على تلك التي يصدرها اآلخرون ، و التي تنشأ من تفاعالت  كل منهم يتخذ

. من أجل تأمين مسارات مستدامة 1النظم االجتماعية و االقتصادية و المادية المختلفة ، مع قواعدها الخاصة

جيد لمورفولوجيا المدن للتنمية الحضرية ومراقبة التنمية ، هناك حاجة قوية لتحقيق فهم قائم على أساس 

 و النمو و عمليات التغيير. 

 بعض النماذج لمؤلفين عالجت الشكل الحضري و الفضاءات العمومية خاصة:

و أن الفضاء العمومي له دور مهم في التركيبة العمرانية و المشروع العمراني، فبالنسبة للتركيبة العمرانية 

الج الشكل العمراني و يهتم خاصة بصياغة تصميم الفضاء آلبرت ليفي....يعتبره جزء العمران الذي يع»

 2«العمومي، بالممارسة داخله، و بعالقته مع الفضاء الخاص

ضرية"، المصطلحات قريبة المعنى من التركيبة العمرانية متعددة جدا نذكر مثال: "العمارة الح

ترا و في إنجل  "townscape"التصميم الحضري"، في الواليات المتحدة األمريكية "منظر المدينة" "

"urbain désign و هذا ما سنتعرض له خالل هذا الفصل باستعراض أهم المقاربات التي عالجت "

 الموضوع من وجهة نظر روادها و إعطاء المفاهيم األساسية التي ستستخدم في الفصل التطبيقي.

IV-1-لمقاربة المورفولوجية:ا-  

طرق القياس و التناظر، بعبارة أخرى تبحث في وجود عوامل مشتركة تميل المورفولوجيا إلى استخدام » 

 3«بين الكائنات أو األشياء و تقوم بمجموعة من التصنيفات، و تقلل من الخصوصيات بهدف التعميم

 إيفور سامول، ذكره بيار ميرلن عدد من بين التيارات المورفولوجية، الحركات التالية: 

ي حركة الفرنس -( Contextualistة السياقية )الحرك -فيين اإلنجليز جغراحركة ال -الحركات اإليطالية 

 واقعية أنجلوساكسونالنقدية ال -آندروس 

 وتعدد هذه التيارات ليس ناجما أو ال يرتكز على اختالف جغرافي، و لكن لتعدد األهداف 

 التوجهات.

 

 

 

 

                                                           
1 Penn, A; Turner, A; (2003) Space Layout Affects Search Efficiency for Agents with Vision. In: (Proceedings) 

Proceedings of the 4th International Space Syntax Symposium. (pp. 9.1-9.16). University College London: London.  
2Christian NORBERG- SCHULZ : habiter, paris, Ed. Electa Moniteur, 1985, p.06 
3 Sylvain MALFROY, Gianfranco CANIGGIA : L’approche morphologique de la ville et du territoire, Zurich, 

liegt bei den autoren, 1986, p.185 
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IV -1-1-:الحركة المورفولوجية في إيطاليا 

وما و هذه الحركة سامونا )أعماله على البندقية(، موراتوري )أعماله في ر نذكر من بين رواد

كانيجيا   (LO STUDIO DEIFENOMENI URBANIالبندقية(، أيمونينوا )أعماله في بادوا( و مشروع )

 the territory of)جان و فلورنس(، آلدو روسي )عمارة المدينة(، قريقوتي )إقليم العمارة( )

architecture.) 

يأمل بناءا على التحليل و توجد في هذه الحركة اختالف بين أهداف روادها، فبينما ميراتوري  

المورفولوجي لتبسيط المشروع، أيمونينوا، عكس ذلك يعتبر بناء معرفة نظرية حول المدينة هدف رئيسي. 

ليط الضوء على ( و تسtypological classificationمدرسة موراتوريان تأمل إلى إنشاء تصنيف نمطي  )

المنهجية المتبناة و المطورة من طرف جيافرنكوا كانيجيا تهدف إلبراز الصفة »....الهياكل المستدامة 

 .4«العضوية للمدينة و تطورها عبر الزمن

باالتفاقيات  روسيتوصف المدينة على أنها نظام معقد، نتاج التطور التاريخي )نمو و تراجع(، اهتم 

على المشاكل التاريخية و مناهج وصف ».... و المناهج القديمة إلبراز نماذج، إعادة تقييم التاريخ، مؤكدا  

الظواهر العمرانية، على العالقات بين العوامل المحلية و بناء ظواهر عمرانية، على تحديد القوى الرئيسية 

  5«شكل دائم و عالميالفاعلة في المدينة، معتبرا إياها قوى تتدخل ب

 دينة.ترتكز منهجيته إذا على نمطية و هيكلية المدينة مع العناصر و المكونات و دراسة تاريخ الم

IV -1-2-ركة آندروس:ح 

ي أن فعن طريق المصادفة، لعب الهاجس من عدم القدرة على ضمان االرتباط مع الحياة العملية 

لحركة اتبارات العامة و الكليات، و من بين أنصار هذه استنتاجات هذه الحركة بقيت على مستوى االع

( Neighborhoods Hallesنذكر فرنسواز بودون و فريقه )منظومة العمارة الحضرية: أحياء األروقة )

ة مدينة (، فيليب بانيري و فريقه )األشكال العمرانية من الجزيرات إلى األشرطة و البلوكات(، قراء

قاللية، للتمكن العمراني(، هؤالء المؤلفين منحوا للشكل العمراني و مكوناته است)فرساي(، )عناصر التحليل 

شكل العمراني من التفسير و بشكل مستقل اآلليات الخارجية، و التي تكون سياسية، اقتصادية، اجتماعية. ال

و من  يمكن دراسته من خالل: تاريخه )آليات، أقطاب و حدود النمو(، القطع و الجزيرات، المخططات،

 ثم تأتي البناءات أنواعها و تعريف أنماطها.

ن لينش و و قد أدمجوا في مؤلفهم )عناصر التحليل العمراني( التحليل )بالمناظير( كما عرفه كيف

 «الممارسات الحضرية من زاوية المزاوجة بين الفضاء و الحياة االجتماعية» فهموه على أنه  

                                                           
4 Sylvain MALFROY, Gianfranco CANIGGIA, 1986: L’approche morphologique de la ville et du territoire, 

Zurich, Liegt bei den autoren , p.106  
5 Aldo ROSSI, 1981 ; L’architecture de la ville, paris, L’équerre, p.10  
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».... ختام عملهم على فيرساي، و تلخيص نهجهم أن  أقر كل من فيليب بانيري و فريقه، في 

الشكل العمراني أي المدينة ككل ....ال يمكن اختزالها في وصف المساحات الخارجية و التي تحوي معالم 

أو ال، بل أضيف له استيعاب العناصر الهيكلية، التي تشكل األنسجة بواسطة وحدات، حيث التعقيد يزيد 

في القواعد التي تحكمها، نريد أن نتكلم حول تراتبية الوحدات انطالقا من بصورة عكسية، دون الشك 

     6«الجزيرة إلى الحي، و التعرف عليها عن كثب كأجزاء في فرساي وصوال إلى المدينة ككل

هيلير  و بشكل مختصر فيما يتعلق بالمقاربة المورفولوجية، نحدد ثالث شروط أساسية أقرها بيل

 من مثيالتها لدى المؤلفين اإليطاليين لضبط المقاربة المورفولوجية:و هي أكثر تقييد 

  محور التفكير النظري هو الشكل الفيزيائي و الفضائي للمدينة 

 يجب التمتع باالنضباط التحليلي و لما ال العلمي، للشكل العمراني 

 ميدان  المورفولوجيا العمرانية تفترض المزاوجة بين الهندسة المعمارية و العمران في

   7واحد أين تجد العمارة البعد التحليلي و يجد العمران غايته في بعده الفيزيائي الفضائي

IV-1-3-التحليل بالم( ناظيرpicturesque:) 

منظر المدينة و جوردن كولين: المنظر الحضري أو منظر المدينة، التصور المستعمل في بريطانيا 

منهجية مكرسة في إبداع و » ن مكافئ للتركيبة الحضرية العظمى بواسطة جوردن كولين يمكن أن يكو

تصنيف مختلف أوجه المناظر الحضرية، و خاصة للفضاءات العمومية نعدد التأثيرات ثم نحلل مستوى 

، فهم و استيعاب المناظر الحضرية يتم حسب ثالث مستويات: الشارع، الهيكل )الكتل و 8«الجودة...

الطرق( و أخيرا الموقع. توصيف، ترجمة و تفسير، و إدراك المنظر الحضري يتم عبر ثالث تصورات: 

السلم، تتابع المشاهد، المكان و صفته، الموقع و عالقته مع السماء، خصائصه المعمارية )اللون، النسيج، 

 النمط، الظل/اإلضاءة .( 

IV -1-4- :كيفن لينش و التحليل اإلدراكي 

شهد تضع هذه المقاربة في االعتبار الوضوح البصري للمدينة فهي ترتكز على خمسة عناصر للم

نسبة للجودة الحضري: الطرق، الحدود، األحياء، األنوية، النقاط الدالة. و قد ركز خاصة على عنصرين بال

اإلدراك  الفيزيائية )المادي(: إمكانية القراءة و القدرة على التصور. هذان العنصران يجسدان مفهوم

 )اإلحساس( و كذا التمثيل الذهني لصورة المدينة.

                                                           
6 Philippe PANERAI et AL, 1979 : Lecture D’une Ville. Versailles, Paris, Ed du Moniteur, p.229 
7 Pierre MERLIN et AL, 1988 : Morphologie urbaine et parcellaire, paris, P.U.V, p.278 
8 Pierre PINON, 1991 : lire et composer l’espace public, paris, STU, P.37. 
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التبسيط الذي به يمكننا التعرف على العناصر و ترتيبها في رسيمة »... إمكانية القراءة )الوضوحية(: هي -

بالنسبة لشيء فيزيائي )مادي(، الجودة و التي بها يمكن »... درة على التصور هو ، بينما الق9«منسجمة

 10«تحفيز بناء صورة قوية ألي مالحظ 

يجاد عالقة إالصورة الذهنية لشيء تبني هويته و التي بها يمكن تمييزه عن غيره. هيكله الذي يمكن من  -

 .رف عليها من خالل دالالته و معانيهالشيء مع المالحظ و األشياء األخرى، كل شيء يمكن التع

( كما عرفه كيفن لينش، qualitésدينيس ديفوا: يعتبر أن الشكل الحضري يجب عليه أن يملك طابع ) -

تفرده .....، بساطته الهندسية الداخلية، إستمراريته، سيطرة شكل عنصر على باقي »يمكن تمييزه بـ 

التوجيه لكل طريق، عمق و اتساع الرؤية المتاح، الوعي العناصر، وضوح الربط بين العناصر، اختالف 

   11«بحركية الطرق، وجود تسلسل مؤقت ...، القواسم و دالالت األماكن التي عبرت في المدينة

مليات علم يتوقف منهج لينش عند التحليل، بل فرض أن تؤخذ النتائج في االعتبار أثناء مختلف 

ة يجب المستخرجة من التحليل يجب أن تحترم، و العناصر الضعيفالعناصر التدخل في المشهد الحضري. 

 تقويتها، و في  المقابل من المهم أن نقوم بخلق عناصر جديدة حين تنتفي.

IV -1-5-( نظرية بناء الجملة الفراغيةSyntax Space):      

فهي  هي طريقة لوصف و تحليل أنسجة الفراغ المعماري على الصعيدين المعماري والعمراني

ة موضوعية تندرج تحت المنهج المورفولوجي في البحث المعماري والعمراني، الفكرة أنـه باسـتخدام طريق

ول من و محددة للوصف نستطيع أن نستكشف مدى ترابط منطقـة مـا بأجزائها و قياس مدى إمكانية الوص

غي للتجمعات الل التنظيم الفرامكان إلى آخر داخل التنظيم الفراغي. و يرى أصحاب تلك الطريقة أنه من خ

جتماعية موجودة العمرانية نستطيع أن نتمثل طبيعة الحقائق االجتماعية. النظرية فالمعلومات الثقافية و اال

 في الشكل الفيزيائي وفي هيكله.

IV -1-5-1-ناء الجملة الفراغية )مفاهيم و تطبيقات(:أسس مقاربة ب 

 كيف يمكن وصف فضاء معين؟ كيف نحلل نسيج عمراني وفقا لهدف الطريقة )المقاربة(  كيف 

ين المجتع بنقيم تصميم فضاء معين؟ كيف يمكن قياس تواصلية الفضاءات؟ كيفية التحقيق في العالقة فيما 

 و خصوصياته و تمثالته الفضائية؟ 

تقنيات  مترابطة و متسلسلة من األفكار وسيتم التطرق إلى هذه المسائل من خالل توسيع مجموعة 

 التحليل )عن طريق مقاربة بناء الجملة الفراغية(.

 

                                                           
9 Kiven LYNCH,1989 : l’image de la cité, paris, Ed Dunod, p.3 
10 Idm. P. 11 
11 Denis DUVEAU, 1998 : la composition urbaine, vers une méthode de production de la forme urbaine ?, Tours, 

maisons des siences de la ville université Francois-Rabelais, documents sciences de la ville no 1, p.31  
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في وحدة بارتليت للدراسات المعمارية،  1970نشأت وتطورت مقاربة بناء الجملة الفراغية، في 

واء في هي تقنية قوية يمكن أن تستخدم لوصف وتحليل أنماط الفضاء المعماري س، 12كلية لندن الجامعية

المبنى أو على مستوى المناطق الحضرية. أساسها يكمن في  كيفية إنشاء وسيلة موضوعية لتقييم والتحقيق 

في العالقة بين البنية المورفولوجية للبيئات التي من صنع اإلنسان والهياكل االجتماعية أو الفعاليات ضمن 

  .هذه الفضاءات

ة من التقنيات لتحليل التكوينات المكانية بجميع أنواعها، بناء الجملة الفراغية هو عبارة عن مجموع"

 13المدن." وخاصة إذا كان شكل المكان يعكس جانبا هاما من شؤون اإلنسان، كما هو الحال في المباني و

ويعرف بناء الجملة الفراغية أيضا بأنه " مجموعة من تقنيات التمثيل وتحليل التخطيط المكاني بجميع 

 .15ومحاوالت لتفسير السلوك اإلنساني واألنشطة االجتماعية من وجهة نظر التكوين المكاني. 14أنواعه "

حاليل بت 1987وقد استخدم في مجموعة واسعة من المشاريع البحثية. حيث قام هيلير وآخرون سنة

ملية في ع الجانب الوظيفي لهيكل المباني 1990كما اختبروا سنة    Peponis .األنماط الموروثة للسكن 

لندن بعد  إدراك الطريق. و قام هانسون بوصف اآلثار االجتماعية والثقافية لمختلف مخططات إعادة بناء

 .1989حريق كبير سنة 

بناء الجملة الفراغية كأداة في عملية التجديد الحضري في المدن  1989كما استخدم ميلر سنة   

باألنماط المكانية للجريمة في المناطق الحضرية، و بالتنبؤ  1989السويدية. حاول هيلير و آخرون سنة 

باآلثار االجتماعية لمختلف أنماط هيكلة المدينة النموذج في العالم  1989أبدى دي هوالندا إهتماما سنة 

كيف أن الهيكل المكاني البلدات بمثابة آلية للتحكم في الفكر الفصل  1989الثالث. أظهرت ميلز سنة 

من ذلك أنها بحثت في العالقة بين البنية المورفولوجية للمناطق الحضرية و أنماط  العنصري. آخر واألهم

 16الحركة التي في كثير من األحيان عبارة عن )حركة الراجلين(

IV -1-5-2-أهمية تحليل الفضاء: 

الفضاء هو الوحدة التي  تقام عليها جميع األنشطة البشرية. وهو يعكس الجوانب االجتماعية 

ة للمدينة. تأثير الفضاء على الناس، وكيفية استخدامه والتفاعل مع بعضهم البعض داخله فنحن والثقافي

جميعا بحاجة إلى فهم ذلك. فمن الضروري أن نفهم الفضاء من منظور وظيفي من حيث ما الذي يفعله 

                                                           
12Hillier B, 1988, "Against enclosure", in Rehumanising Housing Eds N Teymur, T Markus, T Wooley 

(Buttersworths, London) pp 63-85 
13 space syntax laboratory ,retrieve on 7th  may 2008,“ http://www.spacesyntax.org /introduction/ 

index. asp” 
14 Hillier B. (1999), Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture, Cambridge: Cambridge 
University Press 
15 Hillier, B, 1996b: ‘Cities and movement economies’ in Urban Design International 1 (1), pp 41-60 
16 Environment and Planning B; planning and design,1993“ Space syntax: standardised integration measures and 

some simulations” 

http://www.spacesyntax.org/
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ء المتواجدة الناس فيه. يجب أن نفكر في الفضاء العمومي ليس كخلفية ألنشطة السكان أو كخلفية لألشيا

 .17ضمن حدوده و لكن كجانب جوهري لحقيقة أفعال الناس

يمكن وصف الفضاء بثالث أفكار هندسية: خطيا عندما يتحرك الناس فيه، الفضاء المحدب )فيه كل نقطة  

التي من أي نقطة من الفضاء  isovist يمكن أن نرى بعضنا البعض( عندما تتفاعل في داخلها، وأخيرا

. وسيتم 18إليها على أنها شكل بنسب مختلفة، المجال البصري في كثير من األحيان شائكيمكن أن ينظر 

 .تحديد كل هذه األفكار الهندسية بمزيد من التفصيل في هذا الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV -1-5-3-ما هو الشكل الفضائي؟ 

من المسلم به بوضوح أن المدينة هي حاوية األنشطة، في فضاءاتها تحدث العديد من السلوكيات 

البشرية مثل األكل ، والتجمع ، والتفاعل والسكن ، ضمن حيز فضائي ذو شكل معين. هناك عالقة 

ين متوقعة بين الفضاء ، ويكمن استخدامها في العالقة بين تكوين األشخاص وتكوين الفضاء. التكو

هو اآللة "مجموعة من العالقات المترابطة التي يتم تحديد  الفضاءعلى النحو المحدد في كتاب هيلير 

كل منها من خالل عالقتها بكل اآلخرين"(. يؤثر ترتيب الفضاءات بهذه الطريقة على استخدامها وفًقا 

( b.2-4( و )a.2-4)لكيفية ربط هذه المسافات ببعضها البعض. على سبيل المثال ، توضح األشكال 

نوعين مختلفين من التكوين المكاني ، على الرغم من أنهما يبدوان متشابهين في الجوار وعدد الخاليا 

 ، إال أنهما مختلفان تماًما في الطبولوجيا(.

فيما يتعلق بمبدأ النفاذية على سبيل المثال ، من الواضح أن موضع األبواب في هذين المثالين 

مختلف تماًما ، لذلك له تأثيره على خصوصية المساحات ، التي تحدد في النهاية استخدام الفضاء ، 

                                                           
17 Vaughan.L, 2007, The spatial form of poverty in Charles Booth’s London, issue 3 Publisher,Elsevier, 

231-250 
18 Benedikt M L, 1979, ``To take hold of space: isovists and isovist fields'' Environment and Planning B 6 47-65 

تغير الفضاءات المرئية أثناء التحرك داخل البيئات 

 المبنية    

 بشكل خطيانتقال األفراد  التفاعل ضمن حدود فضاء محدب

انب جوهري منه. (: العالقة بين الفضاء و النشاط: الفضاء ليس خلفية للنشاط  و إنما جIV-1الشكل ) 
 ((Vaughan 2007 المصدر:
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 .19لذلك يجب تحليل التكوين الفضائي و فهمه

 

 

 

IV -1-5-4-:وحدات تقنية بناء الجملة الفراغية 

كل نقطة في الفضاء له مظهرين أحادي البعد و ثنائي، و يسمى األول بالمحوري ؛ و يسمى ثنائي البعد 

 :بالتحدب

 المخطط المحوري: -1

المنتج خريطة محورية. و هي تقدم هو رسم أطول وأقل الخطوط التي تغطي النظام الفضائي ، يسمى 

المنظور األكثر شموال، حيث سيمتد خط محوري طالما أن نقطة واحدة على األقل مرئية ويمكن الوصول 

 .20يتم استخدام الخطوط المحورية عند دراسة الحركة، و إليها مباشرة

 التحدب: -2

مقعرة". إنها منطقة يتم تحديدها يتم تعريف المساحة المحدبة بأنها "مساحة لن تحتوي على أجزاء 

بواسطة حدود خطوط مستقيمة ، أي نقطتين في هذه المساحة المحدبة يمكن ربطهما بخط مستقيم ال يخرج 

توفر المساحة  تتكون الخريطة المحدبة من أكبر و أوسع األماكن المحدبة التي تغطي المنطقة.  عن الفضاء.

ألن أي نقطة مختارة يتم التقاطها داخلها يمكن رؤيتها و الوصول المحدبة المنظور األكثر تحديًدا نظًرا 

يتم استخدام مسافات محدبة عند دراسة  .21إليها مباشرًة من جميع النقاط األخرى داخل نفس المساحة

 .التفاعل

 

                                                           
19 Hillier,B, 1996,« Space is the machine », Cambridge University Press. 
20  Hillier et al, 1983, Space syntax: a new urban perspective, the architect’s journal30 November,pp47-63.  
21 Hillier et al, 1983, Space syntax: a new urban perspective, the architect’s journal30 November,pp47-

63. 

 (1996 ،هيلير ي         المصدر: )(: الشكل الفضائIV-2الشكل )          
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3- Isovist: 

هو إلى أي مدى يمكن للمرء أن يرى أو ينتقل من كل  isovistالمعيار الرئيسي في تعريف 

نقطة في الفضاء. وقد تم تطوير تحليل ايزوفيست في دراسات المناظر الطبيعية وهو جزء ال يتجزأ من 

الذين  1967سنة  22و تاندي isovistمصطلح  1979نظم المعلومات الجغرافية . اعتمد بينديكت سنة 

مورفولوجًيا للنظام الفضائي  في حد ذاته مقياًسا Isovist. يعد حقل استخدموه لوصف المناظر الطبيعية

. Daltonمن  Omnivistaو  Turnerمن  Depthmap، ويمكن إنشاؤه تلقائًيا باستخدام برنامج مثل 

ُيعّرف بينيديكت مفهوم إيزوفست بأنه "مجموعة النقاط المرئية من نقطة مميزة في الفضاء وفيما يتعلق 

إنه مجال الرؤية الذي يمكن من خالله تحديد حدود المساحة بأكملها من خالل نقل عين المراقب . 23بالبيئة"

درجة دون عائق هندسي. إن شكل الحدود أليسوفت حساس لموقع نقطة الرؤية عندما يكون  360حول 

دراسة  الفضاء غير محدب ، حيث سيكون هناك العديد من االيزوفيين بأشكال مختلفة. يتم استخدامه عند

 أنماط معقدة من السلوك.

 

 

                                                           
22 Tandy, C R V 1967, 'The Isovist Method of Landscape Survey', Methods of Landscape Analysis, October, pp. 

9- 10 
23 Benedikt M L, 1979, ``To take hold of space: isovists and isovist fields'' Environment and Planning B 6 47-65 

 

 ضاء محدبف        خط محوري                                    فضاء مقعر                                      

 

 المخطط المحوري                                                   مخطط التحدب
  Hillier et al.1983ة  المصدر: تمثيل الفضاءات بمقاربة بناء الجملة الفراغي (:IV-3الشكل)
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IV -1-5-5-:مفهوم العمق 

دراسة لم يكن االهتمام الرئيسي ببناء الجملة الفراغية هو إنشاء خطوط أو خرائط محورية ، ولكن في 

. يقيد تركيب الفضاء المسافة بين 24العالقات وتفسيرها بين الخطوط التي تغطي مثل هذه الخريطة

الفراغات الطوبوغرافية ، وتسمى هذه المسافة الطوبولوجية العمق. يشير مصطلح "عمق" إلى عدد 

األدنى لعدد الخطوات الخطوط المتداخلة التي يجب عبورها لالنتقال من الفضاء إلى آخر ، ويعني الحد 

 )التكامل( ، في حين أن العدد األقصى منها يعني الفصل)االنعزال(.

 

IV -1-5-6-:التكامل 

العالقة بين التكامل وتكامل العمق هي الخطوط المتداخلة األقل التي يجب اجتيازها لالنتقال من 

خالل قسمة العمق الكلي  خط إلى كل سطر آخر. وعلى النقيض من عمق المتوسط )يتم الحصول عليه من

على عدد الفراغات في النظام( ، فإن الخطوط األكثر تكامالً تعني الحد األدنى من العمق. بمعنى آخر ، 

 يعني أن المسافات األكثر فصاًل تعني عمًقا أعلى. α 1 / mean Depthالتكامل             

 

 

 

 

 

                                                           
24 Batty, M. and Rana, S. (2004) The automatic definition and generation of axial lines and axial maps, 

Environment and Planning B, 31, forthcoming, available at 

http://www.casa.ucl.ac.uk/working_papers/paper58.pdf. 

 

   Batty et Rana 2002المصدر:  (               Isovistاإليزوفيست ) (:IV-4)  الشكل               
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 األقل عمقا )األكثر تكامال(

 

 

 

 )األقل تكامال(األكثر عمقا 

 

 
 األكثر عمقا يعني أكثر انفصاال للفضاءات

 أعماق  9العمومية و هذا الرسم يحوي 

 

 
 
 

 األقل عمقا تعني أكثر تكامال للفضاءات
 أعماق 5العمومية و هذا الرسم لديه 

 ( 1983)المصدر: هلير،...        (:العالقة بين التكامل و العمقIV-5الشكل )                                 

 

IV -1-5-7-:قياس التكامل 

عند رسم الخطوط المحورية لمنطقة ما ، فيمكن اختيار أي فضاء و وضع جميع الفضاءات التي 

تتصل مباشرة معه على مستوى منفصل حتى يتم تغطية النظام بأكمله ، ثم نعدد المستويات المطلوبة 

و آخرين،  لالتصال بجميع الفضاءات فيمكن بهذا تحديد النظام و قيم التكامل ، ويمكن حساب العمق )هلير

، يمكننا أن نرى أنه مرتبط فقط  7( ، من خالل البدء في السطر IV-7(. كما هو مبين في الشكل )1983

. بوضع كل اتصال مباشر على مستوى منفصل ، نجد 4و  6بالخط  5. ثم يتم توصيل السطر 5بالخط 

، يمكننا أن نرى  4نحتاج إلى أربعة مستويات لالنضمام إلى النظام. وبالمثل ، بالنسبة للخط  7أن للخط 

، وعالوًة على  7و  6بالخط  5، ثم يتم توصيل السطر  5و  5و  2باشر بالخطوط أنه مرتبط بشكل م

مستويات لالنضمام  3. استمر كما كنا من قبل ونرى أننا بحاجة إلى 1بالخط  2ذلك ، يتم توصيل الخط 

ستويات ألنه يحتاج إلى عدد أقل من الم 7أكثر تكامالً من السطر  4إلى النظام بالكامل ، لذلك يكون السطر 
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عمق خط معين ضرب عدد الخطوط على مستوى حسب رقم المستوى ، مجموع (. لحساب متوسط 3)

/  1. يمكن عندئٍذ حساب قيمة التكامل كقيمة تكامل فعلية = 25عبر مستويات وتقسم حسب عدد الخطوط

 عمق.متوسط 

 

 1983(: نموذج بسيط للخطوط المحورية          المصدر: هلير،  IV-6الشكل رقم )

 

 

 

 

 

  

 6 =1.5((/3x1(+)3x2= )) 04الفضاء  عمق

 6 =2.3((/1x1(+)2x2(+)3x3))=  07الفضاء  عمق

 عمق الفضاء /1يساوي   التكامل

 لحساب المعايير من خالل المخطط المحوري(: رسم توضيحي IV-7الشكل )

 1983لمصدر: هلير و آخرون، ا                                                                                               

 

IV -1-5-8-اسية:التكامل األس 

تعكس قيمة التكامل  لكل خط محوري في الخريطة المحورية قيمة تكامل تختلف من خط آلخر ، و

تصنيفها من  كيفية ارتباطها بجميع المساحات األخرى. في حالة فرز قيم التكامل للخطوط و هذه أهميتها و

٪ من خطوط التكامل العالية للمستوطنات الصغيرة 25األعلى إلى األدنى ، يوصى باستخدام خطوط أعلى )

ة التكامل في تسوية أكبر( يمكن تحديد قيم ٪ هي القيمة الموصى بها لنوا10سطر.  100التي تقل عن 

( باسم تكامل القلب ويمكن تمييزها ٪10التكامل وعرضها على الخريطة. وتعرف هذه القيم األكثر تكامالً )

. في األنظمة الجيدة ، يتعلق 3.8على الخريطة بواسطة خطوط سوداء ثقيلة كما هو موضح في الشكل 

                                                           
25 Hillier et al, 1983, Space syntax: a new urban perspective, the architect’s journal30 November,pp47-
63. 
 

 3المستوى 

 2المستوى 

 1المستوى 

 0المستوى 
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ى. هذا يعني أينما كنت في النظام ، فأنت لست ابعد عن خط االندماج جوهر التكامل بجميع المناطق األخر

. تمثل الخطوط األكثر تكامالً في خطة حضرية الهيكل العظمي للخريطة الذهنية ألن هذه الخطوط 26العالي

 هي األكثر إلماماً بالناس.

 

 

ة: الخطوط الفراغي مثال على تحليل المخططات المحورية وفًقا لتقنية بناء الجملة (:IV-8شكل )

 الاألكثر قتامة هي األكثر تكامال، في حين أن اللون الفاتح هي الفضاءات األكثر انفصا

 

IV -1-5-9-امل األساسية:أشكال التك 

 ما يلي: 1983افترض هيلير سنة 

طق الحضرية، "تأخذ المحاور األساسية المتكاملة أشكاالً نموذجية عديدة على مستوى المدن أو المنا

دت عالتي نسميها عجلة مشوهة. ترتبط شبكة نصف دائرية صغيرة من الخطوط في قلب المستوطنة في  و

 اتجاهات بخطوط على محيط المستوطنة، و التي تشكل أيًضا جزًءا من القلب".

 

                                                           
26 Hillier et al, 1983, Space syntax: a new urban perspective, the architect’s journal30 November,pp47-

63. 
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 (: .   أشكال توضيحية  للنواة األساسية لمحاور التكاملIV-9الشكل )

 (1983)المصدر: هلير و آخرون، 

 

IV -1-5-10-المحلي والشامل: التكامل 

تتغير قيمة تكامل الخط وفًقا لعدد المستويات التي تم اعتبارها في القياس ؛ إذا قمنا بحساب مدى 

عمق كل سطر من جميع الخطوط األخرى ، فإننا نسمي هذا التكامل العالمي ، في حين أن حساب مدى 

ط على ، إذا كان فق Radius-3عمق  كل سطر من جميع الخطوط حتى ثالثة مستويات ُيسمى تكامل 

( )عدد الخطوط المرتبطة connectivityبعد مستوى واحد من كل سطر ، فإننا نسمي هذا الترابط لخط )

هو خاصية للخط الذي  ترابطية. الradius – nبه مباشرة( ، لذا فإن تحديد نوع التكامل يعتمد على تكامل 

المحور ، ألنه يتطلب معرفة  يمكن رؤيته من المحور ، في حين أن التكامل الشامل ال يمكن رؤيته من

النظام ككل ، فإنه يعتبر العالقة بين كل محور و كل المحاور األخرى بغض النظر عن مدى االنتقال، 

 .27لذلك هو مقياس شامل

في التحقيق في حركة المشاة، حيث تبين أن حركة المشاة في معظم رحالت  R-3يستخدم التكامل 

إلى ثالثة مستويات. من ناحية أخرى ، غالباً ما تقتصر المشاة التي يمكن التنبؤ بها محدودة في المتوسط 

                                                           
27 Hillier et al, 1983, Space syntax: a new urban perspective, the architect’s journal,30 

November,pp47-63. 
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 رحلة المركبات النموذجية )حركة المركبات( على عشرة مستويات.

 

 

 التكامل الشامل -ب التكامل المحلي -أ

و هو قياس لعالقة المحور نحو جميع  –يوضح التكامل الشامل   -( التكامل المحلي لديلفت، هولندا: أIV-10الشكل)
بينما يوضح ب )يمين(  -المحاور األخرى في النظام، المرتبة من األكثر تكامالً )لون أحمر( إلى أكثر فصل )لون أزرق( 

   Tatiana rojas molinaمحاور من كل محور في كل اتجاه )المصدر:تحليل التكامل المحلي محسوًبا حتى ثالثة 
25/09/2015 

 

 

IV -1-5-11-:الوضوح 

التنقل  الوضوح هو خاصية رئيسية للهيكل الفضائي للمدن. إنه مؤشر على جودة البيئة التي يسهل
ا يتحرك كأنه واضح عند رؤيته من األعلى، و لكنه قد ال يكون مفهوًما عندم فيها. الشكل )أ( يبدو و

ة على الشخص فيه، على النقيض من ذلك، الشكل)ب(. قد يكون مفهوما، لذا يجب فهم المتغيرات المؤثر
 رؤيته  عملية اإلدراك . يعّرف مؤشر الوضوحية بأنها "الدرجة التي يمكن من خاللها مشاهدة ما يمكن

 

 

 

ب( يبدو مخطط لمدينة  في جنوب فرنسا غير مفهومة 
 (1983)المصدر: هيلير و آخرون، 

ر: )أ( يبدو النمط واضًحا عند رؤيته من األعلى )المصد
 (1996،  هيلير

 (: أمثلة على أنماط واضحة و أخرى غير مفهومة. IV-11 الشكل )

https://emurbanism.weblog.tudelft.nl/author/tatiana/
https://emurbanism.weblog.tudelft.nl/author/tatiana/
https://emurbanism.weblog.tudelft.nl/author/tatiana/
https://emurbanism.weblog.tudelft.nl/2015/09/25/ii-space-syntax-analysis-_ypenburg-delft/
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 .28على نطاق واسع دون بذل جهود كبيرة"وخبرته محلًيا في النظام و أن يتم فهم النظام الفضائي 

، 29إن وضوح الفضاء هو "مقياس للعالقة بين الفضاءات الحضرية العمومية و الميزات المحلية"

و يتعلق التعريف بالعالقة بين ترابطية الفضاء )القياس المحلي( و تكامله الشامل، و هو يعني كيف يمكن 

بعبارة أخرى ، كيف يمكن للمالحظ اإلبالغ عن موقعه داخل قراءة التكوين الفضائي من خالل أجزائه. و 

النظام الفضائي ككل من كل مكان يحتمل أن يشغله "المفتاح فهم الجزء و الكل هو فهم العالقة بين 

( سوف يتم زيارة المنطقة األكثر تكامالً أكثر ، و بالتالي 1996المستويات المختلفة للتكامل" )هيلير ، 

، على الرغم من أن التكامل ليس له تأثير مباشر على االعتياد. النظام المفهوم هو الذي  سيكون أكثر دراية

تميل فيه الفضاءات المترابطة بشكل جيد إلى أن تكون متكاملة بشكل جيد و العكس صحيح. في بيئة 

زء. و على واضحة، العالقة بين خصائص الفضاء المحلية و الشاملة مثالية، لذلك يمكن قراءة الكل من الج

العكس، إذا كان االرتباط ضعيًفا، فسيكون المنتج عبارة عن بيئة غير مفهومة، لذلك قد يفقد الناس طريقهم. 

( هذه الفكرة باستخدام مخطط تناظري يبين العالقة بين الترابطية 1996ر )يفي وقت الحق ، يشرح هيل

نظر في شكل التبعثر. إذا كانت النقاط و التكامل. و يالحظ أنه يمكن التنبؤ بدرجة وضوح من خالل ال

درجة من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين ، فهذا يعني وجود عالقة جيدة  45تشكل خطا مستقيما يرتفع عند 

(. على سبيل المثال 1996بين التكامل المحلي والشامل. و بالتالي ، سيكون النظام مفهوما للغاية )هيلير ، 

النقاط تشكل تشتًتا خطًيا و ضيق المسافات فيما بينها يشير إلى وجود ارتباط ( IV-13، في الشكل الموالي )

( أن النقاط المبعثرة IV-12تام، و بالتالي زيادة الوضوح. على العكس من ذلك ، الرقم يوضح الشكل رقم )

 منتشرة مشيًرا إلى أن االرتباط ضعيف. و بالتالي ، كشف على أن  القراءة الشاملة غير مفهومة.

 

  

  

  

 

 

 

                                                           
28 Hillier, B, 1996: ‘Cities and movement economies’ in Urban Design International 1 (1), pp 41-60 
29 Peter Szalapaj, 2001, FormCAD Principles for Architectural Design: Analytical Approaches to Computational Representation of 

Architectural Form, Architectural Press, University of  Michigan,p 41 

 

 

 م فضائي واضحنظا (:IV-13) :  نظام فضائي غير واضح                                   الشكل (IV-12) الشكل 

 (1999(                                                         المصدر )كيم يو 1999المصدر )كيم يو 

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Szalapaj%22
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IV -1-5-12-المفهومية : Intelligibility    

ل فـي األماكن الذي يتمثـ) Local) هي محاولة فهم التنظيم الفضائي بتبيان العالقة بين البعد المحلي

ي بأكمله الذي يشمل التجمع العمرانGlobal)) العامة و االحياز العمرانية والساحات ، والبعد الشامل

ادت إمكانية فهم زـد والعام كلما كالحي أو المدينة فالبعد المحلي يجعلنا في عالقة مع محيطنا القريب والبع

قاربت العالقة المدينة والعثور على الطريق بها. الشامل يجعلنا في عالقة مع التجمع األكبر حجما وكلما ت

 بين البعدين المحلـي

IV -1-5-13-قيمة التضافر (Synergy:) 

ى حد كبير الشامل. إنه إل( و التكامل radius3التضافر هو ببساطة العالقة بين التكامل المحلي )

ليس  3طر نوع آخر من الوضوح، ألنه يتعلق بالعالقة بين البنية المحلية و الشاملة. تمثيل نصف الق

بدو أنه يعطي محلًيا مثل الترابطية، و لكنه أفضل ارتباط، على سبيل المثال، معدالت حركة المشاة، و ي

لتكامل الشامل الحضرية. لذلك فإن ارتباطها بمعيار ا مؤشًرا جيًدا لهيكل مقياس المشاة المحلي للمناطق

رق على قد يكون مؤشرا على العالقة بين االقتصاد المحلي لألحياء و اقتصاد المدينة ككل. هل الط

آثار تخطيط  مستوى المدينة تمر عبر نفس األماكن التي تشكل قلب الحي؟ في المدينة الحديثة ، كان أحد

كة هو فصل بنية المسار الشامل عن الجوار المحلي )من أجل تسريع حرالمناطق و هندسة المرور 

ي فمرور السيارات( ، و يتوقع أن يظهر ذلك من خالل تقليل التضافر. كما يتوقع أيضا انخفاض 

المسارات الوضوح ، و لكن هذا سيظهر في المنحنى البياني كعدد صغير من الفضاءات األكثر تكامالً )

 و التي ال ترتبط بشكل جيد محلًيا. المرورية الرئيسية(

IV -1-5-14-( السيطرةcontrol): 

. 30تعرف السيطرة بأنها "درجة االختيار التي يمثلها كل فضاء لما يحاذيه كفضاء لالنتقال إليه"

إنه مجموع االرتباطات المتبادلة مع ما يحاذيه من فضاءات، و لقد تم تحديد أن كل محور يبدأ بقيمة سيطرة 

بالتساوي على الخطوط التي يتقاطع معها. سيعطي كل سطر القيم  1سطر سيوزع قيمته المبدئية لـ . كل 1

و يسيطر فيها اعتمادا على عدد الخطوط التي تتقاطع معه، و تعكس قيم التحكم هذه تأثير كل خط على تلك 

نه سيتم توزيع قيمة يتقاطع مع خطين ، فإ 1( يدل على أن السطر IV-14التي تتقاطع معها. الشكل رقم )

. و بالمثل ، سيعطي السطر 0.5من خالل إعطاء كل قيمة  6و  2السيطرة األولية بالتساوي على الخط 

. و بالتالي ، فإن قيمة السيطرة في 0.333قيمة  2السطر  4، بينما يعطي السطر  0.5قيمة  2السطر  3

أعلى مما كانت  1.333يطرة الناتجة ، و تكون قيمة الس 0.333و  0.5و  0.5تساوي مجموع  2السطر 

الذي  6عليه في البداية. قد تحصل الخطوط األخرى على قيم سيطرة أقل من قيمها األولية مثل السطر 

                                                           
30 Hillier et al, 1983, Space syntax: a new urban perspective, the architect’s journal30 November,pp47-

63. 
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 .0.833يحتوي على قيمة سيطرة قدرها 

 (: خطوط المحاور تظهر قيم السيطرةIV-14الشكل )

 

IV -1-6- الجملة الفراغية:االنتقادات التي تواجه استخدام تقنية بناء 

على الرغم من استخدام تقنية بناء الجملة الفراغية على نطاق واسع و نشره منذ عقود قليلة، فإن 

صالحية التقنية مثيرة للجدل. يمكن عرض بعض االنتقادات و الجداالت التي وجهت لهذا األسلوب و التي 

 :أجملناها في النقاط التالية

بأن بناء الجملة الفراغية يقيس المسافة بين  راتيثية األبعاد: جادل تجاهل المعلومات المترية و ثال

هيلير  الفضاءات التي تتجاهل المسافات المترية من الناحية الطوبوغرافية و هذا أمر يصعب قبوله. ادعى

ذا أن بناء الجملة في الفضاء ليس كافًيا لتفسير السلوك االجتماعي ، حيث إنه يشير إلى اختيار المشاة ، ل

يحتاج إلى التعاون مع المتغيرات المناسبة األخرى للقيام بذلك. وجادل بأن هناك صراًعا بين العالقات 

المترية والعالقات الطوبولوجية ، نظًرا ألن اعتبار المسافة المقطعية بدالً من البعد الطوبولوجي سيعرض 

قرب إلى جميع األجزاء األخرى من النظام( دائًما المركز الهندسي للنظام باعتباره األكثر تكامالً )ألنه أ

 .ويعرض الحواف الهندسية هي األكثر فصاًل ، وهذا يعني أن حدود النموذج ستتأثر باختيار موضعها

و يرفض بعض المهندسين المعماريين التحليل القائم على بناء الجملة الفراغية ألنه ليس ثالثي 

ير ليقوله عن الجودة البصرية. و بالتالي، تتجاهل بنية الفضاء األبعاد و ال يمكن بالتالي أن يكون له الكث

المظهر السطحي للبيئة، بما في ذلك األلوان السطحية و القوام و األنماط. و ذكر راتي أن هناك العديد من 

العوامل التي يمكن أن تولد حركة مثل محطة الحافالت أو مبنى أطول. بما أن تركيب الفضاء يهمل 

الثية األبعاد ، فمن الصعب التمييز بين رصيف المشاة و الطريق السريع في المدن عند المعلومات ث

 .االعتماد على الخريطة المحورية، 
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ن مالتكرار وغموض المصطلحات المستخدمة في بناء الجملة الفضائية: المصطلحات المستخدمة 

ت متشابهة ، فإن بعض هذه المصطلحاقبل هيلير في بناء الجملة الفراغية معقدة و غامضة. عالوة على ذلك

 .التكرارعنه نتج في المعنى. على سبيل المثال ، كل من العمق و التكامل يعني الشيء نفسه. و بالتالي، هذا ي

ذكر لورانس بأن تقنية بناء الجملة الفراغية غير كافية في إبراز معايير المجتمع. و بالمثل، جادل   

يمكن االستدالل على بناء الجملة الفراغية من خالل النظر فقط إلى النمط ( بأنه ال 1978إدموند ليتش )

الحضري ثنائي األبعاد، و حتى إذا كنا نستطيع التأكد من المعايير الفراغية لهذا األسلوب فإنه ال يمكن 

ينتج  االستدالل على حتمية استخدام المجتمع لنتائجها. و على العكس، اقترح هيلير أن التفاعل االجتماعي

عن التكوين الفضائي للتخطيط العمراني. هذا االدعاء من المستحيل اختباره، كما هو اليوم في المناطق 

 .31الحضرية، حيث يختلف أسلوب الحياة تماًما عما كان موجوًدا عندما قام هيلير ببناء أفكاره

اغية دون لجملة الفراإلشكالية التي يقع فيها مجموعة من المخططين الذين يستخدمون أسلوب بناء ا

ر من األهمية فهم األيديولوجيات التي تقف وراءه و التي قد تؤدي بـقضايا أخرى في التصميم على نفس القد

  أن تعامل على أنها ثانوية.  

مثل  تقنية بناء الجملة الفراغية قاصرة في تحديد عديد الخصائص المرتبطة بالتخطيط الحضري

لفرعية االرغم من أن المخططات المحورية قد تتكهن بالطرق الرئيسية و خاصية المظهر، و الحجم. على 

رى، قد من خالل أطوال الخطوط المحورية، إال أنها ال تأخذ بعين االعتبار عرض الطرق. و بعبارة أخ

تسلسل يكشف مخطط الخرائط المحورية عن وجود تسلسل هرمي للطرق بينما ال يكون كذلك في الواقع. ال

 رق ال يمكن أن يكون مقتصرا في قضية التوجيه و اإلرشاد.الهرمي للط

عليها  إضافة إلى الغموض الذي يكتنف تفسير القيم المتحصل عليها بخصوص المعايير التي يعتمد

ي تستند في البرنامج التطبيقي لهذه التقنية و كذا كيف يمكنه أن يتعامل مع جميع أنماط األنسجة و الت

 .الف ما استند عليه بيل هيلير في تأسيسه لمختلف المعايير المدروسةتخطيطها إلى منطق قد يخ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Salheen, M., 2001, A comprehensive analysis of pedestrian environment: The case study   of Cairo city center, Ph.D. thesis , Heriot-Watt 

University, Edinburgh College of  Art, Faculty of Environmental Studies, School of Architecture. 
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 الخالصة:

المورفولوجي و قمنا بالتطرق  شرح مقاربات و نظريات التحليلبإيجاز في هذا الفصل، قدمنا 

المكاني، كل العناصر األساسية لمقاربة بناء الجملة الفراغية. على سبيل المثال، توضيح مفهوم التكوين ل

و تحديد األدوات المستخدمة إلدراك المساحات للتحليل )مساحة محدبة والخط المحوري(، وشرح مفهوم 

العمق والتكامل وكيفية قياسهما. كما ذكرنا الفرق بين التكامل الشامل و المحلي، و كيف يمكن استخدام 

بدأ الوضوح. بعد ذلك، حددنا مصطلح الترابط بينهما كأداة تقييمية للمناطق الحضرية المختلفة في ضوء م

آخر مهم يستخدم في طريقة بناء الجملة الفراغية، هو قيمة السيطرة على خط، مما يدل على معناها وكيف 

وهناك مصطلحات متخصصة أخرى تستخدم في بناء جملة الفضاء مثل المركزية  .يمكن حسابها يدويا

 .ث أن لها أهمية كبيرة بالنسبة لهاواالختيار لم تذكر في هذه الدراسة البحثية، حي

شرح هذا الفصل طريقة بيل هيلير في تحليله للنسيج العمراني للمدينة وكيفية تحليل النسـيج بطريقة 

موضوعيه يمكن من خاللها حساب درجة الترابط بين عناصر شبكة النسيج ويشـرح المفاهيم األساسية 

 النسيج العمراني ، التي استخدمها بيل هيلير في بناء نظريته عن 

في الجزء األخير من هذا القسم، تم مناقشة مجمل اإلنتقادات و نقاط الضعف الموجهة ألسلوب 

بناء الجملة الفراغية من طرف المختصين في مجال الهندسة المعمارية و الباحثين في منهاج و المقاربة 

ر سنأخذه في االعتبار عند إعطاء و هذا األم، D3المورفولوجية و خاصة التخلي عن معلومات متري و 

 مختلف التفسيرات و التي يمكن إحاطتها بقدر من النسبية في الطرح.
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قال الخليفة المأمون و هو يخاطب موسى 

 بن داود المهندس:
 يا موسى إذا بنيت لي بناء فاجعله  ما     

 يعجز عن هدمه ليبقى طلله و رسمه       
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 :مقدمة

شهدت عملية التحضر في الجزائر، خالل أربعة عقود، تحوالت كبيرة، كمية أكثر منها نوعية. 

 كانت نتيجة هذه الظاهرة في الواقع التكوين الفضائي للعديد من سياسات التحضر.

قد حدث النمو الحضري على المستوى الوطني في مراحل متباينة و متتالية، حيث كانت العملية  و

 1970-1960مدعومة بسياسات تعميرية مختلفة و ظروف اقتصادية معينة. يرجع تاريخها إلى عقد 

 عندما أصبحت ظاهرة التحضر "الديمغرافية" بارزة بوضوح في المراكز الحضرية.

لتطوير المستويات العليا للتسلسل الهرمي للمدن ، و التي سايرت عملية التوسع من خالل التوجه  

الحضري منطًقا ديموغرافًيا محضا، ألن  هذه المراكز الحضرية تحوي حظيرة عقارية هامة تلبي حاجات 

زحين المهاجرين، و مع ذلك فقد وصلت إلى حدود طاقاتها االستيعابية لعدم قدرتها على مواكبة تدفقات النا

الجدد باستمرار و مع ظهور الصناعة و ما صاحبها من آثار، تفاقمت عملية التحضر و تضاعفت حدت 

 الضغوط على التجمعات و المدن الكبرى.

و تضخم الرأس  (coastalisationفي مواجهة ظاهرتي اكتظاظ المناطق الساحلية )

(macrocephaly)  ت البالد توجه إعادة توزيع السكان على إتخذ التي باتت تعاني منهما الشبكة الحضرية

أساس تراتبية المدن كبديل لظاهرة التركز الحضري، و التي من الممكن أن تنظم قليال اإلختالالت المتولدة 

 عن النمو المفرط للمدن الكبيرة.

مبدئيا، شهدت المستويات العليا للتسلسل الهرمي معظم تدفقات الهجرة، بسبب الكمية الكبيرة من 

زون المساكن الشاغرة التي كانت تحتفظ بها. و بعد نفاذ هذا الفائض، تم تبني عملية أخرى، يشار إليها مخ

عادة باسم "مسارات الهجرة النازلة من المدن الكبيرة إلى الصغيرة". و يعني هذا انعكاس تدفق الهجرة، 

ا تعني ضمناً ظهور مجموعات فعملية رأسمالة الديموغرافية عند مستويات أعلى ال يمكن أن تستمر ألنه

 تتطلب مزيًدا من التحكم في االستثمار و اإلدارة.

إتاحة تنظيم الشبكة الحضرية بشكل أفضل، أدخل المخططون قاعدة التسلسل الهرمي  و للتعامل معها و

الحضري في مخطط التكامل الحضري. الذي من المتصور ، اعتباره حتى اآلن ، عملية هروب من 

(  التي لطالما macrocephalyو تضخم الرأس ) (coastalisationاكتظاظ المناطق الساحلية )ظاهرتي 

 ميزت المراكز الحضرية الجزائرية الرئيسية )الجزائر ، وهران ، قسنطينة(.

للتدقيق و تقدير آثار هذا الشكل الجديد من التحضر الذي يسمى "تحضر المدن الصغرى" ، سنقوم 

التحضر و ما يصاحبه من توسع و نمو عمراني على المدن الصحراوية ذات  بدراسة إنعكاسات هذا

الحتواء االنتشار المفرط للمدينة األم على حساب األراضي الزراعية أو الخصوصية العمرانية و المناخية 

 بساتين النخيل في الواحات.
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V-1- الصحراوية مدخل إلى المدن: 

و ، هبخاص الجزائرية من ثالث أقاليم، يتميز كل منها بمورفولوجية، و مناخ الجغرافية تكون ت

٪ فقط من 4ه تمثل المنطقة الشمالية )التل( ما نسبت، ديموغرافيا تتناقص كثافتها من الشمال إلى الجنوب

حواض األراضي ، و تتكون بشكل رئيسي من جبال األطلس التلي  و السهول الساحلية. في حين تمثل األ

تأتي  و من الشرق الداخلية أو ما يطلق عليه الهضاب العليا المحصورة من الجنوب باألطلس الصحراوي

 ٪ من األراضي. 9ما نسبته  سالسل جبال األوراس و النمامشة

إلى ثالث مناطق متميزة )شرق ، وسط ، غرب( موروثة من ممالك  هاتان المجموعتانتنقسم 

ها ي بعضف و ،(لتأثيرات الشمال )الشتاءفي فترات خضع تالبحر األبيض المتوسط:  مناخيسودها نوميديا. 

شكل بتوزع ت تأثير المناخ الصحراوي )الصيف(. األمطار بشكل عام غير كافية وغير منتظمة ول اآلخر

للبالد: الجفاف  االقتصادية حدد الحياة االجتماعية وو بالنظر إلى ذلك تتالمكان ؛  غير متساٍو في الزمان و

 ، إلخ. التصحر )زحف الرمال(، تراجع اإلنتاج الزراعي ،  ي، تآكل التربة ، النزوح الريف

من التراب الوطني(، و  ٪87جنوب األطلس الصحراوي نجد اإلقليم األكثر شساعة الذي يمثل ما نسبته )

و ذات التكوين الرسوبي اإلقليم الصحراوي الذي يتميز بتشكيل تضاريسي يشمل األحواض الكبيرة هو 

ت تتمثل في هضاب صحراوية و وءاو النت االرتفاعات ضمشهد يغلب عليه نوع من الرتابة يتخلله بع

  .1ةقديمة النشأسالسل جبلية ذات التكوين البركاني 

 منذ وقت أضحتحيث على الصعيدين الوطني والدولي ، تمثل الصحراء أحد الرهانات الكبيرة 

 ومحليين. السكان ال و ،: الجيش، الدولة، المهاجرين ، البدوعدت فاعلين برامجتنفيذ طويل كمكان لحلم 

ن مصادر ملما تمثله  ات العولمةكيتتكامل مع دينامي النظام العالمي وأصبحت اليوم مندمجة تماما ضمن 

 .للثروة و الطاقة و فضاء مفتوح يربط عدت دول

صول حياتهم الترحال و التنقل حسب ف بدو رعاة للحياة: بنمطينتميزت المجتمعات الصحراوية 

 استقروان البدو الذي منذ زمن طويلالصغيرة لواحات اقد اجتذبت مدن ف. حضر استوطنوا الواحاتو  السنة 

دد للمدن متأدى إلى خارج هذه البيئة. هذا التحضر  من السكانو كذا  أكثر فأكثر. في العقود األخيرة،

يضاً من خالل لكن أ غالباً على حساب بساتين النخيل، وو ، مستوياتهاتغير ت ا والقائمة. فهي تزيد أعداده

د المعدنية، الموار ، وباالكتشافات النفطيةإنشاء مدن مرتبطة  و ،المستوى األدنى(تحضر المدن الريفية )

 اإلقليم. و مراقبةأو إرادة الدولة للسيطرة /و

و التي تتكون من غابات النخيل و القصر كرمز و نتيجة مادية للمنظومة االجتماعية  واحةفضاء ال

ثروة تاريخية و تراثية للجنوب الجزائري هذه الكيانات الحضرية نموذجية للمجتمع الصحراوي، أصبحت ال

                                                           
1 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, (1995) : Demain 

l’Algérie, Alger, Volume 1,2,3, 404 p. 
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و  دت قرونواجهت كل الظروف لعذات القيمة المعمارية و العمرانية و كذا من الناحية الثقافية و الفنية 

 فشلت في الحفاظ على كينونتها أمام زحف النمو العمراني. لكنها

في  همنعكس صراعاخلق السكان المستقرون نظاًما للتكيف مع هذه البيئة الطبيعية الخاصة جًدا. 

 تعكسو  . تكيفت تماما مع الظروف المناخية،أسوار حماية، محاطة بمعقدة ملتفة على نفسهابناء وحدات 

 مع خلق بيئة متوازنة  االقتصادي و الفالحي المسقي بنظام ري ارتوازي مجال حياة اجتماعية مرتبطة بال

 الماء. -النخيل  -تقوم على ثالثة عناصر هي: القصر 

تميز القرن التاسع عشر والعشرون في الجزائر بانهيار التوازن الذي كان قائما منذ زمن طويل 

نموذًجا ثقافًيا مختلًفا تماًما عن ذلك الموجود   أدخلت ةاالستعماري الفترةفضاء. بين المجتمع واالقتصاد وال

و قوية، الجتماعية االهياكل ال تقنيات الزراعة البدائية، و النموذج التقليدي، ونجح في اإلطاحة ب في المكان

 إقامة عالقات جديدة مع االقتصاد واإلقليم. و قبللقرون من الذي ساد 

ال يزاالن مثارا للنقاش إلى يومنا هذا، االرتباط ترددت البالد بين موقفين ،   ستقالل ،في أعقاب اال

بالتاريخ و الماضي بتناقضاته و آالمه من رفض لمظاهر االستعمار و العالمات الدالة على الفترة 

قفا ثاني يدفع نجد مواالستعمارية، البحث على الهوية التي من الممكن إيجادها في التاريخ الوطني و لكن 

 حو التحضر و العصرنة و الذي من شأنه أن يمحو قيم المجتمع التقليدي.نلسير القصري ل

و هكذا يتعارض نظامان للقيم، أحدهما يبحث في الجذور التاريخية و تقوية مفهوم الوحدة و تضامن 

العالم و مع ذلك  و ورإلى تبني مفهوم القوة االقتصادية و االنفتاح على التطالمجموعة، و اآلخر ينحو 

أدوات التخطيط و التي تجاوزتها الرهانات العمرانية الحالية و أصبحت خارج سيطرة المراقبة  تفشل

 .المؤسساتية للتخطيط العمراني

V-1-1-:الموقع الجغرافي للمدينة 

الوطن  واليات أكبر من تعد وهي الجزائري، الشرقي بالجنوب تقع لوالية عاصمة هي ورقلة

 كم، 800 بحوالي العاصمة الجزائر عن وهي تبعد  2كم 163.233 حوالي مساحتها تبلغ حيث مساحة

 الشرق ومن والوادي الجلفة واليتي شماال الوالية يحد .كم 600 بـ المتوسط البحر ساحل عن أما

 تقع بذلك و هي غرداية، والية الغرب ومن و تمنراست إليزي الجنوب واليتي ومن التونسية الجمهورية

 البحر  سطح مستوى م على 136 ب يقدر ارتفاع على الصحراوي الكبير المنخفض جنوب أقصى في

  °8 و °4 طول خطي وبين االستواء خط شمال ° 32 و ° 28 عرض خطي بين  للمدينة الفلكي الموقع

 غرينيتش خط شرق
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V-1-2-:أصل السكان 

أول من سكن منطقة ورقلة من األجناس المتبقية ، هم بنو ورقالن الذين ينتسبون إلى قبيلة ورقالن 

إحدى بطون قبيلة زناتة البربرية ،و هي قبيلة تحّضرت منذ فجر التاريخ بعد أن تخلّت عن حياة الترحال 

عرفته من قبل ، و هم الذين أسسوا قصر ورقلة العتيق و أطلقوا عليه اسم قبيلتهم وهو الزال عامرا الذي 

بخلفهم إلى يومنا ، هذا ما يؤكده العالمة أبن خلدون في كتابه الشهير " ديوان العبر ...... " في الفصل 

بصحراء أفريقية و تصاريف  المعنون ب:" الخبر عن بني واركال من بطون زناتة و المصر المنسوب إليهم

بنو واركال هؤالء إحدى بطون زناتة .......وإن إخوانهم يزمرتن و منجصة و  "  : أحوالهم " حيث يقول

نمالتة المعروفون لهذا العهد : ومنهم بنو واركال ، وكانت فئتهم قليلة، و كانت مواطنهم قبلة الزاب، واخّطوا 

ماني مراحل من بسكرة،على القبلة عنها ميامنة إلى الغرب.بنوها المّصر المعروف بهم لهذا العهد على ث

 ........2 "فت و صارت مصرالتقصورا متقاربة الخطة ،ثم استبحر عمرانها، فأ

V-1-3-:وصف ورقلة عبر التاريخ 

يذكر شارل فيرو:" أن العرب أطلقوا على ورقلة سلطانة الواحات ، فمن غابر األزمان كانت 

ويضيف " إّنه باستثناء ورقلة المدينة العتيقة ونقوسة فإن   مركزا فعاال وعاصمة للمنطقة الصحراوية... "

                                                           
 1991ابن خلدون عبد الرحمان، المقدمة، موفم للنشر، الجزائر العاصمة،  2

 

 مصدر: معالجة الباحثورقلة                  الالموقع الجغرافي لمدية (: V-1الشكل )                         



صيات العمرانية و المناخية كمحددات إبراز الخصو                                                          خامس          ال الفصل  
 لواقع الفضاء العمومي لحاالت الدراسة                                                                                                 

115 
 

 .  3كل المدن المتبقية حديثة نسبيا "

: " ... فلما ملكت زناتة بالد المغرب ودخلوا إلى وهو ما ذكره ابن خلكان في وفياته حيث قال 

وملكوا قصور  فنموا نموا ال كفاء له، تفردوا في البيداء، و األمصار والمدن أقام بنو معقل هؤالء في القفار،

الصحراء التي اختطها زناتة بالقفر مثل قصور السوس غربا ثم توات ثم بودة ثم تمنطيت ، ثم واركالن ثم 

وكل واحدة من هذه وطن منفرد يشتمل على قصور عديدة ذات نخيل وأنهار  كرارين شرقا،تاسبيت ثم تي

وأكثر سكانها من زناتة وبينهم فتن وحروب على رياستها فحازت عرب معقل هذه األوطان في مجاالتهم 

 4ووضعوا عليها اإلتاوات والضرائب وصارت لهم جباية يعتدون فيها ملكا..."

ذكر في كتابه " وصف أفريقيا " أن :" وركلة مدينة أزلية بناها النوميديون  أما الحسن الوزان فقد

في صحراء نوميديا ، لها صور من اآلجر النيئ ودور جميلة وحولها نخل كثير ويوجد في ضواحيها عدة 

قصور وعدد ال يحصى من القرى ، الصناع فيها كثيرون وسكانها أغنياء جدا ، ألنهم في اتصال مع مملكة 

دز ، منهم عدد كبير من التجار األجانب الغرباء عن البلد السيما قسنطينة وتونس يحملون إلى وركلة إك

منتجات بالد البربر ويستبدلونها بما يأتي يه التجار من بالد السودان . الشحم واللحم نادران جدا ، وتؤكل 

 . 5بلون الغرباء استقباال حسنا "الجمال والنعام ، وأغلب الناس سود ... وأهل وركلة كرماء ظرفاء يستق

لفترة وتحدث عنها في مخطوطه الذي زار المنطقة خالل هذه ا  16-15القرن  وحسب العياشي

سعة تسقيها فقد أورد أن ورقلة كانت مدينة كبيرة تمتد واحتها على مساحات وا ،المعروف برحلة العياشي 

عادات لمنطقة وتحدث عن الحالة االجتماعية وكما وصف األوضاع االقتصادية المزرية ل ،عيون جارية 

 ،باضي وتعرض لبعض معالمها كالمسجد اإل ،وتقاليد سكانها والجانب التعليمي والمستوى الثقافي بها 

  والمسجد المالكي

يمتد شط، كسطح بحيرة يتوسطه من الشمال إلى الجنوب  بساط واسع و جميل من الخضرة  يعلو 

بعيد مزيج انسيابي لبعض النخيل العتيقة، أين تستتر مدينة تدل على موقعها هذا المنظر سراب يبدو من 

شموخ منارتان ينتهيان بقبتين صغيرتين ذات شكل مكور، إلى الشرق تمتد حافة الشط اليمنى، سلسلة من 

كثبان رملية ضخمة ذات لون أصفر نقي تالمس زرقة السماء لتصبح براقة مع أول ساعات الصباح، هكذا 

 .    18796الرقوا شروق شمس على الواحات سنة وصف 

 

 

 

                                                           
 1886السنة  30اإلفريقية العدد مقال ل " شارل فيرو " المجلة  3
 287 ، ص.1968 ،بيروت ،دار الثقافة 1وفيات األعيان وأنباء الزمان البن خلكان تحقيق د إحسان عباس ج  4
  ” 1983دار الغرب اإلسالمي بيروت  2وصف أفريقيا " ط  الحسن الوزان 5

6 Victor LARGEAU est un explorateur français qui passa un été à Ouargla en 1877. 
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V-1-4- :الثروات الطبيعية 

 30ورقلة غنية بالثروات الطبيعية خاصة الهيدرو كربونية. و المتمثلة في حوض " بر كاوي " 

كلم إلى الجنوب  80كلم إلى الشمال  ، ثم حاسي مسعود  15كلم إلى غرب المدينة . و " عين موسى "  

 الشرقي . و في المرتبة الثانية نجد المياه الجوفية التي تتمثل في أربع طبقات.

م أو أكثر من السطح و تكون على شكل  0.60" على بعد  PHREATIQUEطبقة سطحية : "  – 1

 طبقات صغرى متصلة ببعضها البعض و تكون مضرة بالنبات و البناء ) النـز (.

 .سطح و تستغل في األغراض الزراعيةم من ال 60( :  و تقع على بعد MIOPLIOCENNEطبقة ) – 2

 م و تكون مياهها صالحة. 210إلى  180( : على عمق SONONIENNEطبقة ) – 3

( و تمتاز % 55إلى   50م ذات مياه ساخنة ) 1700إلى  1000( : و تقع بين  ALBIENطبقة ) – 4

 تستغل في الزراعة و الحمامات .( CALCAIREUSEبقلة ملوحتها )

 و من الثروات األرضية األخرى نجد :

 الحجر الصلب و الهش  للبناء            طريق غرداية.

 الحصى    "       "        "              سيدي خويلد .

 الرمل      "       "        "            عين البيضاء ، حسي السايح.

 الشط ، أم الرانب .    ENISELشركة  الملح  يستعمل من طرف

 من أهم الثروات بالمنطقة كذلك الواحة. -

كغ  للنخلة ، و من  625حيث نجد بواحات ورقلة أكثر من ربع المليون نخلة أغلبها منتج لمردود 

و للواحة أهمية كبرى كونها أساس معيشة السكان كما تمثل حزاما واقيا  »دقلة نور«أشهر التمور نجد 

دينة من الزوابع الرملية و الرياح و عنصرا هاما لتلطيف الجو مع هذا فهي تشهد بعض المشاكل من للم

 جراء تصاعد المياه الجوفية الحالية.

V-1-5-: الدراسة االبيومناخية 

كون العمارة البيئية أو البيو مناخية هي التي تسمح باالستفادة و الحصول على أجواء، توفر أكبر 

الراحة النفسية و العضوية لإلنسان مهما كانت الظروف و التقلبات المناخية، هذا ما يساهم قدر ممكن من 

في خلق واقع يشجع على ممارسة جميع الفعاليات المجتمعية على مستوى الفضاءات العمومية، فقد كان 

فرد في المناطق هدفنا من هذه الدراسة هو معرفة الخصائص المناخية المميزة للمنطقة و كيف تعامل معها ال

 العمرانية و التوزيع الفراغي للفضاءات العمومية .   الصحراوية من خالل التراكيب
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V-2- : دراسة المعطيات المناخية للمنطقة 

ي نسيج ألإن لدراسة المعطيات المناخية أثر كبير في تحديد مبدأ التركيب المعماري و العمراني 

نصب الجهود التي ال يمكن أن تتوفر فيها الراحة الحرارية ، أين تخصوصا في المناطق الحارة و الباردة 

 لتوفير مناخ مصغر داخل النسيج  ليتالءم و اإلنسان.

الل و منطقة ورقلة تتميز بمناخ جاف ناتج عن الحرارة المرتفعة و نستطيع مالحظة ذلك من خ

 المؤشرات التالية:

V-2-1- األمطار:مناخ شديد الحرارة و ندرة في مياه 

الصيف  المناخ السائد صحراوي مع ما يميزه من عوامل: الجفاف الشديد، مع قلة األمطار، حرارة

األتربة بتبلغ مستويات عالية مع انخفاض لدرجات الحرارة شتاءا، رياح موسمية قوية تكون عادة محملة 

ن مرحلتي مع بضعة أسابيع ممما يزيد من أثرها على المنطقة. يسود عادة فصلين، شتاء بارد و صيف حار 

الن الربيع و الخريف. االختالفات الحرارية بين الموسمين ديسمبر، يمث -مبرأفريل و نوف -انتقال في مارس

ينما في درجة مئوية ، ب 0معتبرة: ففي شهر جانفي، تنخفض درجات الحرارة، غالًبا، في الليل أقل من 

درجة  50وية، مع بلوغها أحياًنا معدالت قصوى تبلغ درجة مئ 45درجة إلى  44جويليا يكون المتوسط 

درجة  45إلى + درجة مئوية 5-درجة مئوية ) 50مئوية. و بالتالي، فإن السعة الحرارية في السنة هي 

 مئوية(.

 3170سا/ اليوم. تقدر مدة أشعة الشمس بـ  10سا /سنة =  3500شدة اإلشعاع الشمسي يصل إلى حوالي 

 .7ساعة في السنة

 
 محطة األرصاد الجوية ورقلة (: يبين معدالت درجة الحرارة    المصدر: معالجة الباحث+V-2) لشكلا

 

                                                           
7 SELTZER P., (1946) : Le climat de l’Algérie, Institut de Météorologie du globe de l’Algérie, Alger, 

219p. 
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V-2-2- :األمطار 

و نظًرا لمستواها و توزيعها الموسمي ، فإن درجات الحرارة  و األمطار و التبخر هي العوامل 

األساسية الثالثة التي تحدد الحياة النباتية و البشرية. و نتيجة لذلك، المغياثية  السنوية المتوسطة جد ضعيفة 

توبر( ، و فترة ممطرة نسبيا  ملم/سنة .حيث نالحظ أن هناك فترة جافة )من ماي إلى أك 45.1تقدر ب : 

)تمتد من أكتوبر إلى جانفي( إال أن هناك أمطار غزيرة أحيانا في السنة مع توزيع غير متساٍو، زيادة على 

ذلك فبعض السنوات جافة تماما ، و بالتالي تغرق المدن الصحراوية في مناخ صحراوي حار ، مع بعض 

 الرشات العرضية )العواصف الرعدية(.

 
 (: يبين معدالت المغياثية الشهرية    المصدر: معالجة الباحث+محطة األرصاد الجوية ورقلةV-3)الشكل

 

V-2-3- :الرطوبة 

يكون الهواء جاًفا و قياس الرطوبة يبين مستويات منخفضة، باستثناء غابات النخيل حيث تنبعث 

بتحمل الصيف الحار. يصل الضغط الرطوبة الناتجة من التبخر الشديد. هذا الجفاف يسمح للكائنات الحية 

 (.752mms( و الحد األقصى له في فصل الشتاء )746mmsإلى الحد األدنى في أبريل / مايو )

 
 (: يبين معدالت الرطوبة النسبية    المصدر: معالجة الباحث+محطة األرصاد الجوية ورقلةV-4) الشكل
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V-2-4- الرياح: 

يؤكد توزيع اتجاه الريح على هيمنة الرياح من الجنوب الغربي إلى الغرب، من أكتوبر إلى أفريل، لتتراجع 

من جويليا إلى سبتمبر و يتم ترحيلها من الشرق إلى الجنوب الشرقي، و هو ما يفسر الصيف الحار. الرياح 

 Saharawi SE، يظهر  NOمع هيمنة سنوية واضحة  NW-SEأو  NSالمحلية هي االتجاه 

. العواصف الرملية شائعة جًدا خالل أشهر chhili)سيروكو(، و خاصة في فصل الصيف، تحت اسم 

 الربيع.

V-3- الديموغرافي اإلطار: 

و بناء  2008اعتمدنا اإلحصاء العام للسكن و السكان لسنة  2018بغياب إحصاء سنة  السكان:

 النمو.بداللة معدل  2020و   2017عليه تقديرات سنة 

سكان البلديتين )ورقلة، الرويسات( اللتان تشكالن الكتلة العمرانية و النطاق الجغرافي لمدينة ورقلة  

بينما شهد ارتفاع حيث  1987لـ ساكن حسب إ.ع.س.س 94683محل الدراسة مجموع السكان قد بلغ 

دل زيادة بلغ ساكن، بمع 55470سنة  11ليكون حجم الزيادة خالل  1998ساكن سنة  150153بلغ 

4.23 % 

ساكن ما يمثل زيادة قدرها  183561قد بلغ  2008في حين سكان نطاق الدراسة ل إ.ع.س.س  

 %.2.11ساكن بمعدل زيادة قدر  33408

% 1.16هذا المعدل يختلف من بلدية ألخرى، إضافة إلى أن معدل النمو األقل قدر بـ يمكن التنبيه إلى أن 

% سجل ببلدية الرويسات و ها ما يفسر أن بلدية الرويسات تعتبر 4.28بلغ  سجل ببلدية ورقلة، و األكبر

 مجال استمرارية و نطاق التوسع لبلدية ورقلة و حركة الهجرة و التنقل بين البلديات.

% من سكان نطاق الدراسة، 72.12ما يقرب من  1987و لذا بلدية ورقلة التي تركز فيها سنة  

%، في حين أن حجم 62مع تسجيل  2008و أقل من ذلك سنة  1998% سنة 68.22انخفض ذلك إلى 

  و خاصة الرويسات.بقية البلديات ازداد 

 267074ساكن،  225860فقد قدر على التوالي:  2020و  2017أما التقدير السكاني للمدينة لعامي 

 ساكن.  
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 الباحث(: تطور عدد سكان مدينة ورقلة     المصدر: معالجة V-5الشكل ) 

 

V-4-:التطور التاريخي لمدينة ورقلة و مدخل للفضاءات العمومية 

التعرف الجيد على الحلقة  ، والذي سيقوم عليه بحثنا الهدف من هذه الدراسة هو وضع األساس

 .التي ستقوم عليها حلقة المستقبل ، وم لها الحلقة المناسبة في الحاضرالسابقة من تاريخه، لنرس

" لواد مية " ، جعل منه مصدرا للمياه الباطنية ومكانا لألراضي الخصبة إن المجرى المنخفض 

الصالحة للزراعة . ونظرا للطبيعة المناخية الحارة التي تميز المنطقة ، وكون الماء يعد عنصرا ضروريا 

السكانية المنتشرة هنا  في حياة اإلنسان ، فإن وفرته في هذا الوادي جعلت منه مقصدا للعديد من التجمعات

وهناك على طول المنخفض ، مستغلين بذلك خصوبة األراضي ووفرة المياه في زراعة واحات النخيل ، 

 . للمدن الحالية بالمنطقة تشييد القصور والمباني ، لتكون بمثابة األنوية األولية

وخالل مراحل التطور هذه ، شهد المنخفض العديد من التحوالت والمعتركات في وبين مختلف 

 هذه التجمعات  لتنتج الصورة الحالية . 

 ولكي نزيد من فهمنا لتاريخ المنطقة نتبع المراحل التالية :

 مرحلة ما قبل االستعمار .

 مرحلة االستعمار .

 مرحلة االستقالل . 

V-4-1- اإلسالم : فترة ما قبل 

حسب أشهر الرواة و الباحثين أن تعمير المنطقة يعود الى العصور الغابرة كفترة ما قبل التاريخ و        

 العهد الروماني حيث تتوفر هناك أدلة عديدة الثبات هذا الوجود :

 الحفريات التي وجدت بالقصور القديمة بالمنطقة .

 األواني و الرماح و بعض العدد.

 وجودة على ا ألبواب ) الم . أليف ( التي تعود الى الفينيقيين و القرطاجيين .الرموز الم
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و الشيء الذي جعلهم يعمرون هذه المنطقة توفرة المياه الجوفية في منخفض واد مية و صالحية األرضية 

 و المناخ

منية لذا ال للزراعة خاصة أشجار النخيل لكن لم يستقر حال هذه المنطقة بسبب كثرة االضطرابات األ 

 نالحظ في النسيج الحالي للقصر أي اثر لهذه الحضارات في ميدان العمارة .

V-4-2-: فترة العهد اإلسالمي 

 هو العهد التي بدت فيه المالمح األساسية الحالية للقصر:  

V-4-2-1- 12 – 9 التكوين القرنفترة : 

بالمنطقة هروبا من االضطهاد بعد سقوط المدينة التي أسسها االباضيون  –على مرمى من سدارته 

عاصمتهم     تيهرت ) الدولة الرستمية ( أين ازدهرت العلوم و التجــارة استقر "سي الورقلي " الذي 

الذي ينحدر  »سميت ورقلة نسبة لشيخهم الورقلي  «نسبت إليه تسمية مدينة ورقلة حيث يقول ابن خلدون:

راوي و قد انجب ثالث أبناء أسسوا القصر الذي مازال يحمل اسم من أصل عربي من قبيلة زناته و أب مغ

 كل منهم بني سيسين ، بني ابراهيم  وبني واقين .

و يقول مودلين روفيلور : المدينة بدأت تنشأ على هضبة اخترقتها قناة سدراتة و يتوسط الهضبة 

كانت نواة األحياء المدينة الثالث بئر و مقام     " السي الورقلي " و حولها مجموعات عشائرية بنو ديار 

 التي ذكرت سابقا .

أما القناة فأنشئت لحماية الهضبة من فيضانات الوادي و الستنزاف مياه الطبقة الجوفية التي تهدد 

 المباني . 

هو كونها مفترق طرق  –أي القصر –و مما زاد في السقوط السريع و المستمر لمنطقة ورقلة 

ني الشرقية الجزائرية و تونس من جهة ، و الموانئ العربية من جهة ثانية أما تجارية هامة تربط الموا

ادل ) و يحدث االلتقاء في منطقة  ساحة السوق أين يتم التب، الث فهو الى الجنوب نحو السوداناالتجاه الث

 ساحة سي الورقلي ( 

 بدأ اآلن " بمنظور الشبكات و تنظيم المساحات الحضرية "مو يعرف هذا ال

حيث يقول بنصوصه بول كال فال " إن تعيين أي مدينة أو وجودها مرتبط بالمدن المحيطة بها معتمدة 

 على مدى الترابط بين المساحات التي تشملها عالقات التموين و اإلنتاج المتبادلة .

لبناء في إن التطورات التي تشهدها هذه الفترة كان لها تأثير مباشر على تغيير معالم المدينة حيث بدأ ا

أمتار له  6الى  5التوسع و تعددت األقسام مما استوجب تحصين المدينة بسور سميك يتراوح ارتفاعه من 

 ثالث أبواب كل واحد في اتجاه.

 الطريق الشمالي الشرقي -    

 الطريق الشرقي الغربي-    
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                                                                                                                          الطريق الغربي                                                     -    

 مما أعطى ثالث قطاعات في النسيج مطوقة بشارع عريض واقي . 

V-4-2-2- ( 16-12فترة االضطرابات و توسع القصر ) القرن:  

إلى وجود الهالليين " بني هالل " بالمنطقة الذين حاولوا بناء ورقلة يعزي ظهور االضطرابات 

من جديد مما سبب هروب اإلباضيين )بني رستم ( من سدراتة إلى واد ميزاب كما أن تحطيم الكثير من 

المنشآت الهامة بسدراتة دفع بعض السكان منها للجوء إلى قصور ورقلة و انقوسة و هو ما أدى الى زيادة 

ة السكانية ، حيث حلت المباني محل الطريق الواقي و ردم قناة سدراتة و أحيط القصر بسور جديد الكثاف

 ات ناوفية و زيادة الخطر في حالة الفيضعلى حافة الهضبة لكن هذا الردم تسبب في ارتفاع مستوى المياه الج

كمركز عبور  المدينة على دورها االقتصادي االستراتيجي حافظتو رغم كل هذه االضطرابات 

 (15لى غاية نهاية القرن الخامس عشر )إ

حيث تم تشييد ساحة سوق جديدة مربعة الشكل الى جهة الجنوب من الساحة القديمة في المركز 

 الهندسي للقصر .

إلى يومنا هذا مدينة ورقلة تعتبر بوابة الصحراء التي من خاللها  «و نستدل هنا بقول ابن خلدون  

ادمين من ميزاب إذا أرادوا التوجه إلى السودان محملين بالبضائع مرورا بساحة القصر يمر المسافرين الق

 قصر السلطات سابقا ساحة الشهداء حاليا . »

V-4-2-3- ( : 18نهاية القرن -17فترة االنحطاط و زيادة التحصينات ) بداية القرن 

االضطرابات التي سادت بين األتراك أصيبت المدينة باالنحطاط خالل هذه الفترة نضرا للفوضى و 

، الرحل ، االباضيين و هو الشيء الذي أدى الى تقليص التبادالت التجارية مما دفع السكان لالعتماد على 

أنفسهم و التوجه الى الزراعة مما زاد في حجم الواحات ، كما زادت هذه الضر وف من تمتين و تحصين 

دورين هامين األول الحماية من األعداء و الثاني استنزاف المياه المدينة بحفر خندق حولها و الذي لعب 

 الجوفية و السطحية للمدينة .

V-4-3-: عهد االستعمار الفرنسي 

كان هناك بعض المواليين  18خالل مرحلة االضطرابات  التي عرفتها المنطقة خالل القرن   

بة و من بينهم سلطات "أنفوسة" للنظام الفرنسي الذي كان متواجد في أرض الوطن في تلك الحق

،خليفة ورقلة المعين من طرف فرنسا للحفاظ على األمن بالمنطقة و كذاك قائد منطقة سعيد عتبة 1849

 .1861المسمى "عدة بن سعيد " و بقي التداول على السلطة في ظل هذا النظام الى سنة 

بقيادة " محمد توتي " المدعو "  -ثورات  -بدأت تظهر بالمنطقة انتفاضات  1869ابتداء من سنة       

و هذا على غرار  1871بوشوشة" حيث سانده في ذلك جماعات قدمت من منطقة عين صالح منذ سنة 

و تصنع  بدأت فرنسا بمحاربة هذه الثورات لتقضي عليها 1872الثورات العديدة التي سبقت في عام 
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 كيانها بالمنطقة و ذلك على ثالث مراحل أساسية : 

V-4-3-1- 1926-1873اإلستراتيجية العسكربة : 

 لكي تضمن فرنسا السيطرة القصر عمدت الى القيام بالتدخالت التالية :

 LA"بأمر من الجنرال ، ردم الخندق و هدم السور المحيطين بالقصر نتج عنه الشارع الحالي -

CROIX VOUBOIS   و االنتقام من بني سيسين الذين ساعدوا "بوشوشة " على الثورة تم "

إنشاء الطريق النافذ الى القصر على حساب أجزاء من حي بني سيسين مرورا بساحة القصبة ، 

قصر السلطان سابقا ، ساحة الشهداء حاليا . ثم شارع" ريفولي " وصوال الى الساحة المركزية و 

 بة الشاملة للنسيج ا لغرض المراقهذ

إنشاء تجهيزات جديدة داخل القصر ) عيادة ، كنيسة ، مدرسة ،  -

 مشغل ، مقر إقامتهم ( 

 إنشاء البنايات االستعمارية األولى و التي تتمثل في  -

 1904ثالث بنايات الى جنوب القصر " برج ليتود " برج القيادة الجديدة 

 " برج الهندسة العسكرية )شكل   ( و هذا استنادا الى مجلة " 

CHANTIER AFRICAIN "1927  بيانات المدينة الصغيرة األوروبية

كلم بني برج " ليتود " جنوب المدينة  2اء قفار على بعد ضمعبرة عن ف

 ي القصر.األصلية " أ

 

 

V-4-3-2-  1953 – 1927تخطيط المدينة الجديدة: 

في إطار عملية " كاربي " بدأ الفرنسيون في تخطيط و تهيئة مدينة جديدة جنوب القصر القديم 

 على منطقة كثبان رملية حيث قامت هذه األخيرة على العناصر التالية :

"الرابط بين القصور و برج ليتود انطالقا من  Perrin Avenue   المحور المهيكل للمدينة الجديدة "-

 عيادة القصر ، ثم مساكن الضباط ثم المدرسة و مساكن المعلمين و بإنشاء محاور رئيسية موازية له. 

 تطورت المدينة وفق مخطط شطر نجي معتمدين على التراصف في إنشاء البنايات. 

المرافق و نظرا للمشاكل  المناخية التي واجهها إنشاء ساحات على مستوى المدينة و أخرى عل مستوى  -

هذا المخطط لجأ " كاربى " لتنظيم المساحات الخضراء و ممرات المشاة و ذلك بغرس النخيل من أجل 

 تلطيف الجو و تجميل المدينة .

مباني العمومية ذات " الذي يتضح جليا في ال Direct Perspectiveاعتماد المنظور المباشر "  - 

 ) كمركز القيادة ، المتحف والكنيسة ( .و التي تتموضع بشكل يثير االهتمام . ية  األهم

(: ورقلة الفترة االستعمارية التعمير V-6الشكل ) 

 ,HUMBERT.J.Cبالمجاورة و االلتصاق المصدر: 

(1997). 
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التفاصيل الهندسية المشتركة التي تظهر في مختلف البنايات إذ يتم التجميع بين فن العمارة الصحراوية  -   

 و العمارة األفريقية .

 
 ورقلة في الفترة االستعمارية(: األنظمة التخطيطية التي أدخلت على مدينة V-7الشكل ) 

 

V-4-3-3-  1962- 1954اكتشاف البترول و ظاهرة استقرار الرحل:      

القصر الذي بقي على حاله خصوصا بعد االستغالل  خالفبدأت المدينة الجديدة تتطور على        

و إنشاء الطريق الرابط بين" ورقلة ، حاسي مسعود " و بناء المطار  1956البترولي بحاسي مسعود عام 

و العديد من المباني األخرى حيث ارتفعت رواتب السكان مقارنة بالدخل الضئيل للفالحة و تربية الماشية 

بئر( كما زاد استقرار البدوا الرحل الى جوار  100لواحة رغم تطور الري )مما أثر على االهتمام با

المدينة من جهة الجنوبي الغربي و الشمال ، بإقامة تجمعات حضرية ذات مخطط مفتوح و توسع أفقي و 

و ضع مخطط جديد للمدينة عرف ب : " زهرة الرمال "  1960هو ما يسمى ) الديار ( و في مطلع 

ييس الجديدة للعمارة العالمية و قواعد اتفاقيات أثينا لكن لم يتحقق منه سوى حي " السيليس يتماشى و المقا

 .1962" الموجهة الستقبال المدنيين الفرنسيين و ذلك بسبب نيل الجزائر االستقالل عام 

V-4-4-:فترة االستقالل 

 لقد تمثل المخطط اإلجمالي للمنطقة عند االستقالل في:

 ارع الدائري .القصر محاط بالش-

 المدينة الجديدة الفرنسية -

 تجمعات الرحل ) القصور المفتوحة ( -

 المنطقة الشبه الصناعية. -
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بات في وقت لم تكن تملك فيه الجزائر سياسة عمرانية سحيث رحلت فرنسا و تركت هذه المكت

 يلي: واضحة حيث شهدت المرحلة ما

إضافة أي سكنات  جديدة مما سبب ارتفاع الكثافة السكانية بالقصر االزدياد المتواصل لعدد السكان و عدم  -

 و غيره من التجمعات .

 توقف األنشطة بالمؤسسات أدى الى رجوع السكان الى الزراعة بشكل ملحوظ . -

 تأميم البترول و إنشاء بعض المؤسسات مثل مؤسسة التمور و توفر نوعا ما مناصب للشغل . -

 لقبائل الرحل و توقفهم عن الرعي و الترحال .زيادة استقرار بعض ا -

V-5-قراءة المدينة: 

الهدف من هذه الدراسة هو تحديد العناصر األساسية المكونة لنسيج المدينة و معرفة عالقات التأثير   

 فيما بينها و بين القصر و من هذه العناصر ما يلي :

 التوسع الحالي للمدينة. -

 المحاور الرئيسية . -

 جهيزات.الت -

 السكنات. - 

 الفضاءات المركزية. - 

 آفاق التوسع المستقبلي. - 

V-5-1-تجاه التوسع الحالي : إ 

 من خالل مالحظة المخطط الحالي لنسيج مدينة ورقلة يمكن الفصل بين نوعين من النسج.

 نسيج قديم : متمثل في القصر الذي يشكل النواة األولى و يظهر بشكل كتلة واحدة.

حديث : متمثل في المدينة الجديدة و الذي يشكل التوسع الحالي و يظهر بشكل موزع و ممتد حول نسيج 

 العديد من المحاور .

 و نسيج المدينة ككل هو نتيجة لثالث مراحل أساسية .

V-5-1-1- و نتج عنها القصر بشكل نهائي متمخضا عن العديد من التغيرات  :االستعمار مرحلة ما قبل

الصراعات التي سادت بين القبائل واتخذ شكل المدينة العربية اإلسالمية  الخالفات وو التحوالت بسبب 

 المتوفرة.في تخطط و استغالل المواد المحلية 

V-5-1-2- لقصر تم البدء في التوسع إلى جنوب و تم فيها إجراء تعديالت طفيفة على ا :االستعمار مرحلة

القصر بشق محور ينطلق من القصر إلى المحور الرابط بين تقرت و غرداية ليتم االستيطان عبر هذه 

المحاور و الطرق الرابطة بينها في شكل خطة شطر نجية لكن من الناحية المعمارية تم االقتباس من 

 المحلية.خصائص العمارة 
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V-5-1-3- لم تشهد هذه الفترة الجديد فقد استمر التوسع على نفس المحاور التي رسمها  :ل االستقالمرحلة

االستعمار الجديدة التي تربط بينها وأنصب االهتمام في توفير التجزيئات الترابية لسد العجز السكاني و 

 ذلك دون مراعاة الخصائص األساسية للمنطقة و ال محاولة االقتباس من الهندسة المحلية .

 

 تطور نمو المجال الفيزيائي لمدينة ورقلة عبر التاريخ(: V-8الشكل )

 

 من خالل هذه المعطيات نتوصل إلى أن نسيج مدينة ورقلة :

 متعدد الخطط العمرانية.

 االختالف في األنماط المعمارية.

 أصبح القصر الذي يعد النواة األولى نقطة محيطيه.

V-5-2- : دراسة الطرقات 

 ورقلة شبكة طرق ال باس بها و نجدها تنقسم إلى ثالث أنواع :تملك مدينة 

V-5-2-1-: الرابط بين تقرت و غرداية . و  49و تتمثل في الطريق الوطني رقم    المحاور الرئيسية

هو الطريق الذي يعود له الفضل في ربط المدينة بمختلف مناطق الوطن برا ، كما يشهد جميع أنواع 

و بشكل كثيف خصوصا و أنه يعتبر محورا حيويا ببعض التجهيزات  » تداخل الحركات  «الحركة 

 األساسية .

V-5-2-2-: تتمثل في الطرق الرابطة بين المحور الرئيسي و مختلف أجزاء النسيج و  المحاور الثانوية

ضل الطريقان بعض المناطق الريفية المجاورة كما أنها تربط القصر بهذا المحور و ببعض األجزاء بف

 اللذان ينطلقان من الجهة الجنوبية للطريق الثانوي المحيط بالقصر .

V-5-2-3-: و هي الطرق الموصلة إلى مختلف الجزاء انطالقا من المحور الرئيسية و  المحاور الثالثة



صيات العمرانية و المناخية كمحددات إبراز الخصو                                                          خامس          ال الفصل  
 لواقع الفضاء العمومي لحاالت الدراسة                                                                                                 

127 
 

 الفرعية  كما نسجل أن هناك بعض من الطرق الثالثية تكون موصلة بالقصر. 

 ا أن القصر موصول بالمدينة بفضل هذه الشبكة بالرغم من أنه يشكل نقطة في من هذا العرض يتضح جلي

 .» نقوسة ، باعمر  «محيط المدينة . كما أنه موصول كذلك ببعض المناطق الريفية  المجاورة مثل 

V-5-3- : التجهيزات 

كون أن مدينة  ورقلة تمثل مقرا لوالية الجنوب الشرقي فال يمكننا التكلم عن التجهيزات التي تخدم 

 لدى فإن المدينة تحتوي تجهيزات :» الخدمات اإلدارية  «المدينة فقط بل تجهيزات ذات تأثير أبعد مثل 

 على مستوى المدينة : موجهة إلى سكان مدينة ورقلة.

 موجهة إلى سكان الوالية ككل.على المستوى الجهوي : 

 و هذا ما جعلها تأخذ شكل تكتالت مثل :

 الحي اإلداري.

 األروقة و المجمع التجاري .

 الخدمات التعليمية.

 ومتبعة لتوسع المدينة عبر المحاور الرئيسية التكون سهلة الوصول و النفادية .

 ن طريق الشبكة الطرقية .و إذا ما أردنا التكلم عن القصر فهو موصول بهذه التجهيزات ع

من هذا و ذاك نستنتج  أن تكتل التجهيزات و اتحادها توسعا خطيا يفرض على السكان ضرورة التنقل 

 لقضاء لوازمهم . كما أنه يساهم في تقليل كثافة وازدحام الحركة حول التجهيزات نظرا لتخصيصها.

V-5-4-  : السكنات 

 هناك نوعين من السكنات .من خالل قراءتنا للسكنات نالحظ أن 

 سكنات فردية .

 سكنات جماعية .

بالنسبة للسكنات الفردية نجدها تمثل النسبة األكبر على مستوى المدينة و نجدها تكون ذات كثافة عالية في 

 النسيج ذات الطابع القصوري بينما أقل كثافة في النسيج ذا الطابع الحديث.

 ينة تغذيها الطرق الثالثة.و نجدها تتموقع عموما في أطراف المد

بالنسبة للسكنات الجماعية تكون أقل نسبة على مستوى المدينة و أقل كثافة من السكنات الفردية و تتموقع 

في وسط المدينة تغذيها المحاور الثانوية و الرئيسية و منه نستخلص أن االمتداد األفقي و الكثافة القليلة 

االستهالك الكبير للفضاء و تأثرها السريع بالعوامل المناخية السائدة  بالنسبة للسكنات الحديثة سيؤدي إلى

 بالمنطقة كما تطرح مشكل الربط بينها .
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V-5-5-لفضاءات المركزية : ا 

و هي المراكز التي يكثر فيها تردد السكان و التي يقصدونها إلغراض محددة هذه الفضاءات 

ر الرئيسية . و الفضاءات المركزية في مدينة ورقلة متعددة يتحكم في تموضعها تموقع التجهيزات و المحاو

 نظرا لتوزع التجهيزات على النسيج بشكل تكتالت متخصصة .

 و المالحظ أن هذه الفضاءات تنتقل بالتدرج من النواة األولى باتجاه توسع المدينة .

 فضاءات .و هو يوحي لنا بالتقليل التدريجي من أهمية القصر بجلب السكان نحو هذه ال

V-5-6-: آفاق توسيع المدينة 

 .يةإن اتجاه التوسع الذي تسلكه المدينة في الوقت الحالي تعترضه عوائق طبيع

 السبخة الغربية و مرتفعات غرداية غربا.

 واحات النخيل ويليها شط السبخة الشرقية شرقا.

V-6-العمومي:لواقع الفضاء  ؤشراتيات العمرانية و المناخية كمإبراز الخصوص 

 

  واقع الفضاء العموميؤشرات (: مV-9الشكل )

V-6-1-الدراسة حاالت  اختيار: 

اختيار ثالث أحياء تتمايز فيما بينها من حيث )الحقب الزمنية التي ظهرت فيها، الطابع العمراني 

مورفولوجية و المعماري المميز لكل حي و الموقع على مستوى المدينة(، هذه األحياء تملك هوية شكلية 

مميزة، تعكس عناصر مورفولوجية خاصة بكل نسيج و بكل نظام شكلي و التي تعتبر نموذج يمثل بقية 

 األحياء المشكلة للمدينة و هي كالتالي:



صيات العمرانية و المناخية كمحددات إبراز الخصو                                                          خامس          ال الفصل  
 لواقع الفضاء العمومي لحاالت الدراسة                                                                                                 

129 
 

 

 

 

 

V-6-2- :قصر ورقلة 

القصر مصطلح عمراني معروف في الحضارة العربية اإلسالمية يطلق على النسيج العمراني 

   8المتالحم و المتماسك تتخلله أزقة ضيقة و ساحات و يحيط به سور سميك و خندق لحمايته

 يعد قصر ورقلة من القصور الصحراوية العتيقة و الضاربة في القدم، و قد تزامن مع قصور

توات بوالية أدرار )تمنطيط، أولف و مع قصور بني عباس بوالية بشار و قصور غدامس بالتراب الليبي(، 

حة من النخيل مترامية األطراف من الجهات الثالث شماال، شرقا شيد هذا القصر على ربوة في وسط وا

 40الدائري و يصل هـ ابتداءا من محور الطريق 30.5يتربع قصر ورقلة على مساحة تقدر بـ و غربا، 

هـ إذا أدخل الطريق بأكمله يحده من الجهات الثالث المذكورة آنفا واحة نخيل و من الجنوب و الجنوب 

الشرقي المنطقة الحضرية "الوسطى" أما من الجنوب الغربي المنطقة الحضرية )المخادمة( يبلغ عدد 

سكن بكثافة سكنية  2300دد سكناته ن/هـ و  ع 393نسمة بكثافة سكانية تقدر بـ  12000سكانه حولي 

 سكن /هـ. 75.40تقدر بـ 

                                                           
 137، طبعة دار العرب اإلسالمي، بيروت ، ص "وصف إفريقيا" ، 1998الحسن بن محمد الوزان، 8

 

 الباحث (: مواقع األحياء الثالث المختارة للدراسة على مستوى مدينة ورقلة          المصدر: معالجةV-10الشكل)
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V-6-3-:قراءة الخصائص العمرانية لقصر ورقلة 

لدراسة خصائص هذا النسيج العمراني سنقوم بقراءة تحليلية على لمستوى العمراني لمختلف 

 مكونات القصر و أبعاده الهيكلية:

 من خال دراسة تيبومرفولوجية للنسيج )مخطط البنية العمرانية، تحليل عناصر البنية العمرانية(

اقتصادية )التركيبة االجتماعية للسكان، التنظيم االجتماعي، القيم االجتماعية و الثقافية، -سوسيودراسة 

 المقياس اإلنساني(.

 هذه الدراسة خاصة بتحليل اإلطار الفيزيائي للقصر بجزأيه المبني و الغير مبني و ذلك من خالل:

 

 المصدر: معالجة الباحث       نسيج تقليدي، تنظيم و هيكل عضوي متضام قصر ورقلة(: V-11الشكل)

 المصدر: معالجة الباحث        ( القصر: الفضاءات العمومية و الخاصة )الكتل(V-12)الشكل
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V-6-4-:مخطط البنية العمرانية للقصر 

للقصر من الوهلة األولى ككتلة موحدة متجانسة تأخذ شكال شبه دائري يتسم يبدو النسيج العمراني 

بالتالصق الحميم في مبانيها ذات المستوى الواحد، محاطة بواحات النخيل من الجهات الثالث شماال، 

شرقا، و غربا مشكل من ثالث أحياء رئيسية جاءت حسب عدد أوالد السي الورقلي و هي حي بني سيسين 

  الجنوبي للقصر، بني إبراهيم في الجزء الغربي للقصر، بني واقين يحتل الجزء الشرقي. في الجزء

يتخلل هذه األحياء ساحات واسعة و رحبات و طرقات ملتوية و ضيقة تهتم بالتوجيه السليم للمبنى 

راني كتلة و تعتمد في تخطيطها على المقياس اإلنساني اآلدمي )الذراع، الشبر، الخطوة( فجاء نسيجها العم

عن نظرة غير منتظمة مبنية شبه كليا ما عدا الممرات بمختلف أنواعها و كذا الرحبات و هذا ما يعطينا 

كبر معامل أخذ األرض لهذا النسيج العمراني أي أن نسبة المبني أكبر من غير المبني و هذا ما أنتج نسيجا 

هذا النسيج نجد سكناته متضامنة فيما بينها هندسيا، عمرانيا متراصا و كثيفا و إذا تعمقنا في اإلطار المبني ل

غير منتظمة تميل إلى المربع أو المستطيل، ذات نمط تقليدي موحد بحيث تشكل استمرارية للمركبات 

 العمرانية و التي سنتطرق إليها فيما يلي تفصيال.

 

 

 

 ساحة السوق 
 فالترسساحة 

 ساحة ريفولي
 ساحة السوق القديم

 

 

 القصر 
 غابات النخيل

 

 1932صورة جوية مأخوذة سنة (: V-1الصورة ) 
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V-6-5-:تحليل عناصر البنية العمرانية 

بتحليل عناصر البنية العمرانية يمكن التعرف على أهم السمات و الخصائص العمرانية المميزة  

 لهذا النسيج العتيق و لذلك سنتطرق إلى ما يلي: 

V-6-5-1- :أبواب القصر 

تقوم األبواب بدور الفصل بين مجالين داخلي و خارجي بصفة عامة و يمكن تمييز ثالث مستويات  

 لألبواب وفق التدرج الهرمي كما يلي:

V-6-5-1-1-:أبواب على مستوى المدينة 

هي عبارة عن مداخل متصلة مباشرة بالسور تؤدي إلى الداخل و هي ست أبواب موزعة بشكل  

الثالث، فباب كان يستعمل قديما  للدخول و آخر للخروج و يتم غلق األبواب تبعا زوجي بين األحياء 

لمواقيت محددة  خاصة مواعيد األذان للصالة حيث يتم غلق جميع األبواب باستثناء باب وحيد في حي 

 بني واقين )باب الربيع(، الذي يتم فتحه و غلقه حسب مواقيت خاصة.

 لة منصورة(باب ال-حي بني إبراهيم )باب عزي

 حي بني سيسين )باب باحمد، باب بوسحاق(

 حي بني واقين )باب البستان، باب الرابعة(

كما يتخذ أغلب هذه األبواب شكال مستطيال خاليا من الزخارف المعقدة و ارتفاعها عادة ثالث كتل من 

 الطين )الطوب( أحدها في الوسط و الباقين على الجانبين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرئيسية                  المصدر: الباحث ( :أبواب القصرV-13)الشكل                     
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V-6-5-1-2-   : أبواب على مستوى الحي 

كما هو الحال بالنسبة لألبواب على مستوى المدينة فإننا نجد أبواب على مستوى األحياء تعمل 

اختالفا واضحا في حدة درجة الحرمة ففي حين  على فصلها عن بعضها البعض و مع ذلك فإننا نلمس

 نجدها مرتفعة عند األبواب على مستوى الحي نجدها منخفضة على مستوى أبواب المدينة )مداخل القصر(.

V-6-5-1-3-:أبواب على مستوى المسكن 

نجد هذه األبواب في المرتبة الثالثة وفق التدرج الهرمي بخصوصية كبيرة جدا و هو عبارة عن  

مجال السكني و الثاني المجال شبه الخاص و هو عبارة عن الممرات و الدروب، و تحتوي أغلب هذه ال

األبواب على عناصر رمزية كقرون الكباش و حدوة الحصان و "الخميسة"، أما عن حدة درجة الحرمة 

 فنجدها مرتفعة جدا عند هذه األبواب على مستوى الحي و كذا األبواب على مستوى المدينة.

V-6-5-2-:الطرقات و الممرات 

إن الدور األساسي الذي تمتاز به الطرقات و الممرات هو السماح بالحركة و بسيولة تامة كما  

تعمل على الربط بين مختلف النشاطات بالمدينة باإلضافة إلى ذلك يمكن اعتبارها مكان للتالقي و التجمعات 

و االحتفاالت االجتماعية و الثقافية و باختالف أنواع و  و التبادل الفكري و التجوال و أحيانا للمناسبات

أشكال و مميزات هذه الطرقات داخل النسيج العمراني هو اختالفها من حيث األدوار المميزة و المتكاملة 

كلية مع العناصر األخرى لتشكيل الشبكة الحضرية التي يتحرك من خاللها اإلنسان، و عموما يمكن تقسيم 

 لى نوعين طرق نافذة و أخرى غير نافذة كما يلي:هذه الطرقات إ

V-6-5-2-1-:الطرق النافذة 

 الطريق الميكانيكي المحيط بالقصر:

يحتل هذا الطريق مكان الخندق قديما فهو يحيط بالقصر من جميع الجهات و هو طريق معبد طوله  

حورين كبيرين يتم ربط م و يمتاز بحركة مرورية كثيفة جدا، و عن طريق م 12كلم و عرضه  02يفوق 

 القصر بالمدينة و بمختلف األحياء األخرى.

 الشارع:

م و نظرا لتواجد وظائف معتبرة على جانبيه فإنه 4يمتاز الشارع بعرضه الذي يصل أحيانا إلى  

يستمد أيضا حركة ميكانيكية كثيفة و يمكن تمييز شارعين )شارع عريض في ساحة الشهداء، مدخل باب 

 عزي(.

 أساسية:ممرات 

هذه الممرات تحتل مكانة كبيرة جدا في هيكلة هذا النسيج العمراني تعمل على ربط أبواب القصر  

المتميزة )المداخل( و بشكل مباشر بمركزه )ساحة السوق، المسجد( فهي تربط أجزاء المدينة كارتباط 
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 -2لتواء عرضها تقريبا )أجزاء الجسم بالقلب عن طربق األوردة و الشرايين و تمتاز هذه الممرات باال

 م(    3.5

     

 

 

 

 

 

 

 

      

 ممر تجاري الزقاق ممر ثانوي طريق غير نافذ طريق غير نافذ درب مغطى

 

 

 ممرات ثانوية )خاصة بالمشاة(:

تمثل امتداد للممرات األساسية تمتاز بشكل ملتوي و بأبعاد عموما تكون محاطة بالجزيرات و  

م( و مغطاة في أغلب األحيان، لكنها غير مبلطة مما يساهم في 2.5 - 2ضيقة و بأبعاد ضيقة )عرضها 

مشكل إثارة الغبار أثناء التنقل عبرها، و نظرا لخصوصية هذه الممرات )حرمتها( فهي تشهد حركة ضعيفة 

 محاور الرئيسية.للمشاة مقارنة بال

كما ينبغي أن نشير إلى البعد النفسي الذي ينتاب اإلنسان و هو يلج هذا المجال حيث يشعر بأنه  

يدخل حيز يحضى بالخصوصية، فاصال المجال العام عن الخاص )المسكن( و الخصوصية نعني بها هنا 

اسب لنشاط األطفال كما ال ننسى انه يستعمل من سكان المحلة السكنية التي تفتح عليها و يعتبر مكان من

الدور الفعال لهذه الممرات في إحداث االتصال االجتماعي و خصوصا بين النساء و يضمن االتصال 

 بالدرب كأصغر وحدة في الشبكة العمرانية.

V-6-5-2-2-( الطريق غير النافذةIMPASSE :) 

م( و هو يمثل 2-سم90ترين )يعتبر الدرب أصغر وحدات الشبكة العمرانية فعرضه ال يتعدى الم 

المسلك المغلق غالبا و المغطى غالبا و الذي ترتفع فيه حدة الحرمة و يمتاز بخصوصية كبيرة لدى سكان 

المحلة السكنية الواحدة كمكان لاللتقاء النساء و يمتاز عادة بسكونه الذي ال يكسره إال صخب لعب األطفال 

 (: يوضح أنواع الممرات و توزيعها داخل القصرV-14الشكل ) 
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 بعيدا عن أي حركة ميكانيكية.

V-6-5-3-ساحات و الرحبات:ال 

تعتبر الساحة بالدرجة األولى مكانا للتجمع و تالقي السكان في المناسبات الكبرى و االحتفاالت  

االجتماعية و الثقافية أيضا و مكان للمبادالت التجارية، كما تعمل على تهوية الطريق و توسيع مجاله 

عادة بأهم المباني العمومية ذات الطابع الخطي و تعمل على كسر الملل الناتج عن طول الطريق و تحاط 

عند اليونان  FORUMعند اإلغريق و  AGORAالديني و االجتماعي، كما هو الحال بالنسبة لساحات 

 و يمكن تمييز مستويين للساحات في القصر كما يلي:

  :تعتبر مجاالت متعددة االستعماالت تتمثل أساسا في ساحات على مستوى القصرال

V-6-5-3-1-الساحة المركزية للسوق: 

و التي هي بمثابة عنصر القوة في البنية العمرانية و المكان الحيوي في القصر من خالل الدور  

األساسي الذي تلعبه هذه األخيرة و المتمثل في النشاط التجاري عن طريق سوقها المركزي و النشاط 

 لمالكي(، اللة عزة )المذهب اإلباضي(.الديني عن طريق مسجدين كبيرين مسجد اللة مالكية )المذهب ا

(، كما يأخذ سوقها شكل 2م ) 69x65و عموما فالساحة تأخذ شكال مرفولوجيا شبه مربع طول أضالعه 

م محاطة بمجموعة مساكن ذات واجهات صماء و بسيطة و قليلة الفتحات على الخارج 42دائري قطره 

إلى ذلك فإن هذه الساحة تستعمل كمكان لتوقف  يشغل الطابق األرضي فيها محالت تجارية، باإلضافة

 السيارات خالل أوقات معينة ليال كما تميز ساحتين أقل أهمية من الساحة المركزية..

 

 

 

 

 

 2003ورقلة  PDAU(: مخطط ساحة السوق                         المصدرV-15الشكل )                             
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V-6-5-3-2-(ساحة فالترس) الشهداء ساحة: 

تمتلك الساحة  ،ساحة أقيمت بعد عملية االختراق على مستوى القصر من طرف االحتالل الفرنسي

( و تحوي نصب تذكاري لهذه المهمة إضافة إلى مرافق )مستوصف، 100x40)الشكل المربع بأبعاد 

محكمة، و ثكنة عسكرية ( أما اآلن فهي امتداد لساحة السوق وظيفيا، إضافة إلى لعبها عدت أدوار 

تعتبر كمحطة لتوقف السيارات و حافالت النقل الحضري و مكان التوقف بالنسبة كما اجتماعية، ثقافية، 

 ....ا تستعمل في بعض األحيان لعرض السلع و مكان لاللتقاء.للوافدين للسوق كم

   
شكل مرفولوجي شبه مربع طول 

 م69x65أضالعه 
التغيرات التي طرأت على ساحة 

 السوق  إلى شكل دائري
 ساحة فالترس

 المصدر: معالجة الباحث(:الساحات الرئيسية على مستوى القصر                       V-2الصور )

 

V-6-5-3-3-:ساحة سوق الحجر 

تكتسي هذه الساحة طابع سياحي نظرا لوجوده المحالت الخاصة بعرض المنتجات الحرفية التي  

 تميز المنطقة كبيع )وردة الرمال، الحلي، األلبسة التقليدية( و قد أصبحت اليوم مكان لعرض السلع غير 

 المراقبة.

 

V-6-5-3-4- الرحبات(:الساحات على مستوى األحياء( 

و هي صغيرة مقارنة بالساحات المركزية تمتاز بخصوصيتها في ارتفاع درجة الحرمة فهي تعد  

مكان لتالقي األشخاص و تقوية العالقات االجتماعية، لها تهيئة خاصة تتالئم مع أهداف المكان، بشكل 

طى سواء عند مداخل جيومتري غير منتظم و مختلف األضالع كما أن موضعها عموما يكون في مكان مغ

القصر أو في األحياء أي عند ملتقى الممرات و هي تحتوي على قاعدة حجرية في الجزء المظلل منها، و 

لكل رحبة خصص مسجد صغير ال تميزه عن السكنات المجاورة له نظرا لعدم تواجد المنارة أو أي 

 مميزات تدل على كونه مسجد.
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تبين الساحات (: V-3الصورة )
قصر(   العمومية ساحة سيدي بن عانو )ال

 المصدر: الباحث

 (: تبين الرحبات على مستوى القصر) رحبة الميزاب(V-4الصورة )
 المصدر: الباحث

 

    

 (: مختلف أنواع الرحبات داخل نسيج القصر حسب الحجم و الذي يتحكم فيهV-16الشكل )
 غير نا فذة، عدد الشوارع المرتبطة بها، وجود رحبات قريبة( موقعها )على مستوى شوارع نافذة،

 المصدر: الباحث

 

V-6-5-4- :الواجهة العمرانية و المنظور االجتماعي 

تعتبر الواجهة العمرانية، انعكاسا حقيقيا للتخطيط االجتماعي و تعبيرا عن مدى االلتزام بالقيم  

مصمتة ذات فتحات عالية و ضيقة في أغلب منازل االجتماعية، فجاءت الواجهات في شكل واجهات 

المجاورة السكنية الواحدة نظرا النفتاح المسكن على الفناء الداخلي، و لهذا فالواجهة العمرانية تبدو منسجمة 

إلى حد بعيد مع المقياس اإلنساني فضال عن التكامل مع البيئة من ناحية اللون الذي توفره مواد البناء 

 مواد محلية و العناصر الطبيعية كالنخيل.المختارة و هي 

و بنظرة تأملية في أزقة هذا النسيج العمراني العتيق يمكن مالحظة الواجهات العمرانية في ظاهرها  

مخالفة ألبعاد اإلنسان و ذلك من خالل ارتفاعات األبواب المنخفضة إلى حد ما بالنسبة لطول اإلنسان و 

إلى األعلى لكن المنطق أثبت عكس ذلك، فقيمة الحشمة لدى السكان و كذا كذا الفتحات المرتفعة و الضيقة 

المعطيات المناخية كانا وراء ذلك لمنع الرؤية نحو الداخل من جهة و كسر اإلشعاع البصري عن طريق 

 األبواب المتدنية االرتفاع و على محاور غير مستقيمة من جهة أخرى.
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 الطابع المعماري للواجهات العمرانية المصدر: الباحث (: المنظور االجتماعي وV-5صور )

 

V-6-5-5-:المنطق في تموضع التجهيزات 

إن طبيعة تموضع التجهيزات في القصر خاضعة إلى منطق البنية العمرانية و إلى التدرج الهرمي  

البنيوي  و التنظيم االجتماعي و يمكن تصنيف التجهيزات داخل النسيج العمراني للقصر حسب المستوى

للساحات، تجهيزات دينية )مسجد، مدرسة قرآنية، زوايا( و تجهيزات تجارية )سوق مركزي، محالت 

تجارية( و حسب التدرج الهرمي لهذه التجهيزات داخل القصر يمكن تمييز ثالثة مستويات حسب درجة 

 .يرالتأث

 
  مواقع التجهيزات على مستوى القصر            

 المصدر: الباحث                توزيع و تموضع التجهيزات على مستوى القصر (: V-17الشكل )
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V-6-5-5-1-:تجهيزات مركزية 

تعتبر الساحة المركزية للقصر الفضاء الحيوي لما تحتويه من تجهيزات دينية و تجارية ذات تأثير  

التجارية هي عبارة عن  كبير على مستوى القصر كما يتعدى تأثيرها خارج أسوار القصر فالتجهيزات

السوق المركزي أساسا باإلضافة إلى محالت تجارية بالساحة أما التجهيزات الدينية فتمثل في مسجدين 

 كبيرين )اللة ملكية، اللة عزة(.

V-6-5-5-2-:تجهيزات على مستوى األحياء 

القصر عموما إن مجال تأثير هذه التجهيزات ال يتعدى في الغالب حدود األحياء فعلى مستوى  

مسجد صغير يستعمل للصالة و مدارس قرآنية لتحفيظ القرآن الكريم باإلضافة إلى محالت  19نسجل 

تجارية موزعة حول مركز القصر و على جانبي الممرات الرئيسية للراجلين و الطريق الحلقي و التي 

 محل. 174يقدر عددها إجماال 

V-6-5-5-3-  :تجهيزات على مستوى الرحبات 

تعتبر الرحبات كفضاء عمومي مكان تالقي األشخاص و تقوية العالقات االجتماعية لذا فغالبا   

تكون خالية من التجهيزات التجارية ذات النشاط الحيوي مما يقلل من خصوصية المنطقة، و نظرا الرتباط 

ال يمكن تمييزه السكان بقيمهم الدينية جعل من الضرورة تواجد مسجد صغير في كل رحبة بدون منارة إذ 

 من بين السكنات المجاورة، للصلوات اليومية مما يمتن الروابط االجتماعية بين سكان المجاورين للرحبة.

V-6-5-6-:المسكن التقليدي في القصر 

إن المساكن في القصر تقدم نفس الخصائص المعمارية و الفضائية بالرغم من االختالفات في 

 احة الصغيرة، و موقعها( و تتجلى هذه الخصائص المشتركة فيما يلي:األشكال و القطع الصغيرة )المس

و هي خلوة صغيرة في عمق المدخل قد تستخدم كمطبخ في الشتاء و مكان للتدفئة  السقيفة  الخلفية)واد(: 

 أحيانا.

هو مجال في وسط السكن أو في طرفه، من خالله تتموضع بقية الفراغات من  صحن الدار)أمسيدار(:

سطح و مساحته واسعة و أرضية من التراب المرصوص أو من الرمل المجلوب من الكثبان، به  غرف و

 فتحة تربط بالفضاء الخارجي ذات شكل مربع نميز فيه فراغين هما:

هو عبارة عن رواق مغطى من الصحن تستغلها النساء ألداء أعمالهن اليومية بعيدا عن أشعة  تاهزة: 

 الشمس.

جزء مغطى من الصحن مقابل لمدخل السقيفة يرتفع بدرجة عن وسط الدار )الصحن( و هو أيضا  السالم:

 يعتبر المكان الذي يستقبل فيه الضيوف من نفس العائلة.

تكون عموما مستطيلة الشكل نتيجة لنوعية مواد البناء المستعملة كما أن فتحاتها )النوافذ( تكون الغرف:  

 مطلة على الفناء )وسط الدار(
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 مستويين للسط بالطابق األول و بالطابق الثاني. عنصر أساسي في تركيبة المسكن و يمكن تمييز :السطح

 اإلضافة إلى مخزن، مطبخ و مرحاض.االسلم الداخلي خاص بالعائلة، السلم الخارجي خاص بالضيوف ب

V-6-5-7-:مبادئ التنظيم الفضائي بالمسكن 

اءاته الداخلية و التي جاءت مهيكلة بطريقة يقدم المسكن القصوري مخطط تنظيمي محكم لفض 

تتناسب و حاجيات الساكن فالمداخل تعددت، مدخل خاص بأهل الدار عن طريق السقيفة لكسر الرؤية إلى 

الداخل و االنفراد بخصوصية المسكن و اآلخر خاص بالضيوف عن طريق سلم متصل بالشارع يؤدي 

دار( عبارة عن مجال تتموضع من خالله بقية الفراغات مباشرة إلى السطح، كما نجد صحن الدار )أمسي

من غرف و سطح باإلضافة إلى دوره األساسي في التهوية و تحقيق االتصال بالسماء "فمن األسباب التي 

جعلت البدوي يخصص صحن الذي يتوسط المسكن عندما استوطن المدينة حرصه على دوام االتصال 

فقد أنشئ سلم داخلي خاص بالعائلة حتى ال تضطر النساء إذا ما أردن بالسماء" و لما تقتضيه حرمة الدار 

الصعود إلى السطح استخدام السلم الخارجي المطل على الشارع، كما جاءت واجهات المسكن مغلقة 

باستثناء فتحات صغيرة للتهوية و هذا للحماية أكثر ما يمكن من الرياح و كذا الحفاظ على عزل حراري 

لخارج، فمعظم النوافذ تكون مفتوحة على الصحن )وسط الدار( لتكريس مبدأ االتجاه نحو بين الداخل و ا

 الداخل.

 

 

 

 
 

 

 

 المصدر: الباحث  (: التنظيم الفضائي الداخلي لمسكن في بني واقين               V-18الشكل )
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V-6-5-8-فضائية:-دراسة سوسيو 

السكان لها أثر كبير في تحديد و تشكيل الفضاءات العمومية، إن الظروف االجتماعية و كذا طبيعة  

فلكل مجتمع عاداته و تقاليده و ثقافته الخاصة، و سنتطرق من خالل هذه الدراسة إلى إعطاء نظرة عن 

الحياة االجتماعية في الفترات األولى إلنشاء القصر و بموجب ذلك انعكست القيم االجتماعية و الثقافية و 

في تشكيل فضاءاته العمومية و ذلك من خالل دراسة )التركيبة االجتماعية للسكن، التنظيم  االقتصادية

 االجتماعي، القيم االجتماعية و الثقافية، المعايير االنشائية في القصر(.

V-6-5-9-:التركيبة االجتماعية للسكان 

نطالقا من قمة الهرم حسب التركيب الهرمي للبنية االجتماعية المعروفة قديما في المجتمعات ا 

التركيبي للمجتمع و المتمثل في العرش ثم القبيلة وصوال إلى العشيرة و أخيرا العائلة، كذا هو الحال بالنسبة 

لقصر مدينة ورقلة فقد جاءت تركيبته االجتماعية في شكل قبلي بدءا بعرش السي الورقلي إلى القبائل 

  هيم، بني واقين(، ثم العشائر و في أسفل الهرم نجد العائالت:الثالث المهيكلة للقصر )بني سيسين، بني برا

 

 سي الورقلي

  

 بني سيسين بني إبراهيم بني واقين

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التركيبة االجتماعية للسكانV-19الشكل )

  واقين بني

 داكيش

 تاسكفين

 حدود

 تورست 

 باعمر

 طبة

 كيربة

 ميزاد

 باجليد

 تاسقيفن 

 باهية

 معقاف
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V-6-5-10- االجتماعي التنظيم:  

من خالل التركيب الهرمي للسكان و حسب االختالف الطبيعي ) طبقة األحرار، األخالص،  

الحومري، األصبع( و باختالف مذاهبهم يمكننا طرح تساؤل حول كيفية تسيير الشؤون االجتماعية الثقافية 

 االقتصادية بين سكان القبائل و كذا استمرارية القصر؟و 

إن عملية تسيير الشؤون االجتماعية الثقافية و االقتصادية، كانت تتم على مستوى كل قبيلة عن  

طريق مجلس األعيان و الشيوخ في أماكن مخصصة لهذا الغرض و بالرغم من انعدام المجلس األعلى 

ة و تسيير للشؤون المتعلقة بالقصر ككل كما هو الحال بقصور بني ميزاب للقبائل الثالث الذي يقوم بمناقش

إال أن القبائل الثالث استطاعت الحفاظ على اللحمة االجتماعية بينها، و إال كيف نفسر استمرارية النسيج 

 ان.العمراني للقصر بانعكاساته الصادقة و المعبرة عن القيم االجتماعية و الثقافية و االقتصادية للسك

V-6-5-11- للسكان القيم االجتماعية والثقافية: 

إن المتأمل للنسيج العمراني لقصر ورقلة يلمح من الوهلة األولى دوره و مكانة القيم االجتماعية و  

 الثقافية في تحديد شكل و هيكلة البنية العمرانية و يتجلى ذلك من خالل:

V-6-5-11-1-:المستوى العمراني 

 للتجهيزات الدينية بتموضعها في أماكن بارزة لتسهيل النفاذ إليها.إعطاء األولوية 

اعتماد مبدأ الحرمة كأساس في هيكلة الفضاءات الخارجية )شكل الممرات، التدرج في الساحات، و كذا 

 الفضاءات الداخلية للمسكن(.

V-6-5-11-2-:المستوى المعماري 

 اوي )تكريس مبدأ االتصال بالسماء(.خصوصية المساكن التي تفتح إلى الداخل على حوش سم

 استخدام واجهات صماء ذات فتحات صغيرة للحفاظ على حرمة الدار.

 اعتماد مبدأ التناوب في المداخل )األبواب( و الفتحات المطلة على الشارع للحفاظ على حرمة الجار المقابل.

 تحقيق مبدأ المساواة.احترام االرتفاعات في المباني إذ ال يتجاوز ارتفاع المسكن الجار ل

مبدأ حق النجوم: و هو مصطلح يتعلق بحق امتالك السقف في الممرات المغطاة لكون التساؤل عمن يملك 

السقف؟ لكن مبدأ حق النجوم يعطي الحق لصاحب المنزل الذي يكون إلى الشمال أن يملك السقف على 

ذي يليه من الشرق، نستنتج من هذه القيمة الذي يليه من جهة الجنوب و أن الذي إلى الغرب يملكه على ال

األخالقية العظيمة المتمثلة في حق الجار و هو عدم حجز أشعة الشمس فله ملك )السقف( الشرقي لحجبه 

 على الغربي و له ملكه الجنوبي لحجبه على الشمالي.

لية خاصة استخدام نوعين من الساللم في المسكن، خارجية مطلة على الشارع خاصة بالضيوف و داخ

 باألسرة و حائل دون خروج النساء إلى الشارع في حالة الرغبة في استغالل السطح.

 



صيات العمرانية و المناخية كمحددات إبراز الخصو                                                          خامس          ال الفصل  
 لواقع الفضاء العمومي لحاالت الدراسة                                                                                                 

143 
 

V-6-5-12- القصر المعايير االنشائية في: 

يوية للمجتمع إن التركيبة البنيوية لنسيج القصر ما هي إال انعكاس صادق و تعبير عن التركيبة البن 

جاء توجيه فتمثل الفرد وصوال إلى المدينة و التي تمثل العرش، انطالقا من أصغر وحدة )الدار( و التي 

ثل لإلنسان و هو مستقبل القبلة عند الصالة غرب و هو مما-النسيج العمراني معتمدا على المحور شرق

تجاه اليسار و اليمين جنوب مطابق ال-فالشرق من األمام و الغرب من الخلف، بينما نجد المحور شمال

ر كتقديم الرجل لمستقبل القبلة، و مما أملته الشريعة اإلسالمية بتقديم اليمين على اليسابالنسبة للشخص ا

مين إلى اليسار اليمنى عند دخول المسجد و تقديم اليسرى في حالة دورة المياه كما الحال في السالم من الي

وم جاءت إلى ال و غرف النلهذا فقد جاء تصميم الفضاءات الداخلية وفق هذا النظام فدورة المياه إلى الشم

 الجنوب.

أما فيما يخص الفضاءات العمومية الخارجية فإن المتأمل في الواجهات العمرانية ظاهريا يالحظ  

عدم مطابقة الفتحات المرتفعة لألعلى و األبواب المنخفضة مقارنة بقامة اإلنسان لكن المنطق أثبت غير 

المناخي كانا وراء ذلك، فاألبواب جاءت منخفضة حتى ال  ذلك إذ أن عامل الحرمة باإلضافة إلى العامل

تسمح للمارة برؤية ما بالداخل حتى مع وجود السقيفة و كذا الفتحات المرتفعة و الضيقة التي تسمح بمرور 

ضئيل ألشعة الشمس و تمنع توغل الرياح داخل المسكن و ال تسمح بالرؤية من خاللها. و يقول أحد 

م خصائص المدن القديمة هو طابعها اإلنساني المتمثل في تركيبة نسيجها العمراني و الباحثين "لعل من أه

تعاطفه الوثيق مع حاجات و متطلبات اإلنسان، و كذا عمارة أبنيتها تعكس بشكل واضح إنسانية و تنوع 

 .9الفضاءات الداخلية و الخارجية"

V-6-5-13-نية:القراءة العمرا نتائج 

محكم  يلية للنسيج العمراني لقصر مدينة ورقلة نجده يحظى بتنظيم عاممن خالل الدراسة التحل

قا من أن يمتاز بالتماسك و التالصق الحميم لمبانيه، جاءت فضاءاته )ممرات، ساحات، دروب....( انطال

ة و تلك من الفضاءات الخارجية و الداخلية متالزمة و متكاملة و مرتبطة عضويا في هذه البنية العمراني

بحت سجال نجاحها على المستوى اإلنساني و االجتماعي و هذا ما أمكن له القبول و االحترام و أص سمات

 حيا و مرجعا بصريا يجسد عالقات اإلنسان و بيئته.

 و يمكن تلخيص أهم السمات الخصوصية لهذا الموروث العمراني فيما يلي:

 لخارجية.اعتماد مبدأ الحرمة كأساس في هيكلة الفضاءات الداخلية و ا

 ا.إعطاء األولوية في التخطيط للتجهيزات الدينية بتموضعها في أماكن بارزة يسهل النفاذ إليه

 منطق تنظيم البنية العمرانية خاضع ككل إلى تدرج هرمي من الفضاء العمومي إلى الخاص.

                                                           
 .190، ص 3و الفنون، المطبعة الفنية الحديثة، مصر، ج، تاريخ العمارة 1997عبد الجواد، توفيق أحمد،  9
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الذراع، القامة......(  الطابع اإلنساني لتركيبة عناصر البنية العمرانية )المقياس اإلنساني: الشبر، الخطوة،

 و تعاطفه الوثيق مع حاجات و متطلبات اإلنسان.

و التي لها دورا في تشكيل قيم مجتمع، و  العمرانية لقصر ورقلةبعض الخصائص لتشكيل البيئة 

  واحدة من عوامل إضفاء تلك الخصائص عند التكوين. –أي تلك القيم  –التي ربما تكون 

الدور االجتماعي للعناصر العمرانية )ممرات، دروب، ساحات....( و المتمثل في إحداث االتصال 

االجتماعي و المحافظة على ديمومة و دوره مناخيا تمثل في إيجاد وسط معتدل الحرارة مما ساعد على 

 تواجد اإلنسان في الفضاءات الخارجية و عدم هجرانه لها.  

V-6-5-13-1-يةالوحدة البنائ:  

راً موحداً للكتل البنائية على إضفاء مظهالقصرساعدت وحدة المعالجات المستخدمة في مباني 

في االرتفاعات أو مواد البناء وطبيعة األلوان والتجانس بين المفردات التصميمية ومعالجة الواجهات  سواء

 ءأجزامشاهد لمختلف يتكون لدى الالتقاسيم اال انه  ختالف الزمني لبناء تلكاالوعلى الرغم من   والفتحات.

بصرياً بوحدة التكوين البنائي, وكأن تلك المباني تم بنائها في فترة زمنية واحدة أو أنه  اانطباعالقصر إ

و تبرز من تلك الخاصية شعوراً بأن "الكل يعمل في إطار  تلك الدرجة.بسبق تصميمها ليتوحد تشكيلها 

فتصبح االستقاللية تعمل في إطار  القصر، ة العالقات داخل مجتمعمضمون واحد" مما له تأثيراً في طبيع

  مشاركة الجميع في الحقوق والواجبات فيسهم ذلك المفهوم في تكوين المجتمع المترابط والمتماسك.

V-6-5-13-2-التدرج الفراغي:  

من المداخل  انطالقابمختلف أجزاء القصر تساعد طبيعة العالقات الفراغية في مسارات الحركة 

على تفعيل شعور بتجربة بصرية يتزايد بها الشعور الرئيسية وصوال إلى المركز أو إلى المجاالت الخاصة 

  صرفي تشكيل الق –غالبا  –بالتنوع والتشويق ناتج عن تلقائية تشكيل الكتل المحددة للفراغات, فينتج 

انتهاءاً بفراغ رئيسي يحيط  ارتقاء وتصاعد وبوجود نقطة بداية ف  مراحل تصاعدية لتلك التجربة البصرية

 .به مجموعة من المحددات تتالءم مع مقياس الفراغ في حجمها وصورتها ووظائفها 

V-6-5-13-3-ناسب المقياست:  

يتوقف مقياس الفراغ على العالقة بين أبعاده المادية وإمكانيات اإلنسان البصرية فيتدرج المقياس 

من المجال الخاص إلى شبه الخاص فالعام , طبقاً للنسب بين محدداته األفقية والرأسية, وطبقاً لطبيعة 

الودود أو الحميم التشكيل الفراغي لنسيج القصر, فإن معظم قطاعات فراغاته تحمل صفة المقياس 

INTIMATE SCALE  فيسهل له التعامل قوة العالقة بين روادها وقاطنيهاالتي تنعكس بطبيعة الحال على .

مع المكان وإدراكه الحتياجاته به, وينمي لديه الشعور بالثقة واألمان نتيجة لشعوره بتناسب مقياس الفراغ 

 ة أخرى. مع إمكانياته وحجمه من جهة وأنشطته ووظائفه من جه
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V-6-5-13-4-تناغم اإليقاع:  

 لواجهات المساكن على مستوى الشوارع الرئيسية و الفرعية للقصر  يعرف اإليقاع بالتشكيل البنائي

بأنه تكرار الوحدة لضبط عناصر األشكال والفراغات وفقاً لنظام محدد نابع من وحدة نسب الفتحات بالكتل 

ويعمق اإليقاع  واختالف صفة التناغم عند تجانس وانتظام وحدة اإليقاع.  ونسب توزيع السد والمفتوح

المنتظم الشعور بأهمية دور كل جزء في تشكيل المنظومة الكلية واالهتمام باختيار التفاصيل وموضعها 

في التشكيل وعالقته النسبية, مما يخلق شعور اجتماعي بأهمية وقيمة األداء الجماعي و مدي أهمية دور 

 في محصلة عمل المجموعة.   -مهما كان حجمه -فرد ال

V-6-5-13-5-وضوح الهوية:  

وليس   -عمرانياً هي تميزه بخصوصية تجعله مميز ومختلف عن مناطق أخرى القصر إن هوية 

عبر عن مكتسباته وإنجازاته وقيمه, ويصبح التشكيل البنائي والنسيج العمراني يف  -بالضرورة أفضل

ي من وسائل التعبير عن تلك الهوية, فكلما كانت تحمل صفات أكثر خصوصية لهم كلما والتكوين الفراغ

 و تنعكس تلك الهوية بعناصرها المتمايزة علي االجيال التالية تلقائيا بتنمية   كانت أكثر وضوحاً في هويته.

 شعور االنتماء و االرتباط الحسي بالمكان. 

V-6-5-13-6-خصوصية الطابع:  

إن التعبير بكلمة " الطابع " قد يعني ضمناً اإلشارة لوجود متميز ذو قيمة, ولكنها في حقيقة األمر 

في مكان ما و زمان ما. للمجتمع القصوري ليس إال تسجيل مركب يعكس الواقع االجتماعي والثقافي 

األلوان ومواد ويختلف الطابع المعماري من مكان آلخر فيكتسب خصوصيته باختالف المقياس والحجم و

  اإلنشاء وعناصر الزخرفة ، كذلك من التشكيل الفراغي و األنشطة التي تمارس به.

وبذلك يساعد طابع المكان على التأكيد بأهمية شخصية الفرد في المجتمع, فالحفاظ على الطابع 

وقيمه وتمسكه يؤكد على الحفاظ على شخصية المكان واإلنسان الذي يعيش به, فيكون له أثراً على سلوكه 

 بمعتقداته ومبادئه. 

V-6-5-13-7- الوظيفيالتعبير : 

تلعب دوراً هاماً في إكسابها سمات  على مستوى مختلف أجزاء القصر ألنشطة التي تمارس ان إ

مميزة وتساهم في الربط بين مالمح التشكيل المعماري والنسيج العمراني من جهة وبين النشاط اإلنساني 

, فكلما كانت مبانيه متناسبة مع أنشطته و معبرة عنها ، كلما زاد الشعور بصدق أخرىداخله من جهة 

المكان وواقعيته, وينعكس ذلك على قيم وسلوكيات السكان فيتالءم الشكل مع المضمون, و يترسخ لديهم 

  همية البعد عن الزيف المظهري غير المعبر عن المضمون الحقيقي للمشاعر والمبادئ والمفاهيم.أ
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V-7- القصر تأثير العوامل المناخية في تشكيل البنية الفضائية لنسيج لقراءة تحليلية: 

لقد تعرفنا من خالل القراءة العمرانية لقصر مدينة ورقلة كيف استطاع اإلنسان الورقلي هيكلة  

عاداته و تقاليده فضاءاته الداخلية و الخارجية بما يتماشى و القيم االجتماعية و الثقافية و انطالقا من 

الخاصة و اعتمادا على المقياس اإلنساني اآلدمي )الشبر، الخطوة، القامة...( هذا باإلضافة إلى طرق و 

كيفيات المعالجة للمكونات المعمارية و العمرانية لمجاله بما يتالئم و الظروف المناخية السائدة و البيئة 

 المحلية لتحقيق راحته المناخية و النفسية.

نقوم فيما يلي بدراسة كيف تؤثر العوامل المناخية على شكل النسيج العمراني للقصر لمعرفة و س

 مدى مالئمة هذه الفضاءات الداخلية و الخارجية لراحة الساكن.

V-7-1-:الرياح 

يبدو النسيج العمراني للقصر كتلة موحدة متراصة تتوسط واحات نخيل و هذه األخيرة تعمل كنظام  

الشتوية  الجهة الشمالية الشرقية و الرياحتصفية للحماية من الرياح الرملية الساخنة التي تهب صيفا من 

النسيج العمراني كما تعمل التي تهب من الشمال و الشمال الشرقي، و بالتالي تعمل على كسر توغلها داخل 

 على تلطيف الجو الحار عن طريق نسيم الهواء الذي يساهم في تبديد الحرارة.

الشكل المتضام للنسيج يعمل على تفادي السرعات الكبيرة للرياح و بالتالي فنفاذيتها تكون فقط عن  

 طريق أبواب القصر مرورا بالممرات الرئيسية وصوال إلى ساحة السوق.

  

 

 حركة الرياح مع شكل الكتل و الحواجز(: V-20الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغير مسارات الرياح بفعل (: V-21الشكل) 

  الحواجز المصطنعة

لقصرا  
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الممرات الملتوية و الضيقة تعمل على التقليل من سرعة الرياح داخل النسيج العمراني باإلضافة 

الرياح يتفاوت داخلها ففي حين نجدها على مستوى الممرات  إلى اختالف خصائص هذه الممرات فإن أثر

 الرئيسية شديدة نسبيا فهي تنعدم تقريبا على مستوى الممرات الثانوية و الدروب.

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

لقد اتخذت الممرات داخل النسيج العمراني أشكال متباينة جاءت نتيجة التداخل فيما بينها 

(Y.E.T.L.و هي أشكال تعمل على تقليل شدة الرياح إذا ما توغلت داخل النسيج العمراني ) 

اتجاه هبوب الرياح السائدة لتفادي جل الممرات جاءت مصممة بحيث تكون عمودية على 

 العواصف الرملية الحارة باإلضافة إلى كونها ضيقة و ملتوية.

 

 للقصرأشكال الممرات داخل النسيج العمراني (: V-23الشكل )

 

(: البنية العامة للقصر )نسيج عمراني V-22الشكل ) 

 متضام+ شوارع ملتوية( تعمل على كسر الرياح
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V-7-2-:الحرارة 

عن طريق االختالف في الضغط بين النسيج العمراني و الواحة فإنها تحدث حركة كتل هوائية  

 خالل الواحة باتجاه النسيج العمراني فتعمل على تبديد حرارة مناخه المحلي.باردة من 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي تفرض جدران مشتركة تعمل  إن الشكل العام للنسيج العمراني عن طريق بناياته المتالصقة و

على تبادل حراري بين المحيط الخارجي و الداخلي وفقا لخاصية انتقال الحرارة من الوسط األكثر إلى 

األقل حرارة حتى يحدث التوازن الحراري بانتقال الحرارة نهارا من الخارج نحو الداخل، باعتبار أن 

و هذا بغض النظر عن معامل العزل الحراري لمواد الوسط الخارجي األسخن بينما يحدث العكس ليال 

 البناء.

تعمل الممرات المتعرجة و الملتوية الضيقة المظللة أحيانا على خفض درجة الحرارة على مستوى 

النسيج العمراني، فمن خالل هذه الممرات يمكن مالحظة االختالف في أشعة الشمس الساقطة على مستوى 

 رجة الحرارة.الشارع مما يساعد على خفض د

كما تعمل هذه الممرات على التخزين الجيد للهواء البارد المتوضع خالل الفترة الليلية، و شيئا 

 فشيء يحدث انتقال هذا الهواء باتجاه السماء تاركا مجاال لدور الممرات المغطاة خالل الفترة ما بعد 

منتصف النهار و التي تبعث بتياراتها الهوائية الباردة باتجاه الممرات المشمسة تبعا لحركة الشمس و توجيه 

 الممرات 

 

 (: البنية العامة للقصر )نسيج عمراني + واحة( تعمل تبديد الحرارة   V-6الصورة ) 

 الباحث+google earthالمصدر: 
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 (: تكامل األدوار بين الممرات و الرحبات لتقليل من تأثير العوامل المناخية   V-7الصورة )

 الباحث+google earthالمصدر: 

 

مستوى النسيج العمراني بغض النظر عن كونها مكان لالتقاء بين تقوم الرحبات بدور كبير على  

السكان فهي تساهم في فقدان الحرارة نهارا باتجاه السماء و تسرع عملية هبوط النسيم الليلي البارد و 

 بالتالي تعمل على تلطيف الجو العام داخل النسيج العمراني.

 

 

V-7-3-:اإلشعاع الشمسي 

تقليل المساحات يتميز التخطيط العام للمباني بالتالصق و ذلك لتوفير التظليل المتبادل بين الكتل و  

 الشكل درجة مئوية في فصل الصيف.50المعرضة ألشعة الشمس و التي قد تزيد عن 

تعمل االرتفاعات المتقاربة في المستوى على توزيع منتظم لألشعة الشمسية عبر كافة أسطح  

 المباني.

صغيرة انسب من الفراغ الكبير فالفراغات ال إن تكرار الفراغات الصغيرة )أفنية، رحبات...(

تعمل على التقليل من أثر اإلشعاعات الشمسية و بالتالي تشكيل الظالل مما يجعل منها فراغات مستعملة 

 

 

 

 

 

على تكرار الفراغات يعمل (: V-24 الشكل )

 توفير الضالل

(: دور الممرات V-26 الشكل رقم )  (: دور الرحبة في فقد الحرارةV-25 الشكل )

رسال تيارات هوائية باردة إالمغطاة في 
 باتجاه الممرات المشمسة
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 طوال النهار.

 

 التخطيط العام للمبانينتيجة  تقليل المساحات المعرضة ألشعة الشمس(:V-27الشكل )

 

الرئيسية بشكلها المنحني و إن شكل الممرات يعمل على تقليل تعرضها ألشعة الشمس فالممرات 

المتعرجة من أبواب القصر إلى السوق المركزي و الموجهة من الجنوب إلى الشمال )محور ال يتأثر كثيرا 

باألشعة الشمسية( بينما نجد الممرات الثانوية المتفرعة عن الممرات الرئيسية قد تمت معالجتها بطرق 

 ة جزء من الممرات وانحناءها و تضييقها.تضمن تقليل تعرضها ألشعة الشمس عن طريق تغطي

تعتبر الممرات المبلطة بالحجارة الطبيعية في القصر ذات معامل صغير النعكاس أشعة الشمس مما يقلل 

 أثرها على الجدران القريبة.

  

 + تقارب الجدران في فضاءات الشارع لمعالجة  التواءتغطية + (: شكل V-8الصور )
 لمصدر: الباحثا                              ارتفاع درجات الحرارة

 

 لتوفير الظالل أثناء أداء العمل التجاري. كاستراتيجيةيتم استخدام األقواس و الساحات  

من خالل الدور االجتماعي الذي تقدمه الرحبة من لعب لألطفال و االلتقاء بين السكان فقد تم تهيئتها بما 
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مقعدين مختلفين أحدهما معرض للشمس لالستعماالت الشمسية و اآلخر في يتالءم مع ذلك فهي تحوي 

منطقة الظل لالستعماالت صيفا كما تحتوي على مقعد في الجزء المغطى يستعمل عندما تكون األشعة 

 عمودية على الرحبة.

ية لحماية الواجهات العمران كاستراتيجيةإن العالقة بين عرض الممرات و ارتفاع المباني تعمل  

 الشمسية و بالتالي توفير الظالل على مستواها. اإلشعاعاتمن 

إن التقليل من الفتحات و تصغير حجمها ال يسمح بمرور إال جزء ضئيل من األشعة الشمسية داخل  

 المسكن.

V-7-4-:التهوية 

هواءها و تعتبر الواحة مكانا مالئم لراحة السكان بابتعادهم عن ضوضاء المدينة لهدوئها و نقاوة  

لطافة جوها و بذلك فهي تشكل مناخا محليا مناسبا لحياة السكان، فالرياح التي تهب باتجاه القصر مرورا 

بالواحة تعمل على حمل نسيمها البارد لتلطيف المناخ المحلي للنسيج العمراني و تبديد حرارته و تهويته 

 فهي بمثابة مكيف طبيعي.

اع المبنى مناسبة بما يساعد في توفير و ضمان تهوية جيدة إن العالقة بين عرض الممر و ارتف 

 على مستوى هذه الممرات.

تعمل الرحبات كنظام تهوية طبيعي، فعند سقوط األشعة الشمسية على مستواها يسخن الهواء 

تدريجيا و يصعد مباشرة إلى السماء تاركا ورائه فراغ يسمح بانجذاب الهواء البارد من الممرات الضيقة 

 لمغطاة فهي تعمل إذا كنظام تهوية طبيعي يساهم في تجديد الهواء على مستوى النسيج العمرانيو ا

V-7-5-  القراءة التحليلية لتأثير العوامل المناخية:نتائج 

من خالل هذه القراءة و التي عرضنا فيها الخصائص المناخية و المبادئ اإلنشائية للفضاءات 

الداخلية و الخارجية )ممرات، رحبات....( للنسيج العمراني المتضام لقصر مدينة ورقلة من ناحية توجيه 

لعالقة بين ارتفاع الممرات بالنسبة التجاه الرياح الدائمة و أيضا مدى تعرضها ألشعة الشمس من خالل ا

المبنى و عرض الممر، و تغطية هذا األخير أحيانا بما يؤمن لإلنسان السير في الظل و اتقاء حرارة الشمس 

ألطول وقت ممكن باإلضافة إلى استخدام مواد بناء محلية أثبتت مدى مالءمتها لمناخ المنطقة الحار الجاف 

ص درجة الحرارة المنخفضة و تأثيرات األشعة الشمسية و من خالل الدراسات التجريبية الميدانية فيما يخ

الرياح داخل النسيج. كل هذا يعرض درسا لالحتوائية المناخية و كيفية التصفية لعوامل المناخ القاسية و 

 اإلنسانالتغلب عليها من خالل األنظمة العمرانية و المعمارية الواضحة المعالم كما و كيفا و التي وضعها 

 و متطلباته اليومية المختلفة. لتماشيلالورقلي 
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V-8- نتائج الدراسة العمرانية: 

من خالل القراءة التحليلية لخصائص البنية العمرانية لقصر ورقلة و التي تطرقنا فيها إلى دراسة  

الخصائص العمرانية التبومورفولوجية للنسيج و كذا السوسيوفضائية و التي من خاللها وجدنا العالقة بين 

التركيبة البنيوية للنسيج العمراني و التركيبة و التنظيم االجتماعي للسكان من خالل المبادئ العمرانية و 

المعمارية التي تعكس القيم االجتماعية و الثقافية و عادات و تقاليد السكان النابعة من االحتياجات اإلنسانية 

لتكامل االجتماعي للتعبير عن هوية سكانها من التي تحددها الخصوصية و الوظيفية و القيم الجمالية و ا

 جهة أخرى نجد مكانة الظروف المناخية القاسية في تحديد تشكيلة عناصر البنية العمرانية و المعمارية

و  الحرارةو خاصة عاملي اإلشعاع الشمسي و  للفضاءات العمومية على مستوى مختلف أجزاء القصر  

هما بما يتالئم و الراحة المناخية و النفسية و الرفاهية و التكيف الطبيعي من خالل معالجة مكونتكذا الرياح 

كاستعمال الممرات المظللة لتوفير الظالل و كسر أشعة الشمس عن طريق التوائها و ضيقها و التخفيف 

ت من حدة الرياح و كذا استخدام مواد بناء مناسبة األمر الذي حقق لها توازن بيئي طويل المدى أو ما با

 يعرف )بالتنمية المستدامة(.

لكن النظرة المعيارية الحديثة اتجاه بعض التركيبات عناصر البنية العمرانية تغيرت )ضيق 

الممرات يعيق الحركة الميكانيكية، بساطة التصاميم.....( و هذا ما يدفع إلى التفكير في اعتماد مبادئ هذا 

 معاصرة في المناطق الصحراوية.النسيج العمراني كقاعدة للغة عمرانية نمطية 

V-9- :حي بني ثور 

م عند قدوم قبائل من بينها قبيلة أوالد حجاج 1888تاريخ نشأة حي بني ثور يعود إلى ما قبل 

وسيدي بلعباس اللتين استقرتا في الجهة الشرقية من الحي حيث شكلتا تجمعات سكانية عكست بتشكيلها 

للسكان حيث سميت بـ" أحياء الرحالة المتمدنين" و التي ميزت هيكل الحي العمراني التركيبة االجتماعية 

بوصفه ذو تركيبة متباينة و يختلف عما هو موجود و تستند عملية بناء السكنات على نمط المجاورة العائلية 

و القبلية إضافة إلى حيازة أرض العرش مما أكسب فضاءات هذا الحي شكل غير متجانس كنتيجة لهذه 

 ملية.الع
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V-9-1-:دراسة الخصائص العمرانية و المناخية لحي بني ثور 

م يقع في الجهة الجنوبية من القصر، كان  1888يعتبر حي بني ثور قديم النشأة يعود إلى ما قبل 

عبارة عن تجمعات سكانية متفرقة قبيلة أوالد حجاج و سيدي بلعباس من الجهة الشرقية، و من الجهة 

 داية قصد التجارة.الغربية نسجل بعض التكتالت السكانية القادمة من المناطق المجاورة مثل الوادي و غر

في الفترة االستعمارية تم إنجاز طريقين أساسيين من طرف الجنرال الفرنسي )كاربيلي(، األول  

 شمالي جنوبي و الثاني شرقي غربي باإلضافة إلى زيادة في االنتشار العمراني في الحي.

اور الرئيسية، و ذلك ثم جاءت فترة ما بعد االستعمار أين شهد الحي انتشار عمراني على مستوى المح

 

 المصدر: معالجة الباحث                 حي بني ثور: حي شعبي نسيج مختلط(: V-28الشكل)

 

 

 

 

 

 المصدر: معالجة الباحث        الفضاءات العمومية و الخاصة )الكتل( حي بني ثور :( V-29)  الشكل
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قصد التجارة و إنجاز بعض المنشآت التربوية مثل المدرسة الداخلية قصد التعليم و التي تعتبر أهم العوامل 

 التي أدت باالنتشار العمراني حيث نسجل التفاف السكان حول المدرسة قصد تعليم أبنائهم:

ارية و كذا الصحية و الدينية..الخ. مسكن و إنجاز بعض المنشآت اإلد 80مساهمة الدولة في بناء  

و بعدما كانت المنطقة عبارة عن تجمعات سكنية متفرقة جاءت شبكة الطرق مع الكثافة السكانية ليجعل 

 من المنطقة نسيجا عمرانيا متماسكا و هذا و إن كان غير متجانس.

زاوج بين عدت  إن تعدد مراحل تكوين الحي و اختالف العوامل المؤثرة في نشأته أنتج نسيجا 

أنماط و تشكيالت عمرانية و معمارية و من ثم أصبح يمثل أحد أنواع النسج المتواجدة على مستوى مدينة 

 ورقلة و الذي سوف نفصل في دراسته كما يلي:

يقع حي بني ثور وسط المدينة جنوب شرق النواة األولى للمدينة )القصر( يحده من الجهة الشمالية 

 ن محوران يهيكالن المدينة و هما:بطرق رئيسية يعتبرا

 نهج فلسطين. /49من الجهة الشمالية الطريق الوطني رقم 

 )نهج شيغفارا(. 203من الجهة الغربية: الطريق الوالئي رقم 

 مما نتج عن هذان المحوران حركة كبيرة و نشاط دائم تعرفه المنطقة.

نسمة  13390عدد السكان بها حوالي هـ، يبلغ  86.6يتربع محيط الدراسة على مساحة تقدر بـ  

 سكن يحده: 2156كما أنه يحتوي على حضيرة سكنية تقدر بـ 

 الرابط بين حاسي مسعود و غرداية. 49شماال: الطريق الوطني رقم 

 جنوبا: حي بوزيد.

 شرقا: غابات النخيل.

 )نهج شيغفارا(. 203غربا: حي سيدي بوغفالة و الطريق الوالئي رقم 

 خصائص حي بني ثور من الناحيتين العمرانية و المناخية وجب علينا دراسة ما يلي:و لدراسة 

V-9-1-1-:دراسة الخصائص العمرانية 

الهدف من هذه الدراسة هو التوصل إلى مختلف الخصائص العمرانية التي تميز بها الحي و 

ألجل ذلك وجب اك مسبباتها و الوقوف على اإليجابيات منها و معرفة أبعادها و البحث في سلبياتها و إدر

 -تحليل عناصر البنية العمرانية( -الدراسة التيبومرفولجية )مخطط البنية العمرانية للحي علينا دراسة ما يلي

 الدراسة السوسيوفضائية.

إن الهدف من هذه الدراسة هو تحليل اإلطار الفيزيائي لحي بني ثور بجميع أبعاده و هذا من خالل  

لمبني و كذا غير المبني للوصول مميزات هذا الحي و كذا السلبيات و اإليجابيات في هذا دراسة اإلطار ا

 الجانب و هذا من خالل:
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V-9-1-1-1- :مخطط البنية العمرانية 

إن المالحظ من خالل مخطط الكتلة لحي بني ثور أنه يتوفر على نسيج عمراني متماسك و هذا و 

عدة أنواع من التركيبات العمرانية منها تركيبة عمرانية منظمة، إن كان غير متجانس، حيث نسجل وجود 

تركيبة عمرانية غير منظمة و تركيبة عمرانية مزدوجة، هذا التمايز في تشكيل النسيج جعل الحي ال ينفر 

بطابع عمراني مميز و إنما كان عبارة عن خليط من األنماط كما نالحظ أن لكل جزء من األجزاء الثالث 

 ينة.خصائص مع

التركيبة العمرانية المنظمة نجدها تتكون من مجموعة من الكتل المبنية ذات الشكل المنتظم موجهة 

و منظمة بمحاور مهيكلة تعتمد على مقاييس 

التخطيط الحديث مثل عرض الشوارع و انتظام 

غيرها. أما التركيبة العمرانية السكنات و 

المزدوجة فهي مزيج بين تخطيط موجه و منظم 

و آخر غير موجه فبينما نالحظ المحاور المهيكلة 

و كتل ذات أشكال منتظمة نجد كذلك الدروب 

المحدودة و الكتل ذات األشكال غير المنتظمة 

 تفصل بينها ممرات ضيقة.

هي أما التركيبة العمرانية غير المنتظمة ف

تتميز بكثافة سكنية عالية و غياب للمساحات الحرة و كذلك الضيق في الممرات باإلضافة إلى الكتل غير 

 المنتظمة و تتكون من مجموعة من المساكن مشكلة فيما بينها نسيج متضام.

 

V-9-1-1-2- :تحليل عناصر البنية العمرانية 

 مميزاته كما يلي: و ذلك بالتطرق لكل عنصر على حدا و استخراج خصائصه و 

V-9-1-1-2-1- :المداخل 

)نهج فلسطين( من الجهة الشمالية  49إن حي بني ثور يقع بمحاذاة طريقين هامين هما الطريق الوطني رقم 

من الجهة الغربية )نهج شيغفارا( و هذا ما يسهل عملية الدخول و الخروج  203و الطريق الوالئي رقم 

على طول هاذين الطريقين و تختلف المداخل بين مداخل رئيسية و مداخل منه حيث أن منافذ الحي تتواجد 

 فرعية حسب األهمية و الهيكلة المنوطة بها.

 

 (: التراكيب العمرانية للحي       المصدر: الباحث V-30الشكل )
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 المصدر: الباحث        أبواب و مداخل حي بني ثور       (:  V-31الشكل )                                

 

V-9-1-1-2-2-:الطرقات 

عبارة عن تجمعات سكانية متفرقة جاءت شبكة الطرق مع الكثافة السكنية بعد ما كان حي بني ثور  

 ليجعل من الحي نسيجا عمرانيا متماسكا.

 

 المصدر: الباحث        الطرقات و الممرات المهيكلة لحي بني ثور(: V-32الشكل )                        

 

 و تتعدد أنواع الطرقات على مستوى الحي من:

 طريق وطني والئي على محيط الحي 

 م.12-8و هي التي تربط بين مختلف أجزاء الحي و تتميز بعرضها الكبير و يتراوح بين  طرق رئيسية:

و هي التي تربط بين الطرق الرئيسية أو أجزاء من الحي و تكون أقل عرضا من الطرق  طرق ثانوية:

 م6-4الرئيسية و تتراوح ما بين 
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الجزء الكثيف من الحي و هي تربط بين الطرق الثانوية و السكنات و هي تتراوح ما  تتواجد في الدروب:

هذه الطرقات رغم تنوعها فهي ال تخضع ألي منطق في توزيعها و تدرجها و نتجت لعدة . م2.5-1بين 

 أسباب من بينها:

 اقتراح حلول ترقيعية لتسهيل النفاذية للحي. -

وجود استمرارية في النسيج على مستوى الحي خلق شبكة متقطعة تعدد التركيبات العمرانية و عدم  -

 تختلف خصائصها من جزء آلخر.

V-9-1-1-2-3- :الساحات 

إن الحي يفتقر لوجود مساحات حرة و هذا راجع إلى البناء العشوائي و غير الموجه و دون األخذ 

بعين االعتبار مختلف العناصر المكونة للبنية العمرانية، مع مالحظة عدم توفر ساحات عمومية سواء 

من كثافة مرورية كانت )خضراء، التقاء...( و بالتالي فإن الحي يعاني حالة اختناق مع ما يشهده الحي 

 نتيجة موقعه و انتشار التجارة بشكل كبير 

   

 
 

 (: نسيج عمراني كثيف و انعدام للساحات إال بعض الفراغات الناتجة عن عملية البناء V-33الشكل )
 المصدر: الباحث

 

V-9-1-1-2-4- :التجهيزات 

احتياجات السكان مما أوجد تجهيزات تعددت المرافق و التجهيزات في حي بني ثور و هذا لتلبية 

لها تأثير على مستوى الحي فقط هذا من جهة و من جهة أخرى فموقع بني ثور بمحاذاة الطريق الوطني 

 :يزات نذكرو الوالئي أعطاه ميزة لتركيز بعض المرافق التي لها تأثير خارج الحي، و من بين هذه التجه
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مرافق  مرافق تربوية
 دينية

 مرافق أخرى مرافق صحية مرافق إدارية

 فنادق –حمام  عيادة طبية بنك مساجد 08 ابتدائية 04

 مطاعم طبيب عام 03 مقر األمن الوطني  ثانوية -مدارس اكمالية 02

 وحدة حماية مدنية أطفال -طبيب أسنان فرع بلدي  مركز ثقافي

 مؤسسة البث التلفزيوني صيدلية 03 –قابلة    مركز رعاية الشباب

 PDAU OUARGLA(: التجهيزات المتواجدة على مستوى الحي               المصدر: V-1جدول )           

و رغم تنوع هذه التجهيزات إال أنها تمتاز بتوزيعها العشوائي و استغاللها لمساحات شاسعة مثل  

ما  االجنوبية للحي و هذمؤسسة البث التلفزيوني و كذا مختلف المرافق التربوية، حيث نجدها في الجهة 

أدى إلى عدم وجود تجانس و توازن في توزيع السكان حيث نجد الكثافة السكانية في المنطقة الجنوبية 

 ساكن/هـ في المنطقة الشمالية الشرقية. 150ساكن /هـ  و  60.72الغربية تساوي 

 

 

 تموقع التجهيزات على مستوى الحي       
 

 المصدر: الباحث        توزيع التجهيزات و الوظيفة التجارية (:  V-34الشكل )

 

V-9-1-1-2-5-:الواجهات العمرانية 

تعتبر الواجهة العمرانية من أهم العناصر المحددة للطابع العمراني و المجسدة النعكاس األبعاد 

االجتماعية و الثقافية على الفضاء العمومي و من هنا يجب تحليل الواجهات العمرانية لحي بني ثور من 

ط دون آخر و من هنا خالل التطرق لمميزات العناصر المكونة لها و األسباب التي دفعت إلى اختيار نم

فالواجهات العمرانية لحي بني ثور اختلفت و تمايزت تبعا لموقعها في الحي، فنجد الواجهات العمرانية 

على محيط الحي مقابل للطريقين الوطني و الوالئي تتميز بوجود أقواس على طول الواجهة بسبب الوظيفة 

الفتحات فتتراوح بين فتحات ذات أبعاد كبيرة في التجارية و هذا ما يعطي صفة التناسق في الواجهة أما 
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البناءات الحديثة النشأة و بين الفتحات صغيرة األبعاد، و كذا تواجد بعض التجهيزات ذات واجهة معمارية 

ال تتماشى و باقي عناصر الواجهة العمرانية إضافة إلى ظاهرة عدم اكتمال البنايات و معالجتها و هذا ما 

 في الواجهة على مستوى الفتحات أو تحقيق مبدأ االستمرارية.  يفسر عدم االنسجام

 
 

 

 

 
 لواجهات العمرانية لحي بني ثور اختلفت و تمايزت تبعا لموقعها في الحيا(:  V-9الصورة)

 المصدر: الباحث

 

أما الواجهات العمرانية على مستوى األجزاء المشكلة للحي فيغلب عليها عدم التجانس بين العناصر  

المشكلة لها كأبعاد الفتحات و المواد المشكلة لها باإلضافة إلى لون الواجهات و ارتفاعاتها و كذا نوعية 

عة و لكن غير متناسقة و غير مواد البناء المستعملة تدخل كل هذه العوامل أنتجت واجهات عمرانية متنو

منسجمة الشيء الذي ينعكس سلبا على المظهر العام للحي و على شكل الفضاءات العمومية و التي تعتبر 

الواجهات أحد أهم مكوناتها ويطلق عليها البعد الرأسي و يقصد به حوائط الفضاء  التي تشكل الفضاء و 

أساسي في تحديد الفضاء العمراني، و تعتبر عامال  تحدد حجمه و خصائصه المختلفة، و الحوائط عنصر

أساسيا في تحديد االنطباع النفسي للفضاء و توجيه الحركة فيه و كذلك على مستوى الخصوصية، و كذا 

على نفسية المالحظ لهذه الواجهات أما األسباب التي أنتجت هذا المشهد هو اختالف المرجعية التصميمية 

و ارتفاعها كانعكاس لبعد اجتماعي معين و المتمثل في جانب الحرمة، و  ففي حين نرى صغر الفتحات

كذا تحسبا للعوامل المناخية كالتقليل من التبادل الحراري والشمسي، نجد كذلك اتساعا واستعمال الشرفات 

نتيجة إلنتاج اساليب جديدة ومفاهيم حديثة في توزيع الفراغات ومن خالل هذا االختالف في االسباب 
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 رت واجهات ال تعبر عن أي خلفية وليس لها هوية متعلقة بالمجتمع وثقافته وانتمائه.ظه

 

 

 

      (: عدم التجانس بين العناصر المشكلة  V-10الصورة )
 المصدر: الباحث                          للواجهات

مما يصعب عملية  (: بنايات غير منتهيةV-11الصورة )
العمومية للمستعمل       المصدر: قراءة الفضاءات 

 الباحث

 

V-9-1-1-2-6- :دراسة المسكن 

برغم وجود بعض النشاطات التجارية على مستوى الشوارع الرئيسية كالمطاعم والمقاهي وكذا 

سكنية، والعنصر األساسي تسجيل بعض المنشات اإلدارية والتربوية والثقافية...الخ فإن حي بني ثور منطقة 

سكن و المساكن في الحي نوعين )  2156المشكل له هو المسكن حيث يحوي حظيرة سكنية تقدر بـ 

 مساكن فردية تقليدية وأخرى فردية حضرية(.

  
 و من ثم تشكل الفضاء العمومي )السكنات( توطن العائلة الكبيرة و كيفية تشكل النواة األولى(:  V-35الشكل )

:جيون بيسون، أرض ورقلة و مزاب، النشاط،العمران، أقاليم الصحراء الجزائرية،  اإلصدار الخامس، العمران و تنظيم الريف المصدر    
 .   77، ص.1979(، CNRS) 706العدد  ERAفي المغرب، 
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هذا النمط من المساكن صاحب البيت هو المصمم والبناء النعدام الوسائل في  و المساكن الفردية التقليدية:

والتقنيات الحديثةوهي مساكن تستجيب وتتالءم مع االبعاد المناخية واالجتماعية والثقافية لسكان المحليين 

 والت تعتمد المبادئ التالية:

 المركزية )وسط الدار(

 الواجهات المغلقة باستثناء فتحات صغيرة

 مال مواد البناء محليةاستع

 كثرة الفراغات داخل المنازل.

: يتميز العناصر القضائية المكونة للمسكن الفردي التقليدي

السكن الفردي التقليدي بعناصره الفضائية المكونة له والتي 

 تحمل دالالت ومفاهيم اجتماعية وثقافية ومناخية وهي:

اليمين أو يتميز عنصر المدخل باالنكسارات الى  المدخل: -1

اليسار لبعض ما يعرف بالسقيفة وبذلك ال يسمح له لمن هم 

 بالخارج من رؤية أهل البيت كما نسجل وجود عدة مداخل اتصل الى ثالثة.

عبارة على مساحة واسعة ذات أرضية من التراب المرصوص أو من  هو و الصحن )وسط الدار(: -2

 على السمان نميز فيه فرغين هما:الرمل المجلوب من الكثبان، وشكل مربع منفتح 

 وهو الرواق المغطى من الصحن تجلس فيه النساء ألداء أعمالهن اليومية. تاهزا:

سالم: وهو الجزء المغطى من الصحن المقابل لمدخل السقيفة بدرجة على وسط الدار، ويعتبر المكان  -  

 .نفس العائلة ويتقدم الغرف والمخازالذي يستقبل فيه الضيوف من ن

تكون عموما مستطيلة الشكل عرضها أكثر من عمقها نتيجة لمادة التسقيف المستعملة ذات  الغرف: -3

 المقاومة المحدودة.

 السطح بالطابق األول ولعلي بالطابق الثاني.   نستطيع تميز، السطح: -4

وعوضت المساكن الفردية الحضرية: نالحظ في هذا النمط، تالشي المبادئ التقليدية الصحراوية 

بمبادئ ال تتماشى بمناخ المنطقة باستعمال مواد البناء غير محلية تصاميم فيها يراعي الجانب الجمالي 

 أكثر من الجانب المناخي )استعمال مكيفات كهربائية(.عدم احترام الطابع المحلي...

 

 

 

 

 
نموذج للمسكن الفردي (:  V-36 الشكل )
 التقليدي
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 وهي العناصر الفضائية المكونة للمسكن الفردي الحضري:

 المساكن يوجد تنوع في تصميم المداخل نذكر منها: في هذا النمط من المدخل:

  مدخل يؤدي مباشرة الى وسط الدار.

عدم وجود فضاء يعزل بين الفضاء الداخلي والفضاء 

 الخارجي.

 مدخل يتقدمه فضاء صغير منه نجد مدخلين.

 مدخل خاص ألفراد العائلة.

هو فضاء مغطى يتوسط المنزل دور المنظم  البهو:-2

والموزع الى باقي الفضاءات األخرى )الغرف،قاعة 

 اإلستقبال...الخ(.

تكون ذات أشكال مختلفة وهي على إرتباط مباشر الغرف:  -3

 بالبهو مفتوحة على الخارج بواسطة نوافد لتهوية والتشميس.

فصل الصيف وهذا في الليل غالبا بما يوفره من  عند قلة المساحة يستغلون السطح خاصة فيالسطح:  -4

 مزايا مناخية تتمثل في الهواء البارد.

V-9-1-1-2-7-:دراسة سوسيو فضائية 

الهدف من هذه الدراسة هو تحليل للحياة االجتماعية لسكان الحي عبر مختلف أبعاد على الفضاء  

 العمراني حتى ظهر بصورته الحالية:

م عند قدوم قبائل من بينها قبيلة أوالد حجاج 1888يعود الى ما قبل  فتاريخ نشأة حي بني ثور 

وسيدي بلعباس اللتين استقرتا في الجهة الشرقية من الحي حيث شكلتا تجمعات سكانية عكست بتشكيلها 

من الحي والذي يماثل في بعض  األولالعمراني التركيبة االجتماعية للسكان وهذا ما نالحظه في الجزء 

العمرانية نسيج القصر من حيث نالحظ النسيج والبناء وضيق الممرات ووجود الدروب بإضافة الخصائص 

الى ارتفاع المباني المتقارب وكذا على مستوى الوحدة السكينةفي طريقة تصميمها ومواد البناء المستخدمة 

يز بوجود روابط وإن كانت قد أدخلت عليها في بعض الحاالت تغيرات،فالتركيبة االجتماعية للسكان تتم

اجتماعية بين أفراد القبيلة وكذا البنية العضوية لمجتمع القبيلة ترجم على مستوى الفضائي نسيج عمراني 

متالحم لهذا الجزء، أما الجزء الثاني فإن العائالت ذات أصول مختلفة وجاءت من أماكن متعددة أي أنها 

انين الحديثة للتعبير هذا ما أدى الى هيكلة عمرانية توجد روابط  اجتماعية فيما بينها باإلضافة الى القو

تعتمد على مقاييس حديثة كعرض الشوارع الكبير وارتفاع البناءات وكذا على مستوى الوحدات السكنية 

من ناحية التصميم والتوجه نحو الخارج، أما الجزء الثالث فيتميز بازدواجية في التخطيط وفي البيئة 

ر إمتداد للجزء االول ومن جهة أخرى فإن أصل السكان من أماكن مختلفة جاءوا العمرانية فمن جهة يعتب

 
 نموذج للمسكن الفردي الحديث(: V-37 الشكل )
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لتعبير على مستوى المحاور الرئيسية للحي قصد التجارة، وهذا ما انعكس على مستوى النسيج العمراني 

 لهذا الجزء من حيث توضع الكتل المبنية وتواجد شوارع عريضة تستجيب للمقاييس الحالية بالمقابل وجود

 دروب وممرات ضيقة.

ومن خالل تعرضنا له فإن التركيبة االجتماعية للسكان في حي بني ثور تختلف من جزء ألخر 

 وهذا ما انعكس بوضوح على الهيكلة العمرانية لألجراء الثالثة المشكلة للحي.

V-9-1-1-2-8-العمرانية:  نتائج الدراسة 

 لمختلف عناصره يكمننا استخالص ما يلي:من خالل دراستنا للجانب العمراني والتطرق  

حي بني ثور نتاج عمراني غير منسجم بين أجزاءه ال يعتبر على توجه عمراني معين وموحد ال يحمل 

 طابع عمراني مميز فهو مستودع لتجارب عبر فترات زمنية متوالية.عند قراءتنا لهذا النتاج نجد:

الذي أثر سلبا على نسبة الفضاءات المخصصة للمساحات  يءوغير المبني الش المبني اختالل بين الفضاء

 بمختلف أنواعها حيث اقتصر المجال الخارجي على الطرق والممرات.

المبادئ أو أسس تخطيطية لمجمل  إلىاالنتشار العشوائي للمباني دون أي تنظيم عمراني يستند 

الذي يؤدي ء في الحي الشيء لى مستوى عدة أجزاظهور نسيج عمراني كثيف بطريقة عشوائية ع الحي.

 النفاذية الفيزيائية. نقص على مستوى نفاذية الرؤية و إلىنقص نفاذية الفضاء العمراني، إلى 

االهتمام بالجانب الجمالي على مستوى المساكن الفردية الحديثة وإهمال الجانب الوظيفي الذي يتضمن 

 األبعاد الثقافية واالجتماعية.

معمارية عمرانية متدهورة، وانعدام سهولة قراءة الفضاء العمراني نظرا لعدة أسباب الحصول على نوعية 

 من بينها:

 التغيير في ارتفاع المباني وألوان غير متناسقة مع الصورة للقضاء العمراني. -

 المبني وغير المبني. اإلطارتدهور كبير في العالقة الموجودة بين  -

 نظرا لتنوع مواد والبناء والدهانات ذات ألون مختلفة.وأنماط الواجهات  أشكالتشوه كبير في  -

فضاء عمومي ال يعبر عن وظيفة محددة، وذلك لكون الفضاءات الخارجية غير ناتجة عن تخطيط  -

 مسبق وإنما تمثل وتعبر عن محصلة عشوائية.

 الحديثة. األساليب إلى اإلنسانياالنتقال من اعتماد المقياس  -

 عدم وجود طابع محلي مميز. -

V-9-1-2-:دراسة الخصائص المناخية  

من الدراسة العمرانية فنسيج  الحي  مزيج بين عدة تركيبات تختلف فيما بينها من  استخلصناهمما 

حيث الهيكلة، ومبادئ توضع البناءات فبينما نجد نسيج متضام في جزء من الحي يتميز بضيق الشوارع 

قاييس الحديثة في لمقابلة نسيج منتظم يستجيب للمووجود الضروب ومواد بناء محلية نجد في الجهة ا
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وأبعاد الفراغات كما نجد في الجزء الثالث مزيج بين النسيجين فهذه التركيبات الثالث  التخطيط الفضائي

شكلت النسيج العام للحي وهذا ما يصعب من دراسة تأثيرات العوامل المناخية على مجمل الحي أو مدى 

ة وبالتالي لمقاييس راحة السكان في مختلف الفضاءات الداخلية والخارجي استجابة هيكلة الحي بصفة عامة

 سوف تتعرض لكل عامل من العوامل المناخية على حدى.

V-9-1-2-1-أثير االشعاع الشمسي:ت  

نظرا لتباين الموجود بين مختلف التركيبات العمرانية من حيث العناصر التخطيطية المهيكلة لها 

 يتغير تبعا لذلك تأثير االشعاع الشمسي على كل تركيبة.

 

 االشعاع الشمسيأثير ت(: V-38) الشكل

 

حيث يتضمن الحي مجموعة من الطرقات المهيكلة وتختلف من جزء ألخر من حيث أبعادها 

الشمسي  اإلشعاعاختالف تأثير  إلىما يؤدي  هذا وهيكلتها وتناسبها وعالقتها وارتفاع المباني، وعرضها

 ضعيف على الطرق الضيقة وتأثير  نجده و فبينما نجده مباشرة على الطرق الواسعة المستقيمة عليها

الجنوبية( أما  هذا يكون على مستوى الطرق أو الممرات )الشمالية، ول الملتوية مما يوفر قدر من الظال

الغربية( في كلتا الحالتين تعاني من تأثير االشعاع الشمسي لعدم وجود تغطية على  الممرات ) الشرقية،

 مستوى هذه الممرات والطرق.

على طول الطرق والمحاور المهيكلة للحي أدى الى التأثير باألشعة الشمسية  عدم وجود االشجار

 .وجود بعض المساحات المهمشة وغير الوظيفية أدى الى تعرضها مباشرة ألشعة الشمس.

اقتصار تهيئة االرضية على تبليطها بمواد عاكسة أو تركها رملية وعدم وجود مساحات خضراء  - 

 عكاس االشعة الشمسية على المباني والفضاءات المجاورة.ومسطحات مائية أدى الى ان

التباين في ارتفاع المباني أدى الى التضليل بعضها البعض وخاصة في الجزء االول ذو النسيج الكثيف  -

أما االجزاء االخري فلعدم وجود الطرق الضيقة اي عالقة ارتفاع البناءات بعرض الشوارع أدى إلى عدم 

 تحقيق هذه الميزة.
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التوجيه العشوائي للمباني الناتج من توزيعها غير المنتظم ادى الى تعرض كبيرة من الواجهات الى أشعة  -

 الشمس، والذي ساعد في ذلك عدم وجود تدرج هرمي.

التوجيه نحو الخارج في المباني الفردية الحديثة التصميم ادى الى زيادة مساحة الفتحات على الواجهة  -

 ال قدر كبير من االشعار الشمسي.مما يعرضها الستقب

 203والطريق الوالئي رقم  49استخدام االقواس على مستوى الواجهات المقابلة للطريق الوطني رقم -

 أدى الى توفير مالئم من الظل للمارين خالفا لما يوجد على مستوى الطرق داخل الحي.

 

 
 

 

 
  

تأثير ذلك في قدرة الفضاءات العمومية على حماية المستخدمين (: شكل و توجيه و مظهر الشوارع و V-12الصورة )
 من العوامل المناخية                  المصدر: الباحث

 

V-9-1-2-2- :تأثير الرياح 

 تسود المنطقة ثالث أنواع من الرياح وهي

 رياح شمالية: السائدة تهب في فصل الخريف.

 فصل الصيف.رياح شمالية شرقية: هي االكثر تردد تهب في 

 رياح شرقية: تهب في فصل الشتاء.

فرغم اختالف التركيبات العمرانية المشكلة للحي بني ثور ورغم التباين في طريقة هيكلة أجزاء 

إال أننا نأخذ ككتلة واحدة وهذا لتمكن من دراسة أثر الرياح السائدة في هذه المنطقة وهذا حسب التجاهاتها 

نسيج بصفة عامة متباين من جزء لألخر هذا ما جعل تأثير الرياح حسب على نسيج الحي، حيث نالحظ ال

 االجزاء هذا لطبيعة الجزء وهيكلته.
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 لحي بني ثورأشكال الممرات داخل النسيج العمراني (:  V-39) الشكل

 

حيث نجد الحي يتضمن نسيج كثيف يقلل من سرعة الرياح عند دخولها للحي من الناحية الشمالية 

والشمالية الشرقية حيث نجد الممرات الضيقة والملتوية باإلضافة لطرق العمودية على الرياح التي ال تسمح 

بمرورها ، ولكن عدم استمرارية هذا النسيج وتغيير عناصره من طرق ضيقة وملتوية الى طرق واسعة 

 الذي سبب مشاكل في الحي  يءمستقيمة أدى الى  زيادة في سرعتها الش

 لرياح يسبب مشاكل داخل الحي.هبوب اف

من الشرق وكسر توغلها وسرعتها وتلطيف  اآلتيةللرياح  تعمل واحات التخيل في الجهة الشرقية كمصدات-

 التيارات الهوائية الساخنة.

الداخلية للحي يسمح بزيادة  األجزاءعلى مساحات كبيرة شاغرة على مستوى  وجود تجهيزات تحتوي

 سرعة الرياح.

والفتحات في المباني مما يساهم في نفاذ  األبعادتختلف  األخرى األجزاء إلىمن الجزء المتضام  باالنتقال

 .األبعادالرياح إليها كلما زادت هاته 

استعادة الرياح  إلىى قلل من توفير مناطق سكون الرياح أدالالتناسب بين االرتفاع البناءات وأبعادها 

 والغبار داخل الحي. األتربةإثارة  إلىلمسارها وبالتاي أدى 
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(: تجهيزات ذات مساحات معتبرة داخل V-13الصورة )

 النسيج يحدث خلل في التركيبة العمرانية

(: الالتناسب في أبعاد البنايات أدى إلى خلل V-14الصورة )

 في خلق مناطق السكون للرياح

 المصدر: الباحث

V-9-1-2-3- :تأثير الحرارة 

خاصة ساكني المناطق  لإلنسانتعتبر درجة الحرارة عامل أساسي في مدى تحقيق الراحة المناخية 

لهذا فإن التخطيط العمراني السليم والناتج هو الذي يعالج هذا العامل ويوفر لإلنسان المكان  و الصحراوية،

ثور فتأثير درجة الحرارة على المالئم لنشاطه سواء في الفضاءات الداخلية او الخارجية وبالنسبة لحي بني 

 السكان يمكن أن يتضح من خالل التعرض للنقاط التالية:

وجود واحات النخيل في الجهة الشرقية للحي خلق اختالف في الضغط بين النسيج والواحة احدث  -

حركة هوائية من خالل الواحة باتجاه النسيج العمراني تكون بصورة بسيطة نظرا القتصار الواحة 

 ة واحدة فقط.على جه

إلى تعرضها  األشجارانعدام المساحات الخضراء والطرق المظللة سواء بتغطيتها أو بواسطة  -

 الشمسي وإعادة انتشاره مما يرفع من درجة المحيط وانعكاس على المباني. لإلشعاع المباشر

عدم وجود مساحات بيئية داخل النسيج سواء كانت ) أعشاب ،مغروسات خضراء، مسطحات  -

 عدم تغيير الهواء والزيادة في درجة الحرارة. إلىية( أدى مائ

ارتفاع  إلىأدى تعرض الممرات ذات الواجهة )الشرقية،الغربية( إلى أشعة الشمس طوال النهار  -

 درجة الحرارة في الفضاءات الخارجية وهذا لعدم تغطيتها وتظليلها.

من  التقليل مناخ داخلي مريح والتوجيه نحو الداخل في تصميم بعض المساكن يساعد  في خلق  -

 التبادالت الحرارية مع الفضاءات الخارجي باإلضافة الى توفير الظالل على الفتحات الداخلية.

هذا في جزء من الحي ذو النسيج المتضام أما في االجزاء االخرى فنجد المساكن موجهة نحو الخارج 

التبادالت الحرارية بين الفضائين الداخلي والخارجي وبالتالي كبر مساحة الفتحات على الواجهة أدى الى 

 مما يرفع من درجة الحرارة الداخلية.
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V-9-1-2-4-:التهوية 

تعددت واختلفت العوامل المساعدة على التهوية داخل الحي وكذا المثبطة لها ويمكن قراءة هذا  

 من خالل التشكيل العمراني فنجد ما يلي:

الشرقية كعامل مساعد في التهوية ووسط يوفر هواء نقي ولطيف على وجود الواحة في الجهة 

مستوى الواحة أو بانتقاله باتجاه الحي، خاصة عند هبوب الرياح الشرقية أي تقوم الواحة بتبريدها وبالتالي 

 تعمل الواحة كمكيف طبيعي.

  
 للفضاءات العمومية من حيث األبعاد(: عدم توحيد المعايير اإلنشائية و العناصر المكونة V-15الصورة )

 المصدر: الباحث                                                                                                                 

 

الختالف  آلخروجود طرق واسعة ساعد على تهوية الحي ولكن هذه التهوية تختلف من جزء  -

 أبعاد الطرق ووجهتها.

عدم وجود المساحات بمختلف أنواعها وخاصة الخضراء منها والتشجير أدى الى اختناق على  -

 مستوى الحي خاصة في االجزاء الكثيفة.

 عدم وجود مسطحات مائية  جعل الهواء جاف مما يقلل من فعالية نوعية الهواء. -

صرت على النوافذ والشرفات في الباءات الحديثة دون أما على المستوى المساكن فإن التهوية اقت

 تحات والفناء بالنسبة للتقليدية.استخدام أي تقنية تصميمية كالف

V-9-1-2-5- :مواد البناء 

لتعدد مراحل نشأة حي بنب ثور وتغيير مواد وتقنيات البناء حسب كل مرحلة هذا ما انعكس على 

 نوعان:نوعية المواد المستخدمة في البناء وهي 

 مواد البناء التقليدية تتكون من:

 الجريد وأوراق النخيل.-جذور النخيل واالخشاب -التاغوري -التمشمت -الحجر المحلي
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 هي:ومواد بناء حديثة 

 وهي قوالب من الخرسانة ) رمل+اسمنت+ماء( في بناء الجدران. الطوب:

 وهي مزيج من الرمال+الحصى+االسمنت+الماء للبناء والتلبيس. الخرسانة:

وهي خليط من الرمل+ الحصى+االسمنت+الماء والحديد تستعمل في بناء الهياكل  الخرسانة المسلحة:

مثل الروافد،االعمدة،االساسات وبها عدة مزايا نذكر منها: المقاومة الجيدة للضغط و أالنحناء مقاومة الثقل، 

 (.HTSطوبة )تقاوم الر

 هذه المواد لها مزايا ولكنها أثبتت عدم مالئمتها لمناخ المنطقة.

V-9-1-2-6-المناخية: نتائج الدراسة 

من خالل تطرقنا لمختلف العوامل المناخية و تحليل تأثيرها على مجمل الحي وكذا أجزاءه المتعددة   

 استخلصنا ما يلي:

وجود توزيع فراغي معين وموحد أدى الى تباين إن عدم تجانس بين مختلف أجزاء الحي وعدم  -

 تأثيرات هذه العوامل على كل جزء.

االختالل بين الفضاء المبني وغير المبني الشئ الذي أثر سلبا على وجود المساحات بمختلف  -

أنواعها على مستوى المجاالت الخارجية مما ادى الى انخفاض مستوى الراحة المناخية لسكان 

 درجة الحارة، قلة التهوية،تأثير االشعة الشمسية. وهذا بسبب ارتفاع

الخارجية من خالل انعدام  الفضاءات عشوائية التوزيع الفراغي دون االهتمام بالجانب المناخي في -

المساحات الخضراء، هيكلة الطرق، تبليط االرضية باالسمنت،توجيه الشوارع مواد البناء ، هذا 

 جزء لالختالف العناصر.على مجمل الحي مع تفاوت االثر على 

V-9-1-2-7-الدراسة التحليلية لحي بني ثور نتائج: 

بعد الدراسة التحليلية لحي بني ثور وهذا من الجانبين العمراني والمناخي و تطرقنا لمختلف العناصر 

المكونة لنسيجة العمراني، واألسس التي قامت عليها هذه العناصر باإلضافة الى أثر العوامل المناخية 

 :ييلالخاصة بالمنطقة على هذا النسيج بفضائه الداخلي والخارجي استخلصنا ما 

حي بني ثور هو نتاج عمراني غير متجانس ساهمت في نشأنه عدة عوامل ومتغيرات تعدد 

 واختلفت دوافعها من اجتماعية التي تجسدت على الواقع في جزء من الحي.

كذا عدة مفاهيم  النسيج المتضام و و الدروب، ،التدرج الفضائي التواءها، وتمثلت في ضيق الممرات و

ى مستوى الوحدة السكينة مبنية في ضيق الفتحات،التوزيع الفراغي للمسكن وكذا منها الحرمة وهذا عل

مواد البناء وإن كانت قد أدخلت عليها العديد من التغيرات اقتصادية تمثلت في االنتشار العمراني على 

 اءاألجزمستوى محاور الطرق لغرض التجارة دون االعتماد على االسس السابقة الذكر وهذا ما نجده في 

 االخرى من الحي.
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التوزيع العشوائي للتجهيزات مما أثر سلبا في التشكيل العمراني باإلضافة الى فرض  إلىباإلضافة 

قوانين تنظيمية وإدخال مفاهيم حديثة أدت الى توزيع جديد للكتل والفراغات باإلضافة الى نمط المسكن 

لى حساب االخر بشكل متغير خلق نسيج متعدد بجميع أبعاده،تدخل هذه العوامل وتعددها مع تطبيق عامل ع

على الفضاء الداخلي دون الخارجي وال يستند الى معايير موحدة وال يعبر عن خصوصيات  أرتكز األنماط

عمرانية تالئم المنطقة أما الناحية المناخية فما هي سوى انعكاس لتدهور الجانب العمراني و أثبت عدم 

لعمرانية من حيث هيكلة الحي وتوفير احتياجاتهم ومناخية من خالل نجاعته في تحقيق راحة السكان ا

 التأثيرات للعوامل المناخية على فضائهم المعيشي.

V-10-(460+750ديث المنشاة حالة حي )الخصائص العمرانية والمناخية لحي ح: 

موحد منطقة الدراسة عبارة عن مجموعة من السكنات الجماعية المتميزة بنمط عمراني معياري 

متشابه و منسق ال نلمس فيه أساليب التعمير في المناطق الحارة بتخطيط انشطاري منفتح و مفكك، يقع 

" ويعتبر ذو كثافة F3( مسكن في وسط بلدية ورقلة في تخطيط شغل االراضي رقم "460+750حي )

الشرفة، غربا: ، شرقا:حي 49"، جنوبا: الطريق الوطني رقم "b3سكانية عالية يحده:شمال: المخادمة 

هكتار في  20مسكن لألمن الوطني، تتربع منطقة الدراسة على مساحة  70مسكن+160المخادمة+حي 

( R+3,R+4 ) عمارة لها نمط واحد مع اختالف بسيط في االرتفاعات 99مجموعة من العمارات يبلغ 

لعربي بن مهيدي و و شارع ا 49تحوي الوظيفة السكنية ما عدا العمارات المتوضعة على الطريق رقم 

 سكن/ هـ   57.5التي تضم تجارة مدمجة، تتوزع هذه العمارات على المساحة الكلية بكثافة تقدر بـ  

 
 ( نسيج حديث يحوي سكنات ذات طابع جماعي، 460+750حي )(: V-40) الشكل

 معالجة الباحث المصدر:                بلوكات منفصلة، و فضاءات عمومية واسعة                     
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 ( مخطط الحي نسبة كل من الفضاءات العمومية و الكتل المبنية460+750حي )(:  V-41) الشكل
 المصدر: معالجة الباحث                                                                                            

 

يدة في السكن الجماعي والنصف جماعي من أهم العناصر الجدأصبحت النماذج الحديثة والمتمثلة 

 :أهمهاالتي حلت لعدة اعتبارات  و المشكلة لصورة الفراغ الحضري

 دعاوى التحضر. -1

 تقديم حلول سريعة لمشكلة اإلسكان. -2

 دعوى التقدم التكنولوجي وظهور مصادر اقتصادية جديدة. -3

 الفضاء العمراني. المحاولة لعقالنية العقار واستغالل -4

خذ السكن الجماعي والنصف جماعي كوحدة أ الجديدة و األحياءتجسيدا لهاته االعتبارات جاءت  و

لمختلف البيئات ) اصطناعية،طبيعة، اجتماعية( سنقوم بتحليل  األنماطومن اجل معرفة مدى مسايرة هاته 

 لهذه النماذج باعتبارها كذلك من أبرز أولويات سياسة التعمير.

( مسكن بمدينة ورقلة كعينة نظرا لموقعه النسج العمراني للمدينة ومكانته 460+750وكان اختيار حي )

 الهامة في تشكيل مالمحه.

V-10-1-:التقدير العام للحي 

( مسكن في وسط بلدية ورقلة في تخطيط شغل االراضي رقم 460+750الموقع والحدود: يقع حي ) -1

"F3عالية يحده: " ويعتبر ذو كثافة سكانية 

 ""b3شمال: المخادمة 

 .49جنوبا: الطريق الوطني رقم 
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 شرقا:الشرفة.

 مسكن لألمن الوطني 70مسكن+ 160غربا: المخادمة+حي 

 هكتار موزعة بالشكل التالي: 22تتربع منطقة الدراسة على مساحة 

 ورقلة PDAUالمصدر: (: معطيات المبني و الغير مبني على مستوى الحي                              V-2جدول )

 

V-10-2-المبني للحي: اإلطار  

عمارة لها نمط واحد مع اختالف بسيط في االرتفاعات  99يتمثل في مجموعة من العمارات يبلغ 

 (R+3+R+4 ) و التي تضم  49يحوي الوظيفة السكنية ماعدا العمارات المتوضعة على الطريق رقم

 تجارة مدمجة.

 مسكن/ هـ. 57.5تتوزع هذه العمارات على المساحة الكلية بكثافة تقدر بـ 

 :(( مسكن460+750مختلف الكثافات لحي )

 cos كثافة مسكن /هـ كثافة ساكن /هـ المساحة هـ عدد المنازل عدد السكان

6500 1150 22 325 57.5 0.92 

 PDAU OUARGLAالمصدر:                       مختلف الكثافات لحي (: معطيات لمؤشرات V-3جدول )

 04 يتجاوزت مقارنة بالمساحة الكلية نايامما سبق يمكن مالحظة صغر المساحة المخصصة للب

بالتأكيد ستلعب دورا مهما في إعطاء صورة  التي و استنتاج كبر المساحة الحرة و إلىهـ وهذا ما يدفعنا 

 عمرانية للحي.

 % من المساحة الكلية 80.75وتمثل نسبة المتماثل في الفضاءات العمومية  و االطار غير المبني للحي :

 وتضم ) الطرق،االرصفة،أماكن اللعب والمساحات الخضراء(

أغلب المساكن في حالة فيزيائية جيدة وهي جديدة وهذا ما يؤكد حداثة االنجاز  الحالة الفيزيائية للعمارات:

 و كذا حداثة نشاة الحي.

V-10-3-:دراسة الخصائص العمرانية 

( 460+750ة المشكلة للنسيج العمراني لحي )تهدف من خالل هذه إلبراز المميزات العمراني

 والسوسيوفضائية.وهذا من خالل الدراسة التيبومرفولوجية 

V-10-4-:الشكل العام للنسيج 

منطقة الدراسة ما هي إال مجموعة من السكنات الجماعية المتميزة بنمط عمراني موحد متشابه 

 النسبة % المساحة هـ المساحة

 100 22 العقارية

 19.25 04تتجاوز  المبنية

 80.75 18أكثر من  غير مبنية
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ومنسق نمس فيه أساليب التعمير في المناطق الحارة الرطبة بتخطيط انشطاري منفتح مفكك يحمل 

 الخصائص التالية:

 سافات منتظمة تتخللها مواقف سيارات أو مساحات حرة .البنايات تبتعد عن بعضها بم-

 والجهات متقابلة ومفتوحة مع كثرة الفتحات. -

الطرق هي العنصر الوحيد المهيكل للنسيج العمراني بحيث ال توجد هيكلة عن طريق الفضاءات العمرانية  -

 ومنه ضياع التدرج الهرمي الوظيفي الفراغات.

تجانسة،منظمة سهلة النفاذية يغلب على تركيبها طابع التكرار الممل مع وضوح بانوراما النسيج تبدو لنا م

 المعايير التخطيطية الغربية.

 ساحات شاغرة كبيرة مع غياب التهيئة.-

V-10-5-العمراني ة تحليل عناصر البني: 

V-10-5-1- المداخل: 

الرابط  49رقم  الوطنيمحاطة بشبكية طرق رئيسية والمتمثلة في الطريق  كون منطقة الدراسة

الجنوبية  بين الثانوية والرئيسية مما يسهل النفاذية من الناحية غرداية ويضم خمس منافذ بين بسكرة و

 المخادمة والذي يحتوي على مدخل رئيسي المدينة و باإلضافة الى الطريق الوالئي الرابط بين مركز

لشمالية الشرقية أما من الناحية الشمالية الغربية نجد وثالثة مداخل ثانوية مما يعزز النفاذية في الناحية ا

 ( مداخل.06طريق ثانوي يضم ست )

 

 المصدر: الباحث                (460+750حي )(: أبواب و مداخل V-42الشكل )                                
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كية في راالهيرطيط الحي االنشطاري وفي غياب ففي وجود هذه المعطيات وباإلضافة الى تخ 

أنواع الفضاءات )العامة،الخاصة( يمكن استخالص مدى سهولة النفاذية للحي ومدى ارتباطه بالمحيط 

 أنسجتها العمرانية. والمدينة و هو ما أعطاه قابيلة و

V-10-5-2- :الطرقات 

تحيط فيما يخص شبكة الطرق فإنها تندرج من ناحية الكبر والمهمة فمنها المحاور الرئيسية التي 

الربط  49م منها الطريق الوطني رقم 20بالحي وتلعب دور المحاور المهيكلة وهي ذات عرض يصل الى 

غرداية والطريق الوالئي باتجاه المخادمة أما الطرق الثانوية فهي تعمل كهمزة وصل بين  بين تقرت و

رق الثالثية فهي تحيط م أما الط08-06بالحي ويصل عرضها ما بين  األوليةالمحاور الرئيسية والطرق 

 م04-03ما بين  بالعمارات وتربطها بمواقف السيارات المنعدمة تماما في الحي ويتراوح عرضها

 

 

 

 بنية و هيكلة الطرق داخل الحي و محيطه( 460+750حي )(:  V-43) الشكل
 المصدر: معالجة الباحث                                                                                             

 

هذه التركيبة لشبكة الطرق أدت الى تخطيط الحي وهيكلته وإعطائه شكله االنشطاري ومنحته 

 ة االندماج وباقي أجزاء المدينة.قابلي

V-10-5-3- :الساحات 

هي المجال الخارجي لثاني بعد الطرق وقد خصص لها في الحي مساحات شاسعة تتوسط ارتفاعات 

مباني مهملة بالمقارنة بالمساحات األفقية الشيء الذي نتج عنه فضاءات خارجية ينعدم فيها الظل على 

، وتوجيه حسب اختالف فصول السنة باإلضافة إلى تعرضها المباشر للرياح وهذا لطبيعة تخطيط النسيج

الطرق والبنايات كل هذه العوامل السالفة الذكر ساهمت بشكل مباشر وفعلى في تدهور وضعية هذه 

 الفضاءات وبالتالي عدم تأديتها للوظيفة التي جاءت من أجلها.

 

تخطيط فضائي يعتمد على الحركة الميكانيكية محاور ذات أطوال معتبرة

 المحاور الرئيسية التي تحيط بالحي 
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 مورفلوجية و توزيع الساحات داخل الحي ( 460+750حي )(: V-44) الشكل
 المصدر: معالجة الباحث                                                                                             

 

V-10-5-4-:الواجهات العمرانية 

من المعروف أن الوجهات هي العناصر التي تحيط بالفراغ لتشكله وتحدد حجمه وخصائصه » 

للتخطيط االجتماعي وتشكل صورته من خالل "اللون،اللمس،التقسيمات المختلفة، وهي مراءة عاكسة 

 (460+750)والتفاصيل" ومن خالل قراءتنا للواجهة العمرانية لحي  اإلنشاءطرق  واختالف المواد و

     
تعديالت معمارية على المباني مرتبطة بالفراغ الداخلي وحسب 

بين المباني من خالل  االذواق مما يشوه صورة التناسق واالنسجام
 الواجهة

 

تدخالت في الواجهات نتيجة 
 التغييرات في الجانب الوظيفي

 

إضافات في الواجهات ألسباب 
أمنية  كإضافة واقي حديدي على 

 الشرفات 

واجهات تتسم باالستمرارية 
مع كثرة الفتحات 

 )نوافذ+شرفا(
 

     
العوامل المناخية كاألشعاع الشمسي الحرارة المرتفعة من خالل محاولة تصغير حجم الفتحات للتقليل من التبادالت الحراريةتغييرات في الواجهات لتفادي تأثيرات   

 المصدر: معالجة الباحث             الواجهات العمرانية (:V-45) الشكل
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يفهم محاولة المستعملين للتكيف وبيئتهم وإيجاد تصور لمجالهم يجمع البعد المناخي واالجتماعي   

من عمارة ألخرى  المختلفةشرفا(  + صور للواجهة تتسم باالستمرارية مع كثرة الفتحات )نوافذ أنتجمما 

صورة الجمالية من  جراء التدخالت المعمارية على المسكن لتحقيق الخصوصية مما سبب في ضياع ال

وفي غياب تهيئة المجال الخارجي أصبحت الواجهة العمرانية غير منسجمة مع تشكيل يرتبط دوما بالفراغ 

 الداخلي وهذا ما نعكس سلبا على الصورة الجمالية وتشويهها ومنه يمكن لمس تفاصيل الواجهة 

 من خالل النقاط التالية:

 الفنية للفراغ. اللمسةتجاهل في تنوع اللمس للواجهات وغياب  -

وحسب االذواق مما يشوه صورة التناسق  تعديالت معمارية على المباني مرتبطة بالفراغ الداخلي -

 واالنسجام بين المباني.

غياب التقسيمات على الواجهات من العناصر االنشائية والخطوط االفقية والرأسية مما يجعلها ال تتماشى  -

 والمناخ وتستوجب المعالجة.

 معرضة مباشرة لإلشعاع الشمسي وباقي الظروف المناخية مما يفرض التدخل عليها. -

 على مستوى العمارات الختيارها حسب الذوق الشخصي. األلوانغياب التناسق في  -

ومنه يمكن استخالص أن واجهة الحي ما هي إال لمتطلبات المستعملين ومناخ المنطقة مما يشوه صورة  

 ليالحي وطابعه الجما

فالبيئة الطبيعية ما تفرض معطيات تنعكس على التشكيالت العمرانية والمعطيات البيئية للمنطقة يؤدي »

 «الى تنافر التشكيل المعماري والعمراني

V-10-5-5- :التجهيزات 

إن منطقية تموضع التجهيزات داخل الحي غير خاضعة ألي قاعدة تنظيمية من ناحية التدرج 

التوزيع والوظيفة وأغلبها غير مبرمج مثل التجهيز الديني )المسجد( المنجز  الهرمي في التموضع أو

بمبادرة من السكان والذي جاء تموضعه على محيط الحي بينما نجد التجهيز التربوي )مدرسة ابتدائية( في 

وسط الحي باإلضافة الى تجهيزات خدماتية والمتمثلة في مؤسسة النقل البري، مكتب الدراسات،تجارة 

 ومجملها في الناحية الجنوبية للحي. 49مدمجة في العمارات المتوضعة على الطريق الوطني رقم 
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 (460+750) لحي توزيع التجهيزات و الوظيفة التجارية (:  V-46الشكل )
 

 مع مالحظة غياب التجهيزات االدارية والثقافية مما يفرض على السكان التردد الدائم مع المدينة

 والمجازرين وهو ما انتج تأثر في اتجاه واحد ومنه التأكيد على الوظيفة السكنية للحي.

V-10-5-6-:دراسة المسكن 

المسكن بمفهومه الحديث هو قالب مادي لالستقرار االنسان وتتوقف طبيعة هذا االستقرار على التشكيالت »

بما يتضمنه من مباني وفراغات ومرافق  اإلطار

 «.وخلفيات ثقافية

وال يمكن في مجال تصميم المسكن أن يحدد تصميما 

 األقاليمأو أسلوبا محددا لتعميمه بكافة المناطق وبكافة 

بل يجب أن يكون تصميم المسكن في كل منطقة مالئما 

يرتبط ة وحاجة الفرد على اختالف مستواه، و للبيئ

لسكن الجماعي بالعمارة والتي تضم المسكن في ا

مجموعة من المساكن لها نفس النمط 

 وتكوينهما كاالتي: 2«شبه عمومي،خاص»والخصائص،وتنقسم العمارة الى مجالين 

 يضم  المجال شبه عمومي:

أول نقطة تربط المجال الخارجي بالداخلي وهو فضاء شبه عمومي القتصاره على سكان  مدخل العمارة:

 رتبط مباشرة بصندوق الساللم.العمارة وي

هو مسار يربط مدخل العمارة بالسطح وكذا بالمسكن ويمكن اعتباره يعمل الدرب في  :صندوق الساللم

 
 (460+750) للسكنات بحي نموذج (: V-47الشكل )
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 النسيج العتيقة.

 قليل االستغالل. هو أخر عنصر مكون للعمارة وهو ملكية مشتركة بين السكان و :السطح

 

V-10-5-7-المنزل( ويضم التراكيب التالية: (المجال الخاص 

 مبدأ الخصوصية يربط المجال شبه عمومي بالخاص يؤدي مباشرة الى وسط الدار. مدخل المسكن:

فضاء يتوسط المنزل الذي يلعب دور المنظم والموزع الى باقي الفضاءات االخرى ) الغرف،قاعات  البهو:

 م. 2.5-02سة االستقبال..الخ( عرضه يتراوح في مساكن منطقة الدرا

تكون ذات أشكال مختلفة ولها عالقة مباشرة بالبهو وهي مفتوحة على الخارج بواسطة  الغرف:

 )النوافذ،شرفة...(.

فضاء يرتبط مباشرة بالمجال الخارجي يحل محل الفناء في المسكن التقليدي ولها دور االضاءة  الشرفة:

 والتهوية.

وزات( وهي موحد في كل المساكن مالم تتعرض للتعديل )سد تشكلها الفتحات )نوافذ،شرفة،بر الواجهة:

 النوافذ،إضافة غرفة، تغطية الشرفة...(.

V-10-5-8-:الدراسة السوسيوفضائية 

ومن خالل هاته الدراسة يمكن استنتاج أثر القيم االجتماعية والثقافية في تشكيل الفضاءات الخارجية  

استخالصه ف يمنطقة الدراسة فباعتبار جل السكان حي  والداخلية لمحيطهم العمراني و هذا ما يمكن

% من العينة 65( مسكن وافدون من أحياء خارج المدينة وهذا ماأكده التحقيق الميداني فنسبة 460-750)

المستجوبة دخالء و نتيجة للهجرة الداخلية وهو ما يبرر إهمال الفضاءات الخارجية وهذا الختالف عادتهم 

 اءهم لتعديالت على الشرفات، النوافذ،المداخل( لتحقيق الخصوصية.وتقاليدهم وكذا إجر

ة بين المسكن يعفي الحي باستطاعته اكتشاف القط فالمالحظ لحالة البنايات والفرغات العمرانية 

ومستعمليه وهذا لعدم استيفاء معنى المضمون السكني والتجانس بين المبادئ الروحية ومتطلبات الحياة 

يبرر ضعف الروابط االجتماعية وضياع المقياس االنساني واالحتوائية للفراغات العمرانية، اليومية وما 

وكذا في غياب التخطيط المبالي بالشعور النفسي وفهم الن المسكن هو المالذ الروحي وأهم المعايير 

ام بالتفوق عليها التصميمية فلذا إن أهمية شعور االنسان بالسيطرة التامة على بيئة الحضارية وإحساسه الت

ومحاولته االرتباط بالمكان الذي يعيش فيه يدفعه الى التعبير عن ملكيته وما يتبعها من رد فعل استحواذي 

 وعكسه لمرجعياته الثقافية وهذا ما يتضح جليا في منطقة الدراسة فالجزائريون بطبعهم حريصون على

ميز االسرة الجزائرية بالترابط االجتماعي وكذا وعلى الرغم من ذلك تت االنجاب والرغبة في االكثار منه

ميلهم الستقبال الضيوف في جناح خاص بعيد عن أفراد االسرة وكذا محاولة عزل غرف النوم وهو ماال 

 يوفره المسكن الحضري مما يضطرهم الى زيادة الغرف على حساب تركيبه من تركيبات المسكن كالشرفة 
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هذا تعتبر الخصوصية من أهم العناصر التي يجب توفرها في المسكن أو المجال  إلىباإلضافة  

بمدخل،إهمال ية( وهو ما يفسر مختلف عمليات التعديل ) سد الشرفات،الفتحات،انفراد جعامة )داخلية،خار

 الخارجي(. ئيالفضا

 

ومنع عدم مالئمة هاته الفضاءات الحتياجات السكان وعدم توافقها مع العوامل االجتماعية 

والمرجعية الثقافية في أي تصاميم واعتبارهما  اإلنسانيومتغيراتها وهو ما يؤكد ضرورة إدراج الشعور 

لى مالمح الصورة ينة جزء من شخصية أهلها وتتجصورة المد» أهم المعايير التصميمية وهنا يمكن القول

 «من خالل أصلتها

V-10-5-9-التقاليد: العادات و تأثير العوامل االجتماعية 

إذا تتبعنا التطورات التي حدثت في المسكن والفضاءات العمرانية للبحث عن أوجه بالتخطيط  

 أو معطيات المنطقة. اإلسالميمن الدين االسالمي أو العتيق الذي يعبر عن العادات والتقاليد المستمدة 

نجد منطقة الدراسة ال يوجد بها تأثر ما عدا التعبير بالتعديالت على المساكن وهذا ما يفسر عدم استمرارية 

باعتباره تخطيط الفضاءات ويمكن لمس هذا جليا من خالل المسكن  التطور الطبيعي لفلسفة المسكن و

 مركبة من مركبات النسيج

ال تتوفر في المساكن الخصوصية الداخلية طبقا لمعتقداتهم ومرجعياتهم وخاصة عند استعمال 

االستغناء عن حجرات المسكن واستعمالها لالستقبال وهذا ما  إلىالضيوف لجزء من المسكن فهذا يؤدي 

 هو إال انعكاس للتقاليد.

لها ويجعلها مكشوفة من المارة في تجمع الوحدات السكنية على طرفة ال تحقق الخصوصية الخارجية  -

 الطرقات الخارجية.

  

 تتسم باالستمرارية مع كثرة الفتحات )نوافذ+شرفا((: فضاءات مهملة + واجهات V-16الصور )

 المصدر: الباحث
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ال تتوفر في الشرفات قدر مناسب من الخصوصية فنالحظ األدوار المرتفعة تتوفر على قدر مناسب 

 السفلى وهذا لقربها من مستوى نظر المارة وكذا ألنها مكشوفة لألدوار العليا. األدوارعلى عكس 

فيرتفع « T.O.P=2.88»كنية كبير وهي السعة الغالبة ألسر وباعتبار المقيمة بالوحدات الس األسرةحجم 

 تبعا ذلك معدل التراجم بالغرف في الوحدات.

ومنه الحي ال يتالءم واالحتياجات العديدة والمتغيرة للسكان وخاصة الفراغ الداخلي و يرجع لعدم  

فبإلقاء نظرة سريعة على الحي نجد أن وجود مرونة في التصميم و إهمال عادات و تقاليد المستعملين 

 مداخل، شرفات، أغلب السكان قاموا بتعديالت في المباني حتي تتالءم واحتياجاتهم )هدم حوائط،سد نوافذ،

المعادلة االجتماعية والمعادلة البيولجية متكاملتان ال يجب » إضافة حجرات( وهنا يمكن سرد المقولة 

 «.جتماعية تمكن إلى حد بعيد من تشكيل المجال العمرانيالفصل بينهما بل أن المعادلة اال

V-10-5-10-الدراسة العمرانية: نتائج 

مما سبق يمكن استخالص عدم كفاءة النسج الحديثة عمرانيا مما يجعلها ال تتماشي ومعطيات 

ه المستعمل وذوقه فأخبر على التدخل بمعطياته ومرجعيات إحساسبينها وبين  حصول تنافرالمنطقة و 

 الشخصية والتي ساهمت في تدني القيمة والمستوى العمراني لهاته النسيج ويمكن ذكر بعض النقاط:

تدهور المجال الخارجي وتحول أجزاء منه الى أماكن غير صحيحة وعدم تهيئة المساحات الحرة  -

 واللعب انعكس سلبا على المستعمل والنسيج.

المسكن انعكس سلبا على الطابع الجمالي للمجال  تحوير المجال الداخلي بما يناسب والنشاط داخل -

 الخارجي.

مرجعيتها أعطى للحي صفة المرقد واإلنسان الة  عدم استيعاب الذهنية للمستعملين بكل أبعادها و -

 السكن.

واجهات ذات فتحات وأشكال بأبعاد مختلفة والمفتوحة على الخارج مما يستدعي التعديل حسب  -

 الحي. الحاجة ومنه تشويه بانورما

الفراغ بين المباني ثابت ال يتغير وبذلك تتعارض وما يستلزم من الفراغ الذي يسمح بنفاذ أشعة  -

 الشمس وخاصة األدوار السفلى و كذا التهوية.

غياب الخصوصية المطلوبة في المسكن الجزائري ويتضح من خالل الفراغ المفتوح وهو ما  -

 ية المستعمل.يتطلب التعديل والمعالجة ليتماشى وأيديولوج

التلوث البصري والتصادم بين المستعمل والمعطيات المقدمة من طرف النسيج مما سبب القطيعة   -

 بين الحي وقاطنيه وغياب الروابط االجتماعية.

 اعتماد مبدأ التوحيد القياسي لعناصر الوحدة السكينة على حساب الوظيفة. -

 لتدخل للمعالجة وتدارك )الفناء(.إلغاء وحدات تصميمية مظهرية من المسكن مما أوجب ا -
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إن اغلب المباني في العصر ال تسقط بسبب فشلها إنشائيا ولكن بسبب فشلها في توفير »يمكن القول  و

 «.البيئة المناسبة لقاطنيها

V-10-6-:دراسة الخصائص المناخية 

شكل ارتكز على الالعمراني  هنسيجأن ( 460+750لنا من الدراسة العمرانية لحي ) يتضح

بنية الفضاءات الخارجية، هذا التمييز للنسيج  كذا تشكل و تقابلها و نشطاري من خالل تباعد البنايات واال

اسها على راحة سكان الحي دراسة مدى تأثره بالعوامل المناخية) حرارة، رياح،شمس...( وانعك إلىدفعنا 

 .وتكيفهم

V-10-6-1-الحرارة: 

باإلشعاع الحراري يجب دراسة الفراغ الداخلي وهو المسكن ر الحي إلمكانية معرفة مدى تأث

 لفراغ الخارجي )م.لعب.م.خضراء..وا

 الفراغ الخارجي: 

لعب...( وغياب المساحات الخضراء والمسطحات المائية ، حرة إن كبر المساحات الشاغرة )م.

 دل الحراري ومنه ارتفاعه.لترطيب الجو يزيد في انعكاس االشعاع الشمسي على المباني مما يزيد في التبا

 عدم التناسب بين ارتفاع المباني وعرض الطرق يسهل من عملية االكتساب الحراري بين الوسطين 

 والخارجي.الداخلي 

 

 

  الفراغ الداخل )المسكن(:

يتم انتقال الحرارة بين البيئة الخارجية والوسط الداخلي للمبنى من خالل )الحوائط،الفتحات، 

 االسقف(.

مم وهو ماال يحقق عزل حراري مناسب مع  15ك سم: أنجزت الحوائط في منطقة الدراسة بالحوائط

 يزيد في التنفس ومنه ارتفاع درجة الحرارة للتبادالت. المعطيات الداخلية من كبر حجم االسرة مما

 

  

 

 

 (: انعدام أي معالجة للفضاءات الخارجية لتفادي التأثيرات السلبية لعوامل المناخV-17 الصورة )

 الباحث+معالجة google earthالمصدر: 
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 غياب االفنية الداخلية التي تلطف الجو زاد من الحمل الحراري. :الفتحات

: له دور كبير في نفاد الطاقة الحرارية وخصوصا الدور االخير في غياب الطبقة العازلة وخاصة السقف

لدرجة الحرارة مما يزيد من درجة حرارة المسكن باإلضافة  مواد البناء المستعملة والتي تتسم باكتساب بطئ

الى عدم تغطية أسطح المباني بمادة تعكس الشمس بل تمتصها مثل البالط االسمنتي الغامق في منطقة 

 الدراسة.

V-10-6-2-الشمسي أثير االشعاع ت: 

المساحات الخضراء غياب و  الدراسة يمكن معرفة مدى التأثير من خالل النسيج العام لمنطقة

 والتشجير باإلضافة الى المسطحات المائية التي تلطف الجو وتقلل من انعكاس االشعاع الشمسي.

 

 تأثير اإلشعاع الشمسي على الفضاءات العمومية داخل الحي (:  V-48الشكل )
 

لإلشعاع على عدم التوازن بين عرض الطريق وارتفاع المباني مما يساهم في االنعكاس المباشر 

 الكتل.

 أسطح الفراغات الداخلية غير عاكسة لإلشعاع الشمسي مما يزيد في الحمل الحراري.

واجهات مستوية ال تحوي بروزات أو كاسرات الشمس او مظالت وهو ما يفسر انعدام التظليل 

 وكذا غياب اختيار اللون.

 الضاءة المفرطة.كثرة الفتحات وكبرها ومنه تعرض مباشر لإلشعاع الشمسي وكذا ا

توجيه المباني والطرق إما من الناحية الجنوبية الشرقية أو الجنوبية الغربية مما سبب في تعرضها 

 المباشر للشمس والتقليل من فترة التظليل.
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 المصدر: معالجة الباحث       (: اتساع المساحات داخل الحي دون أدنى عناصر التهيئة    V-18الصورة )           

 

V-10-6-3-تأثير الرياح: 

 تسود منطقة الدراسة عدة أنواع من الرياح: 

 رياح الشتاء وتهب من الشمال والشمال الشرقي.

 رياح الصيف وتهب من الشمالية الشرقية وهي اكثر تردد

 الشمالية )التجارية( وهي السائدة وتهب في الخريف.الرياح 

 وسيتضح لنا تأثيرها من خالل التحليل التالي:

 حات: االسو الطرق 

من خالل النسيج العمراني للحي نالحظ اعتماده على 

 هيكلة الطرق التي تأخذ نفس اتجاه الرياح مما يزيد في سرعتها

توغلها داخل  المنافذ أغلبها في اتجاه الرياح مما يسهل من

 النسيج العمراني وإحداث تيارات هوائية داخل فضائه.

غياب التشجير والحواجز االصطناعية وانعدام 

 المصادات.

شكل المباني وتوضعها ساهم في خلق فراغات غير 

هواء داخلية مما يسبب في جمع وظيفية تعمل على ايثار تيارات 

  االوساخ واألتربة.

شساعة المساحة غير المهيأة وغيب المساحة الخضراء 

 ينقص من مناطق الحماية.

الرتفاع المباني الذي غالبا ما يكون له نفس المستوى أو بفارق 

 طابق ما يجعل تعبر النسيج بنفس السرعة.

 

  
 
 
 

 
 

كبر المساحات الشاغرة )م. (: V-49الشكل ) 

 حرة، لعب...(

 
أشكال الممرات داخل (:  V-50الشكل )  

 (460+750)لحي النسيج العمراني 
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V-10-6-4- مواد البناء : 

( مسكن هي مواد إنشائية حديثة يعتمد عليها في 460+750المستعملة في حي)مواد االنشائية ال

 إنجاز المساكن الحضرية وتتمثل في :

 : وهي قوالب من الخرسانة ) رمل+اسمنت+ماء( في بناء الجدران.الطوب

 : وهي مزيج من الرمال+الحصى+االسمنت+الماء للبناء والتلبيس.الخرسانة

من )الرمل+ الحصى+االسمنت+الماء+الحديد ( تستعمل في بناء الهياكل  : وهي خليطالخرسانة المسلحة

 مثل )الروافد،االعمدة،االساسات( ولهذه المواد السالفة الذكر عدة مزايا منها: 

 مقاومة الثقل.

 (.HTSتقاوم الرطوبة )

 توصيل حراري عالي

 مواد غير غازية للحرارة )الفقد واالكتساب( وغير قادرة على التخزين.

 تخزين وتوصيل ف يتناسب عكسي مع الزمن

( يمكننا استنتاج 460+750من خالل الخصائص المذكورة أعاله لمواد البناء المستعملة في إنجاز حي )

عدم مالئمتها لمناخ المنطقة)حار جاف( لخصائصها الحرارية الضعيفة وخاصة في فصل الصيف وهو ما 

 كن إسناد المقولة:يفرض المعالجة االصطناعية )مكيفات( فلذا يم

 «المدينة الحديثة غاية من االسمنت تعلوها البهرجة والضوضاء المتناسية لبيئتها» 

V-10-6-5- التهوية : 

من خالل دراستنا لتأثيرات حركة الرياح على منطقة الدراسة ولمعرفتنا باالرتباط الوثيق بين 

بنسبة كبيرة لحركة الهواء والتي ساهمت  العاملين )الرياح،حركة الهواء( يمكن استنتاج أن الحي معرض

في رفع درجة التهوية وخاصة المجال الخارجي أما الداخلي فمن خالل دراسة الواجهات فتبين أن التهوية 

متوسطة وهذا عائد للتعديالت المجرأة على منافذ التهوية وغياب المعالجة الطبيعية في المسكن "كمالقف 

 الهواء، القباب...الخ.

V-10-6-6-الدراسة المناخية: نتائج 

يمكن استنتاج عدم توافق النسيج الحديث ومتطلبات مناخ المنطقة ما يدل على غياب الدراسة 

 المناخية المسبقة مما أسفر عن سلبيات في التخطيط والواضحة من خالل النقاط التالية:

 :أشعة الشمس أو الحماية منهاعدم خضوع نماذج اإلسكان ألي اعتبارات من ناحية التوجيه واالستفادة من 

ني كالنبات واألشجار والمسطحات المائية للوقاية من أشعة الشمس اأي معالجة حول المب غياب -

 والتقليل من الرياح وتلطيف الجو

زيادة  االمتصاص الحراري و يساهم فيلواجهات مما بالنسبة للوان ألالمناسب لختيار االغياب  -
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 الحمل الحراري

 ن الظالل داخل النسيجيني مما حال دون تكواالشكل العام للمب في الشرفات وغياب البروزات  -

 العمراني

 ) ضعف خصائصها الحرارية( مناخ المنطقة استعمال مواد بناء ال تتماشي و -

 عدم توفر أي حماية للفتحات مما يجعلها مصدر لنفاذ الحرارة وتبادالتها -

 خالصة:ال

ي إال تطبيقات لنظريات التعمير الحديث المتناسي ه مسكن، ما (460+750منطقة الدراسة )

لنظريات التعمير البيئي الذي يتماشى واحتياجات المستعمل ومتطلباته والتي يعبر عن الماضي والمستقبل 

 والحاضر.

اجتماعية( من غير الممكن  سياسية، الذي حل العتبارات )اقتصادية، الغربيفاعتماد نسق التعمير 

 عواملنا البيئية سواء من الناحية المناخية او االجتماعية. أن يتوافق أو يالئم

المستعمل  يئةفيمكن الجزم بتقنياته العالية ومسايرته للركب والموكب الحضري لكن على حساب ب

س سلبا على نساني وإغفال دور المستعمل انعكالحضرية، فالمبدأ الفني التنظيمي في غياب المعيار اال

المنتظرة من هاته التصاميم الفوائد و تحقيق األهداف نة التصميم والتشكيل العمراني والمعماري وكذا ومر

تنمية أو التخطيط عامة الى استهالك مفرط للطاقة وغياب وظائف المجال وهو ماال يخدم أهداف ال 

ت حسب النظرة الغربية ، و بالتالي هذا ما يؤثر على واقع هذه الفضاءات الخارجية و التي صممالمستديمة

لتكمل و تعوض الفضاءات الداخلية التي تتميز بصغر المساحة و بالتالي من المفترض أن تلعب هذه 

الفضاءات أدوارها االجتماعية الجماعية...، و لكن الحالة التي قمنا بوصفها تركها عرضة لمختلف العوامل 

 المناخية مما يرهن وظيفتها.

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس: 
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 مدخل:

الحديث"، واعتماد لتبني مبادئ "العمران من أجل تلبية طموحات المجتمع، اضطرت الجزائر 

سياسة تقسيم المناطق )التنطيق( والهندسة المعمارية المصنعة التي أفرزت البيئة الحضرية، متجاهلة 

 .قواعد التكوين الحضري وخصائص المواقع

الفضاء العمومي يعتبر مكون من مكونات المدينة الذي عانى أكثر من آثار التغيير. فقد أصبح 

 عبارة عن بقايا عمليات التحضر و التعمير. 

ي الواقع، بعدما كانت الفضاءات العمومية، مساحات للتبادل و دعم للحياة المدنية و الدينية، ف

 .أصبحت مساحات فارغة تفرضها أدوات التخطيط، و قد غزت من قبل السيارة وهجرها اإلنسان

و بعيدا عن االعتبارات العامة، فإننا مهتمون بالسياق الذي تبرز فيها حدة مسألة الفضاءات 

موقعها  حسبمومية، وفي حالتنا المدينة الصحراوية. الخصائص الشكلية للفضاءات العمومية تختلف الع

 .األحياء االستعمارية و ما بعد االستعمار)األحياء الشعبية و التجمعات الحديثة( في المدينة: القصر،

والتجارة بجميع و تتميز الفترة األخيرة بالعودة إلى الشارع، وسيطرة كل من حركة المرور 

أنواعها حيث يتم تخصيص الطابق األرضي لهذه الوظيفة. في الصيف، ال يمكن للمشاة استخدام 

الفضاءات العمومية خالل النهار بسبب الحرارة المفرطة و بسبب نقص الغطاء النباتي، و اتساع المجال 

ومع ذلك، يتساءل المرء  ، و قلة الظالل، الساحات ذات مساحات واسعة فارغة مستعمرة بالسيارات.

كيف يتم إنتاج و تركيب و تحويل الفضاء العمومي في المدينة الصحراوية؟ و كيف يتم احتواء مختلف 

 االستخدامات المتعاقبة و التكيف مع التغيرات الوظيفية والتغيرات االجتماعية؟

لسابق و يخلص هذا الفصل جاء ليعقد دراسة مقارنة بين النتائج المتحصل عليها في الفصل ا

إلى مجموعة من الطروحات حول واقع العمران في الصحراء و بالضرورة واقع الفضاءات العمومية 

 التي هي أحد أهم مكوناته.

VI -1- العمراني :الجانب 

VI -1-1-:شكل النسيج 

شكل شبه دائري يتسم بالتالصق الحميم  ذو يبدو النسيج العمراني للقصر كتلة موحده وكثيفة القصر: -

لمبانيه ورغم اتخاذ هذه االخيرة أشكاال غير متطابقة إال أنها عكست القيم االجتماعية والثقافية 

 وعاداتوتقاليد سكانها.

تركيبات غير متجانسة  تعبارة عن نسيج عمراني متماسك وان كان غير متجانس يضم عد بني ثور: -

 ت االجتماعية وتغيير النظرة المعيارية بين االطار المبني والغير المبني.فيما بينها،عكست العالقا

نسيج انشطاري منفتح يعكس المعايير التصميمية الحديثة بأبعادها الفنية التنظيمية ( : 750-460حي ) -

 المهتمة بالتقنية على حساب المرجعية الثقافية والمقياس االنساني.
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VI -1-2-:الطرقات 

الممرات أشكاال متباينة جاء تدرجها الهرمي وفق مبدا الخصوصية في المكان فالممرات اتخذت القصر:

الرئيسية كمجال عام ثم الممرات الثانوية كمجال شبه عام والدروب مجال شبه خاص تمتاز بااللتواء 

 والضيق الخاضعان للمقياس االنساني تعمل على ربط المجال الخاص )مسكن( بالمجال العام.

شبكة متدرجة من حيث النوع والشكل لكنها غير متدرجة من حيث الهيكلة لم عن عبارة  :بني ثور -

تخضع ألي منطق في توزيعها وتدرجها وهي تختلف في هيكلتها من تركيبة عمرانية ألخرى حسب 

 طبيعة النسيج.

ب تتدرج على حس عموده الفقري و صممت الطرقات على أساس كونها هيكل الحي( :750-460حي ) -

 الهمية العتبارات الحركة الميكانيكية مما انعكس سلبا على التدرج المجال للحي.ا

VI -1-3-:الساحات 

الخارجي الثاني بعد الممرات جاء تموضعها خاضع لتدرج هرمي من الساحة  الفضاءتشكل  القصر: -

المركزية التي تمثل عنصر القوة في البنية العمرانية وصوال للرحبات على مستوى االحياء والتي تمثل 

 لاللتقاء وتقوية العالقات االجتماعية بين السكان.مكان 

ف أنواعها)مساحات اللعب،خضراء،التقاء..( خلق افتقار الفضاء الخارجي للساحات بمختل بني ثور: -

 نوع من االختناق وزاد معاناة السكان وكذا التفكك االجتماعي بين العائالت.

الساحات الحرة في غياب التشجير والتهيئة ساهم في تدهور المجال  و شساعة كبر ( :750-460حي )-

وعدم تحديد العام ة على حساب الذوق الخارجي والالمباالة إزاء استعماله لسيطرة النزعة الفردي

 المسؤوليات.

VI -1-4-توضع التجهيزات: منطق 

تخضع التجهيزات في تموضعها الى منطقية البنية العمرانية والى التدرج الهرمي والتنظيم  القصر:

السوق( ذات التأثير على مستوى القصر نجد التجهيزات -التجهيزات المركزية) المسجد االجتماعي فمن

ثانوية ذات تأثير على مستوى االحياء فقط ) مساجد بالرحبات،محالت تجارية بالممرات( باإلضافة الى 

 إعطاء االولوية للتجهيزات الدينية بتموضعها في اماكن بارزة يسهل الوصول إليها.

خر ما آفي جزء دون  غلب تمركزها أن ي منطق إذير خاضع ألإن تموضع التجهيزات غ بني ثور: -

مسبق في التوزيع المجالي للحي فجاءت التجهيزات تحصيل حاصل لنمط اليفسر غياب التخطيط 

 التعمير.

غياب التدرج الهرمي والتنظيمي الصحيح للتجهيزات القتصارها على جزء دون ( :750-460حي ) -

وسلوكيات وهو االخر من الحي مما أدى الى غياب التفاعل بين االنسان وبيئته وما يتبعها من انشطة 

 ما يجعل الحي مرقد الغير باإلضافة الى جعله شبه منعزل لتأثير في اتجاه واحد )نحو المدينة(.
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VI -1-5-جهات العمرانية:االو 

عبارة عن واجهات صماء تحتوي على فتحات عالية وضيقة تبدو منسجمة الى حد بعيد مع  القصر:

 المقياس االنساني بانعكساتها المعبرة عن مدى االلتزام بالقيم االجتماعية للسكان وكذا الثقافية.

في تمايزت واختلفت الواجهات العمرانية لحي بني ثور واتسمت بعدم االنسجام وتشوه كبير  بني ثور:

أشكالها وأنماطها نظرا لتبني بعض المفاهيم التصميمية على مستوى السكنات باالضافة الى توزيعها 

 العشوائي وتنوع مواد البناء والدهانات ذات االلوان غير المنسجمة.

انعدام التنوع على مستوى الواجهات العمرانية من حيث )الشكل،اللون،االرتفاعات ( :750-460حي )

البحث عن الحرمة واالمن والتكيف مع المناخ يلجأ السكان الى التعديالت المختلفة ) سد  باالضافة الى

كس سلبا على الصورة الجمالية للواجهة في غياب تهيئة عالشرفات،مدخل خاصة،تغطية نوافذ( ما ين

 الخارجي. الفضاء

VI -1-6-:المسكن 

 ة المهيكل وحوش سماوي وهو بمثابو الداخل على يأخد المسكن شكال غير منتظم مفتوح نح القصر:

 الحركة و التمتع و سطح...( إذ يمنح الساكنين فيه فرصة مطبخ، ته الداخلية ) غرف،اضاءفالمنظم ل

 الترابط االجتماعي. التواصل و

اتخذ السكن في حي بني ثور نمطين مختلفين، فردي تقليدي يراعي االبعاد االجتماعية  بني ثور:

بالتوجيه نحو الداخل وتجسيد الى حد بعيد مبدأ الحرمة وفردي حضري يخضع لمقاييس حديثة بالتوجه 

 عاد بذلك عن القيم االجتماعية.تاالب وجود الشرفات و اتساع الفتحات و نحوالخارج و

الوحدات  بغياب المسكن هو قالب مادي يحمل مبدأ التوحيد القياسي لعناصره يمتاز ( :750-460حي )

لعناصر التصميم مثل الفناء، مع اتساع الفتحات من إجمالي مسطح الواجهات  المهيكلة المظهرية

 )االنفتاح نحو الخراج(.

 

VI -1-7-:الخصوصية 

هيكلة عناصر البنية العمرانية من ممرات  تعتبر الخصوصية من أهم العوامل المساهمة في و القصر:

لى الخاص، باإلضافة الى دورها في إ الفضاء العموميرحبات... وفق تدرج هرمي من  دروب و و

هيكلة الفضاءات الداخلية )مسكن( بتوجيه الحياة نحو الداخل وتحقيق لمبدأ الخصوصية الداخلية 

 والخارجية.

تعتبر النظرة المعيارية للعالقة بين االطار المبني وغير المبني وهذا من خالل اتساع  بني ثور: -

الطرقات وانعدام التدرج المجالي على مستوى الفضاء الخارجي وكذا التوزيع الفراغي داخل المسكن 
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بالتوجيه نحو الخارج عن طريق الفتحات الكبيرة والشرفات مما انعكس سلبا على تجسيد مفهوم 

 خصوصية.ال

العتبار التقنية غاية وليست وسيلة واعتماد التكلفة على حساب النوع وبإهمال ( :750-460حي ) -

، و دفع إلى الشعور االنساني بتوجيه الحياة نحو الخارج كل هذا حال دون تحقيق الخصوصية للساكن

 .ء العمومي و استعمالهاختالل بين التوزيع  الفضائي الداخلي و الخارجي و كذا بين تصميم الفضاإحداث 

VI -1-8-:المقياس االنساني 

يمتاز النسيج العمراني للقصر بطابعه االنساني وتعاطفه الوثيق وحاجيات ومتطلبات  القصر: -

السكان،تعكس أبنيته وبشكل واضح إنسانية وتنوع الفضاءات الداخلية والخارجية والتي تأخذ أبعاد 

 المستعمل االجتماعية والثقافية في البناء والتخطيط والتنفيذ.

أبعاد جديدة وعوامل أخرى في تحديد المقاييس  جتماعية و إحاللبتغير نمط العالقات اال بني ثور: -

أنتج  روح و العمراني غيب االنسان مادة والعمومي العمرانية مع عدم التحكم في استعمال الفضاء 

 ال يتماشى واحتياجات الفرد . فضاءا

مع وعدم إبراز استيراد الحلول وغياب المقومات االيجابية للعادات وتقاليد المجت( :750-460حي )

 الثقافات المحلية المتوارثة و ميزات البيئة الطبيعية أدى الى طمس إنسانية الفضاءات الداخلية و

 إفالس مجالها العمراني. و العمومية الخارجية

VI -2-:الجانب المناخي 

VI -2-1-:الرياح 

تعمل واحات النخيل كمصادات للرياح المتجهة نحو النسيج العمراني المتضام والمتراص مما  القصر: -

يقلل من شدة هبوبها كما أن وجود الممرات الملتوية والضيقة التي تأخذ أشكاال متباينة نتيجة تداخلها 

(Y.E.T.L ساهم بدوره في صد الرياح والتقليل من توغلها داخل النسيج العمراني مما ) سمح للسكان

 دون عوائق ناجمة عن هبوب الرياح. مبأداء وظائفه

اختلف تأثير الرياح على مختلف أجزاء الحي بسبب تباين أنماط التركيبات العمرانية وكذا  بني ثور: -

الموقع من الحي فبينما نجد الواحة وكذا الجزء الكثيف كحاجز أمام الرياح بما يوفر الحماية للنسيج، 

ألخرى مشاكل بسبب هبوب الرياح وهذا راجع لتغيير العناصر المكونة للنسيج مثل تشهد األجزاء ا

 )توجه وهيكلة الطرق،المسافات غير المنتظمة بين المباني...(.

التخطيط االنشطاري المتفكك والمتباعد للعمارات عن بعضها البعض باإلضافة  ( :750-460حي ) -

ة يعرض النسيج للرياح القوية، بين الفضاءات الخارجي قامة الشوارع وغياب التدرجالى عرض واست

مما يرهن واقع هذه الفضاءات العمومية للعوامل المناخية دون إحداث حلول تصميمية لخلق نوع من 

 التوازن بين الشكل و الغاية من تخصيص هذه الفضاءات. 
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VI -2-2-:االشعاع الشمسي 

ي توفير الظل والتقليل من المساحات المعرضة يساهم شكل النسيج العمراني المتالصق ف القصر: -

للتشميس باإلضافة الى التوجيه الجيد للمرات الرئيسية وكذا معالجة الممرات الثانوية المعرضة لألشعة 

الشمسية عن طريق إلتوائها وضيقها وتغطيتها احيانا باإلضافة الى العالقات بين عرض الطريق وارتفاع 

كإستراتيجية لحماية الواجهات العمرانية من االشعة الشمسية كل  تعمل عرض الممرات التي و ىالمبن

 خارجيا. و هذا ساهم في توفير جو مالئم لحركة السكان داخليا

ختلف لم بالنسبةاختالف التركيبات العمرانية المشكلة للحي وعدم وجود خصائص موحدة  بني ثور: -

أكثر إيجابية  هالشمسي من مكان ألخر فيما نجدلى تفاوت توزيع االشعاع إالعناصر التخطيطية له أدى 

في الجزء الذي يحتوى على بعض مواصفات القصر وسلبي على باقي الحي نظرا لالختالف الكبير 

 في االرتفاعات وكذا االختالل بين االطار المبني وغير المبني وكذا التخطيط العشوائي للحي.

شوارع واسعة ال تتناسب و أبعاد المباني مع فضاء عمراني مهيكل بطرق و ( : 750-460حي ) -

غياب تهيئة فضاءاته الخارجية )مساحات خضراء، إلتقاء، ...( مما جعله عرضة لإلشعاعات الشمسية 

 المباشرة و انعكاساتها المختلفة.

VI -2-3-:الحرارة 

للتقليل من الحرارة على  ضام الذي يوفر اكبر قدر من الظاللانطالقا من شكل النسيج المت : القصر -

مما يعمل  مستوى النسيج باإلضافة الى دور الواحة في إرسال كتل هوائية باردة باتجاه النسيج العمراني

ل من نسبة لقتبالرغم من اعتبار الممرات الضيقة والملتوية التي  و المحلي. على تبديد حرارة مناخه

بوجود الممرات المظللة والتي  ارة لفترة طويلة لكن واالشعة الساقطة على مستواها إال أنها تخزن الحر

تبعث بنسيمها البارد بما يساهم في خفض درجة الحرارة على مستوى هذه الممرات باإلضافة الى دور 

 الرحبات وفي تسريع هبوط النسيم الليلي البارد وبالتالي تلطيف الجو العام للنسيج العمراني.

هة الشرقية للحي كعامل إيجابي في انتقال الهواء البارد لم يقلل من إن وجود الواحة في الج بني ثور: -

درجة الحرارة وهذا الختالف التركيبات العمرانية وعدم وجود مقاييس مضبوطة ما أدى الى انعدام 

المساحات الخضراء والتشجير ونوعية التلبيط الممتص للحرارة باإلضافة الى مواد البناء الحديثة 

 بناء كل هذا ساهم في رفع درجة الحرارة بالحي.المستعملة في ال

إن التخطيط المنتج والشوارع الواسعة والبنايات المتباعدة وااللوان الواجهات غير ( :750-460حي )

المناسب جعل الحي عرضة لالشعات الشمسية القوية مما يؤدى الى رفع درجة الحرارة بالحي في 

االكتساب و مع هذا فإن لهذه  الفضاءات الواسعة ميزة عنصر الماء، و  غياب المساحات الخضراء و

بسبب حجمها و لكن يبقى تأثير العوامل المناخية في رفع درجة  التخلص السريع من هذه الحرارة

 الحرارة كبير جدا ون تجسيد أو التفكير في حلول واقعية تساهم في الحماية من هذه التأثيرات.
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VI -2-4-:التهوية 

عي تساهم في تبديد حرارة النسيج العمراني وتهويته وكما تعمل يتعمل الواحة كمكيف طب لقصر:ا -

الرحبات دورا أساسيا في تحديد الهواء على مستوى هذا النسيج لكن شكل هذا االخير الكثيف والمتضام 

 وكذا الضيق وااللتواء في الممرات قلل من نسبة التهوية على مستوى النسيج العمراني.

إن غياب المساحات الخضراء والحرة والمشجرة داخل الحي باإلضافة الى شكل  النسيج  :بني ثور -

 ات للفصل بين الكتل.قالعشوائي قلل من التهوية داخل الحي حيث اقتصر الفضاء الخارجي على الطر

عة المساحات الحرة اسللحي عن طريق تباعد البنايات وش إن الشكل االنشطاري (:750-460حي ) -

 بما يعرضها للرياح القوية ساهم في رفع درجة التهوية على مستوى النسيج العمراني.

VI -2-5-:مواد البناء 

هي مواد بناء محلية قادرة على تخزين الحرارة وغير قادرة على توصيلها وبالتالي فهي مواد  القصر: -

مالءمة لمناخ المنطقة الحار الجاف لكن ضعف مقاومتها وكذا تأثرها بالرطوبة ومياه االمطار قلل من 

 كفاءتها.

مالءمتها المناخية للمنطقة ومواد ن مواد تقليدية أثبتت مف المواد المستعملة في البناء ختالإ بني ثور: -

 حديث ال تتماشي وطبيعة مناخ المنطقة الحارة الجافة.

سهولة التشكيل والتحكم في  دية ود بناء حديثة تمتاز بالمقاومة الحاستعمال موا ( :750-460حي ) -

راري تقنية البناء وسرعة االنجاز لكنها ال تعكس مالءمتها لمناخ المنطقة)حار جاف( لتوصيلها الح

 العالي وانعدام قدرتها على التخزين وكذا انخفاض سعتها الحرارية.

 

VI-3- الفضاءات العمومية في المدن الصحراوية:حوصلة للتأثيرات المناخية على 

VI-3-1- :مناخ أكثر قابلية للسكنخلق الظروف الخارجية للمدينة: 

حول المباني، و في انتظار استبدال المساحات المعبدة و المغطاة باإلسمنت بخلق بعض 

المساحات الخضراء التي من شأنها أن تمتص جزءا من اإلشعاع الشمسي طوال اليوم و بالتالي خفض 

 درجة الحرارة المنبعثة من هذه األسطح 

لمناطق،  الحركة و التنقل(، والعالقات المبادئ العامة والتخطيط العام للمدن يرتكز على )تقسيم ا

تكون بين األحياء في توفير ثالث وظائف أساسية )اإلسكان و األعمال التجارية والصناعية( الخدمات 

العامة )النظافة و الترفيه( و غيرها، تجتمع في المدن الصحراوية ذات المناخ الجاف. ولكن هناك 

ة الشوارع من أشعة الشمس والحرارة المفرطة بالوسائل جوانب من المفترض أن تتميز بها: مثل حماي

التقليدية أو الحديثة، و أهمية توجيه الشوارع لتجنب تداعيات غير مرغوب فيها ومكلفة )مثل عدم توجيه 
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الشوارع في اتجاه الرياح السائدة و شكلها الهندسي الذي يتميز بااللتواء لكسر شدتها و في نفس الوقت 

 ة التهوية إضافة إلى ارتدادات المباني و التي تعمل على خلق مناطق ظل للشوارع(.المساعدة في عملي

ناسبة مو الواقع أن األمر يتعلق بتبني نظام "دفاعي ضد قسوة المناخ"، و خلق ظروف مناخية 

لموقع. زيادة اللمدينة و هذا في البيئة الخارجية بوضع "خط الدفاع األول"بتهيئة اإلقليم، المحيط، ثم 

يروكو( على عملية التشجير و التي تعمل كمصفاة الهواء من الغبار وخالل فترة الرياح الساخنة )س

ر تعمل على ضمان برودة الجو، و الحد من انعكاس الضوء والحرارة من األرض وجعل الهواء أكث

 انتعاشا و نقاء  ولن يتم ذلك إال من خالل إعادة تأهيل بساتين النخيل.

 

VI -3-2-  للشارع والتحكم في اإلشعاع الشمسي: الفراغيالشكل 

العالقة بين الشكل الفراغي للشارع و التحكم في اإلشعاع الشمسي المباشر، يمكن تمثيله كمقطع 

يعتبر الشارع كصورة ثنائية األبعاد(. و الشيء المهم يكمن في العالقات  المتبادلة التي تربط بين أين )

   لوس . مفهوم جديد قدم من طرف1العمرانية و هو )مفهوم الشارع النشط(التصميم المعماري والتركيبة 

التحكم في اإلشعاع الشمسي يمتد من النسيج العمراني إلى النوافذ التي توفر الضوء و الحرارة 

للسكن. حيث يدمج الفضاء الخارجي العمراني عن طريق تكوينه الهندسي، و مواد البناء وتنظيمه. هذا 

مختلف المكونات تتحكم في تدفق الطاقة الشمسية و يعزز االتساق المكاني ويسمح بالمشاركة الترابط بين 

النشطة للفضاءات العمرانية  في عالقة السكن مع البيئة الخارجية. في حين أن البناء المستقل، ذو 

القات، الكفاءة في استخدام الطاقة، وأنظمة الحماية الشمسية ال يتناسب مع محيطه ويضعف هذه الع

الفضاء العمراني في هذه الحالة يقتصر كونه فراغ بيني و ال يشارك في تنظيم الفضاء و ال يسمح بخلق 

 .2ظروف مناخية محلية مناسبة

و  و في نفس السياق، المخاوف المتعلقة بالطاقة تؤدي في بعض األحيان إلى عمران نقطي،

ات النسيج العمراني ، مما أضعف لحمة أنسجة الفضاء مستوى  هو إلغاء الهندسة المعمارية على

العمراني  العمومية الخارجية. المباني المعزولة تستقل بشكل متزايد و بدأت في االنفصال عن الفضاء

 الخارجي.

لشمسي، على مستوى الشارع، تقلل معظم البحوث من تأثير هذا الفضاء في التحكم في اإلشعاع ا

 ية على المواد و العناصر التي تضاف للغالف الخارجي للمبنى.مما يختصر إجراءات الحما

                                                           
1 LOS. S, (1986) : "Multi Scale Architecture" in Hawkes, D, Ed Energy and Urban Built Forms, 

Cambridge, Martin Centre and Open University, p63. 

 المرجع السابق  2
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و كثيرا ما يقتصر التحكم في اإلشعاع الشمسي على مستوى الشوارع إلى مظهره )الشكل و  

األبعاد( أو التوجيه، وهو ما ال يسمح بتقدير تأثير الشكل الفراغي بشكل صحيح و ال يوفر ما يكفي من 

 تدفق الطاقة الشمسية على مستوى الشارع. المعلومات حول حجم استيعاب

التحكم في االشعاع الشمسي ال يجب أن يقتصر على دراسة الفضاء الداخلي للمباني لوحدها أو 

الفضاء العمومي لوحده بل يجب الجمع بينهما الرتباط شكل و مورفولوجية كال الفضائين ببعضهما 

دراسة تأثير العوامل و  خالل مختلف مكوناتهما و البعض في الحد أو زيادة تأثير االشعاع الشمسي من

المعايير المستخدمة على الواجهات و التي تفصل فيما بين الفضاء الداخلي و الخارجي، و أبعاد العالقة 

بين التصميم المعماري والمشروع العمراني من حيث: االتجاه، و زاوية التباعد، و مظهر الشكل المبني 

 و االنفتاح إلى السماء.

تأهيل الخصائص المكانية  أهميةتأثير الشكل الفراغي، يمكن مقارنته مع التوجيه الذي يظهر 

تعريف الشكل الفراغي للشارع، وفقا قيقي لإلشعاع الشمسي المباشر. فللشارع، و ضمان التحكم الح

المباشر. النفتاحه للسماء، يجعل من الممكن تقييم إسهامه بشكل أفضل في التحكم في اإلشعاع الشمسي 

المعماري وإلى التكوين العمراني،  هذا ما يسمح للشارع بلعب دور الواجهة و االنضمام إلى التصميم

 و تحديد الفضاء العمومي و يساهم بشكل إيجابي أو سلبي في خلق واقعه.

 

VI -3-4- و أشعة الشمس في المدن الحضرية الصحراوية: اإلضاءة 

تعد اإلضاءة و أشعة الشمس عناصر ذات تأثير كبير على الممارسة االجتماعية في الفضاءات 

العمرانية لهذه  أفضل من يصور الحيوية المعمارية و الصحراوية، و تعدالحضرية للمدن القديمة 

الفضاءات. في كثير من األحيان تؤخذان كظواهر مناخية و طبيعية بسيطة، اإلضاءة و أشعة الشمس 

يمكن أن يكونا مهمان في نوعية اإلحساس و الممارسة داخل هذه الفضاءات العمومية. و إذا كانت 

مصدر إلهام أحيانا، فهي في كثير من األحيان، مصدر لعدم الراحة، و اإلجهاد أو اإلزعاج. و لذلك فإن 

و  بعين االعتبار)القصور( أخذت في كثير من األحيان اإلضاءة و أشعة الشمس في المدينة التقليدية 

 مؤهلة للفضاءات العمومية.العوامل من التعد 

و من الواضح أن اإلضاءة و أشعة الشمس، معا أو منفصلين يعدان من العناصر التي تخلق 

عالقة الرؤية و اإلدراك لبيئتنا. هذا االرتباط الحسي ينظم بقوة عالقتنا بالبيئة، سواء كنا في الفضاءات 

البناءات أو في الطبيعة. الرؤيا المرتبطة باإلضاءة و أشعة الشمس تعزز االرتباط أو الحضرية و بين 

تعمق االختالل، و يكشف، من خالله، هوية و تماسك النسيج االجتماعي، و بالتالي واقع و نوعية 

 الممارسات االجتماعية في الفضاء العمومي الحضري الصحراوي.
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ي(، كمعيار نوعي للبيئات و الفضاءات الحضرية،  لم اإلشعاع الشمس –إن ثنائية )اإلضاءة 

أدوات قياس الحرارة، و مدة أشعة الشمس و ف يتم التحكم بهم إال بالنسبة للفضاءات المغلقة )الداخلية(.

أدوات قياسها، تساعد في دراسات نوعية اإلضاءة في المدن الصحراوية، و تعد من معايير الوقاية و 

ل. و هكذا، تم التعامل مع مشكلة اإلضاءة و أشعة الشمس في المدن الصحراوية الحماية، و أحيانا العز

الحماية( الذي يهدف إلى مقاومة حدة اإلضاءة و حرارة الشمس بـ لطافت و برودة  -بمنطق )الضرر 

الظل.  عدا الفضاءات الحضرية المفتوحة التي غالبا ما تتعرض العتداء بأشعة الشمس الحارة في بيئة 

جفافا و عدائية. يطور سكان هذه المدن كملجأ أخير، مجموعة من السلوكيات للتكيف معها، و أكثر 

 لكنها ليست ناجحة دائما.

إن واقع الحيوية و الراحة في الفضاءات العمومية )الشوارع والساحات(، متناقضة بين مناطق 

بة و تختل مع ارتفاع الظل و اإلضاءة، مثل ما هو عليه الحال في واقع الممارسات فتكون مضطر

 درجات الحرارة و اإلضاءة الشديدة.

و من ثم، فإن المقاربات متعددة التخصصات هي المحاولة األخيرة لمعالجة أوجه القصور و 

الثغرات في المقاربات الوقائية أو العالجية التي تقترحها الحماية المادية لهذه الفضاءات. و ال يمكن 

المتصلة بمشاكل اإلضاءة  ةالصحراويواقع الفضاءات العمومية الت في معالجة المضايقات و اإلختال

و أشعة الشمس بمقاربة الحماية وحدها. و من ثم فإن المقاربات الجديدة تعتمد على مساهمة عدة 

تخصصات في حل مشكلة الراحة بالنسبة لإلضاءة و أشعة الشمس في الفضاءات العمومية  الصحراوية 

(. و من ثم فإن هذه المقاربة سوف psycho chromatique) لوني( –)نفسي والتي سيكون أساسها 

تعالج أوجه القصور في الفضاءات العمومية للمدن الصحراوية و تستعيد العالقة بين السكان و مدينتهم 

 من خالل مكونات هذه البيئة التي ستؤخذ في االعتبار عبر كامل توسعاتها. 

 

VI -3-5-:الراحة و البيئة الحضرية في المدن الصحراوية 

خلص البحث إلى وجود نموذج يحوي عديد التجارب الواقعية في التعامل مع المناخ الصحراوي  

و خلق بيئة يمكن العيش فيها و مقاومة هذه الظروف سواء أكان ذلك في الفضاءات الداخلية أو العمومية 

لديها مورفولوجيا متميزة التي تشكل كل هذا الثراء والجمال لهذا  المدن التقليدية )القصور(،متمثلة في 

التراث. فالتراكيب المعمارية للمدن الصحراوية تتميز بتواجدها بمناخ إقليمي يوصف. بالحرارة و 

اإلضاءة الشديدة، بسبب أشعة الشمس الدائمة تقريبا. تتميز اإلنشاءات بقوة و تفرد خصائصها الشكلية، 

و توزيع فضاءاتها و طبيعة المواد المستخدمة. فالشمس إذن هي التي شكلت النمط المعماري  و الوظيفية،

و فضاءاته الداخلية والخارجية لهذه المدن. و لذلك فإن اإلضاءة و أشعة الشمس هما العنصران المهيمنان 

 في البيئة المعمارية والعمرانية.
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لنوافذ، مصممة لخلق أفضل الظروف لهذا الشوارع و الدروب، األسقف والجدران، األبواب وا

االتصال بين الطبيعة، المناخ والممارسة االجتماعية للفضاءات. و التي لم تكن، دائما ناجحة، ألنها 

تشهد عقبات و صعوبات في الممارسة و معايشة الفضاءات المعمارية و العمرانية؛ فهذه هي مشكلة 

روف المناخية. فيمكن لإلضاءة أو أشعة الشمس أن تكون واقع بيئة الفضاءات العمومية من ناحية الظ

عامل ترحيب وتحفيز لممارسة أفضل لمختلف األنشطة اليومية للسكان على اختالف جنسهم و فئاتهم  

في الفضاء العمومي ، كما يمكنها أن تكون سبب لعدم الراحة، والشعور بالضيق، أو حتى اختالل في 

 العمومية خاصة. العالقة بين السكان و الفضاءات

صحيح أن بعدي اإلضاءة و أشعة الشمس ليست من بين المعايير المأخوذة كأولوية في تصميم 

الفضاءات العمومية المفتوحة و الحضرية )الشوارع والدروب والساحات ...(. الجميع يدرك مدى تعقيد 

لقة أو الداخلية. غالف و صعوبة هذه المهمة، و التي قد ال تكون هي الحال بالنسبة للمساحات المغ

 ترتيبات البناء محددة، و مصمم بشكل جيد، و فتحات في وضع جيد والمواد المختارة بشكل جيد، و

: منازل مضاءة جيدا، و الراحة مضمونة من قبل جدار سميك. الفضاءات الداخلية، متجانسة النتيجة هي

عايير الراحة من إضاءة و دخول ألشعة وظيفيا في استخدامها و في الممارسة اليومية، و تعطي أفضل م

الشمس الطبيعية بشكل متحكم فيه. و لم يتم التوصل إلى هذه النتيجة إال بعد معالجات و ترتيبات 

 تصميمية، كما ذكرنا أعاله، و التي يمكن تبنيها و ممارستها بدرجات متفاوتة من النجاح بطبيعة الحال.

يرات التي تحدد واقع بيئة ما يسمى بالفضاءات العمومية من ناحية أخرى، فإن تعقيد و تعدد المتغ

المفتوحة أو الحضرية تجعل من الصعب التحكم في الجانب التصميمي. أيضا التعايش اليومي الذي 

يجعل هذه الفضاءات المفتوحة معقدة و يصعب إدارتها. إن جانب الراحة بالنسبة لإلضاءة أو لحرارة 

ءات العمومية لمدن الصحراء مهملة أمام  التوصيات المعمارية و أشعة الشمس المباشرة في الفضا

 العمرانية 

مظهر اإلضاءة / إشعاع الشمس المباشر للفضاءات العمومية سيأخذ شكال ضمن التصميمات 

المعمارية واإلسقاطات العمرانية. هذا الوضع الذي يزيد من حدة، االختالل بين الفضاءات الداخلية و 

 الخارجية.

متعددة التخصصات قادرة على فهم أفضل لهذا الوضع والدعوة إلى أدوات فالمقاربة أينا وفي ر

تصميمية أو للتدخل من أجل مراقبة أفضل لإلضاءة و أشعة الشمس في الفضاءات العمومية الحضرية 

 في المدن الصحراوية.
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VI -3-6-:الراحة المناخية و التردد على الفضاءات العمومية 

و الفهم أكثر ألبعاد واقع الحياة للمدن الصحراوية يسهم بشكل كبير في تصميم إن التقارب 

الفضاءات العمومية، ألن الفشل في تأمين الراحة و بيئة مالئمة  على مستوى الفضاءات العمومية 

الصحراوية تقع في محدودية المقاربة التصميمية. يمكننا القول إن الراحة في بيئة الفضاءات العمومية 

من جهة و  حضرية في مدن الصحراء، متعلقة أساسا بظاهرتي اإلضاءة و أشعة الشمس المباشرةال

، تقع ضمن ثالثة أبعاد تدعو التخصصات التي تكمل ارتفاع درجات الحرارة و الرياح من جهة أخرى

 أو تتداخل فيما بينها لفهم على نحو أفضل تأثير هذه الظواهر في تأهيل الفضاء العمومي الحضري

 الصحراوي، وفي ممارسته االجتماعية واليومية.

الراحة المناخية هي معيار أساسي تؤثر على تخصيص الفضاءات العمومية الحضرية و 

استخدامها. و يرتبط معدل التردد عليها ارتباطا وثيقا بالراحة المناخية داخلها. و يرتبط هذا المعيار 

إضافة إلى ذلك  الفضاء، و غالبا ما تتغير جاذبيته تبعا لها. ارتباطا مباشرا بالراحة الفيزيائية لمستخدمي

لمناطق الصحراوية مصدرا لعدم الرضا الناتج عن إهمال هذا العامل افالمناخ المصغر المحلي للمدن في 

 في تصميم هذه الفضاءات.

VI -4-العمران الوظيفي في المدينة الصحراوية: 

اعتبارها استراتيجية التحضر، إلى سلسلة من أدى غياب سياسة شاملة للمدينة، تضع في 

االستجابات غير المالئمة لمشاكل عديدة التي ما زالت تفرضها المدن الجزائرية. انتهاج نموذج للعمران 

"الوظيفي" لدليل على أن هذه المدن تعاني من إخفاقات هائلة و اختالل وظيفي حتى أصبحت رمزا 

شهدت تطبيق مبادئ التخطيط الحديثة، دون مراعاة لخصوصية للتلوث و التدهور، ألن مدن الصحراء 

مناخها، و تراثها المعماري و العمراني الغني. كما، تعرضت الفضاءات الحضرية لهذه المدن لنفس 

التوجيهات الحضرية لتلك التي في مدن الشمال. الفضاءات العمومية أصبحت تعاني من اإلهمال و قلة 

االنقطاع و خاصة في القترة التي تشهد ارتفاع لدرجات الحرارة و التي التردد عليها لتصل إلى حد 

 تمتد لعدت أشهر في السنة.

و على النقيض من هذا العمران الدخيل، فإن الصورة المصغرة الغنية لألحياء الحضرية 

 الصحراوية القديمة تكشف لنا، التنوع و التعدد الغني، و التفاعالت االجتماعية بين السكان.

وية و شدة و استمرارية االستخدام، واالزدهار والسالمة الحضرية التي تسود مختلف حي

الفضاءات العمومية مرتبطة بأشكالها العمرانية. تعد كثافة استخدام الفضاءات العمومية التقليدية عامل 

راءة مقارنة ازدهارها، ألن الوجود اإلنساني في الفضاء العمومي يوفر للمارة الشعور بالثقة و األمن. ق

بين الفضاءات العمومية عبر مختلف أحياء المدينة الصحراوية و بين األنسجة التقليدية و التوسعات 

 الحديثة، يتيح لنا أن نفهم أثر وتأثير التخطيط الوظيفي على هذه الفضاءات في هذه المدن.
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ل محل الشوارع على مستوى الفضاءات المجاورة للمنازل، حلت المساحة الحرة بين كتل المناز

و األزقة و الطرق المسدودة، و خصائص المدينة الصحراوية. نظام المداخل التقليدي، في تسلسل 

هرمي، هو منظم لتصفية إمكانية الوصول إلى المنازل و السماح للمراقبة و التحكم و اختيار الحقوق 

ج الحضري، يشكل أيضا خلفية و االستخدامات. هذا النظام من المداخل، يرتكز على قاعدة كثافة النسي

من العالقات الحميمة و المناخ المصغر المالئم إلضفاء الطابع الخارجي على الحياة األسرية. و هذا 

يعزز االتصاالت و التبادالت بين الجيران. و به يتم تعزيز تماسك الوحدات السكنية. و من ناحية 

تشجع على التجمعات و اللقاءات، و تزيد من  أخرى، فإن الفضاءات المحيطة بكتل السكن الجديدة، ال

حدة عدم التعرف على األشخاص الغرباء و مخاطر عمليات االقتحام الخارجية، بسبب تجاهل مفهوم 

الجوار. و يتبنى السكان مبدأ االنعزال داخل منازلهم؛ و بالتالي فإن المدة التي يقضيها السكان في 

هم بتشكيل روابط. و يتم تحويل الفضاءات المفتوحة الواسعة فضاءات حيهم قليلة جدا بحيث ال تسمح ل

 حول الكتل المبنية، لساعات طويلة من اليوم، إلى مساحات فارغة.

و قد أثبتت الفضاءات العمومية المعاصرة، التي صممت لتكون أماكن للقاء و التجمع، أنها غير 

حوي واقع يضمن عوامل محفزة حقيقية للحياة قادرة على التنافس مع الفضاءات العمومية التقليدية التي ت

 العفوية و مولدات حيوية للتنشئة االجتماعية. 

الفضاءات العمومية الحضرية الحديثة تعرف إيقاع استخدام غير منتظم، كثيف جدا و نقطي 

في بعض ساعات اليوم و ضعيف في بقية األوقات. حتى األنشطة التجارية التي تحيي الشوارع، تعاني 

نفس عدم االهتمام. تتوافق الساعات القصوى من ارتياد السكان مع أفضل ساعات اليوم انتعاشا، من 

و خالل فترة الصيف الطويلة، تعرف معظم الفضاءات حركة ضعيفة و ارتياد يكاد يكون  أنه حيث

ن منعدم للسكان. لتصبح هذه الفضاءات مصدرا للقلق و الخوف بالنسبة لبعض السكان. هذا التوقف ع

 االستخدام له تأثير سلبي على هذه الفضاءات التي أصبحت مرادفا النعدام األمن.

و يهدف التكيف مع المناخ الصحراوي إلى ضمان جودة حضرية أفضل و استعادة توازن بيئة 

 أوسع كون نظامها البيئي أكثر هشاشة.

معمقة، تشمل و يجب إتباع نهج تدريجي لتحقيق هذه األهداف حيث تتطلب كل خطوة دراسة 

كل المجاالت التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة الحضرية. و ينبغي إيالء اهتمام خاص 

 أيضا، بالتكوين المادي للمدينة، و الذي يعتبر أحد اهتمامات العمران.

و في دراستنا هذه و من خالل المقارنة بين األنسجة الثالث تبين أن هناك اختالفات جوهرية مست 

واقع الفضاءات العمومية على مستوى األحياء سواء كان من الجانب العمراني و مكونات تركيبة البنية 

لق واقع مناسب و مالئم العمرانية أو استجابة األنسجة المدروسة لمتطلبات التعامل مع الظروف المناخية لخ

لالستعمال في كل األوقات و التي هي بطبيعة الحال إفرازات النمو العمراني سواء كان طبيعي من خالل 
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تفاعل كل مكونات و مفردات المشهد الحضري أو مخططة بفعل تبني سياسات عمرانية دخيلة و تصميمات 

 فرضتها عدت عوامل. 

 

 لبحث فإننا و بعد مراحل التحليل التي قمنا بها نؤكد أن :لإلشكال المطروح في أول اوكإجابة 

الخصائص العمرانية و طبيعة التعامل مع الظروف المناخية لمختلف األنسجة الناتجة عن النمو  

 العمراني لمدينة ورقلة خلق واقع يختلف باختالف طبيعة هذه األنسجة.

عدت مناهج بحثية تتمثل أساسا  ن طريق تطبيقهذه الفرضية، قد أمكن تأكيدها  في دراسة هذه الحالة ع

لتحليل عناصر البنية  في المنهج االستقرائي، المنهج الوصفي التحليلي، استخدمنا المقاربة التيبومرفولوجية

 العمرانية.
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 مقدمة:
يمثل مرتكزا تقوم عليه أية عملية تعد المدينة نتاجا حضاريا و أحد االنعكاسات الرئيسية للفكر الذي 

و تقديم  تخطيطية فقد تعددت الطروحات و االنتقادات التي تحاول وصف الحال التي آلت إليه المدن

تحدث ابن خلدون عن المدينة باعتبارها ضرورة لالجتماع اإلنساني و تحقيق الوصفات العالجية لذلك

 1حاجات اإلنسان و تكامل وجوده

ذ نشأتها و باستمرار مميزاتها الخاصة، يسمىهذا التطور التدريجيالنمو الفردي فكل مدينة تخلق من

للمدينة. ويتكون هذا التطور من ثالث مجموعات من العوامل )طبيعة المكان المناخ، الجيولوجيا، 

 .2التضاريس، السكان ومميزاتهم الديمغرافية واالجتماعية، أشكال النشاطات االقتصادية والثقافية(

ن قراءة البيئة الحضرية من خالل عالقة الكتل مع الفضاء و بين الفضاءات بعضها مع بعض و فيمك

التي تعد انعكاسا للطابع المدني و لذلك أوصى المهندس المعماري توني غارنييه بتخصيص ما ال يقل عن 

المدينة من  نصف األراضي السكنية للمساحات الخضراء، وشبكات المشاة للسماح بالتنقل في جميع أنحاء

خالل هذه المناطق الخضراء. كما عارض غارنييه الشوارع الشبيهة بالنفق و أصر على ضرورة ضمان 

 3المباني والحماية من الحرارة لألرصفة الوصول الكافي للشمس والهواء بين

ة يمكن و يعتقد اتجاه حركة العمرانيين الجديد في أوائل سنوات التسعينات  أن الفضاءات الحضري

 تطويرها بطريقة فعالة و إنسانية، استنادا إلى مبادئ تخطيط األحياء التقليدية.

مية في هذا العمل البحثي و الذي يهتم و يدرس تأثير النمو العمراني على شكل الفضاءات العمو

لوجية( المدن الصحراوية و كحالة دراسة لمدينة ورقلة سندرس من خاللها التغيرات الشكلية )المورفو

منية التي مراحل نمو المدينة من خالل اختيار ثالث أحياء تتمايز فيما بينها من حيث )الحقب الز خالل

األحياء  ظهرت فيها، الطابع العمراني و المعماري المميز لكل حي و الموقع على مستوى المدينة(، هذه

لي بكل نظام هيكتملك هوية شكلية مورفولوجية مميزة، تعكس عناصر مورفولوجية  خاصة بكل نسيج و 

وانين تركيبية قو التي تعتبر نموذج يمثل بقية األحياء المشكلة للمدينة، و هذه العناصر الشكلية تنبع من 

لذي أخذ وتيرة اتمثل المنطق التخطيطي لألنظمة العمرانية كنتيجة و إفراز لظاهرة النمو العمراني للمدن و 

بوصلة  و أضاع ثر على الجانب الشكلي )المورفولوجي(،تسارعية في المراحل األخيرة لنمو المدينة و أ

 لمدن الصحراوية. المرجعية  و الطابع المميز لهذه العناصر الشكلية و التي تترجم واقع هذه الفضاءات لهذه ا

                                                           
 النهضة"، بغداد، دار المقدمة، "1978ابن خلدون ولي الدين عبد الرحمان بن محمد، 1

2Dziurdzinski, L. (1984),"Critères et méthodes d’appropriation du paysages et du patrimoine", 

Colloque de Constantine : du traditionnel au contemporain, la question de l’espace approprié. 
Constantine, Algérie. 
3Ostrovski (W) (1992), L’urbanisme contemporain du début des ressources jusqu’à la charte 
d’Athènes, 
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فما هي أوجه و سمات تأثير النمو العمراني على شكل الفضاءات العمومية في المدن  

 الصحراوية؟

 لة الفراغية لبيلؤال سنعتمد التحليل المورفولوجي بتبني مقاربة بناء الجملإلجابة على هذا الس

 اإلصدار العاشر. (depthmapهيلير وفق برنامج )

VII-1- :بروتوكول التحليل 

ألسباب موضوعية مرتبطة بجدوى الدراسة و الوقت الممنوحة لها و كذا ما يتطلبه النوع الثالث   

اضطررنا إلى االستغناء عنه و االكتفاء convexityمن أنواع تحليل الجملة الفراغية و هو تحليل التحدب 

 بالنوعين األولين المذكورين على أمل المواصلة فيه في أبحاثنا القادمة.

 ة الشكلية )المورفولوجية( لهذه األحياء يمكن تحديدها بواسطة التحليل البصري البياني الهوي 

(VGA) و التحليل المحوريAxiality 

نقطة البداية لهذين التحليلين هو الفضاء العمومي المتصل أو شكل الشوارع و ما يرتبط بها على 

الئمة لتطبيقات برنامج )مخطط األعماق مستوى األحياء الثالث، هذه التحاليل تسمح ببناء مخططات م

DEPTHMAP و هذه المخططات انعكاس لتنظيم يترجم حسب تشكيلة من التدرج اللوني  -10 -( إصدار

، ل لون له داللة حسب مخطط التحليلأحمر داكن( ك –أحمر  –برتقالي  -األزرق المخضر -)األزرق النيلي

بداية البحث في القياسات الرقمية المتعلقة بكل تركيبة فراغية، مجرد االنتهاء من إنشاء المخططات، تكون ب

الفكرة تكمن في تصنيف كل الفضاءات الحرة )العمومية( ضمن بيئة مبنية، بداللة عالقاتها البصرية 

بالفضاءات الحرة العمومية األخرى، هذا يسمح بقياس نفاذية، و نمط سير الحركة و هذا يعطي نوع من 

 للفضاءات من خالل مخطط متصل و مستمر.التقييم الشكلي 

( متعلق أساسا بالرؤية، يسمح بالحصول على عديد VGAإضافة إلى ذلك تطبيق التحليل البصري )

المؤشرات الشكلية )المورفولوجية(، هذه األخيرة تحدد الهوية الشكلية لهذه األحياء بإعطاء معلومات حول 

فضاءاتها العمومية المتصلة، مستوى التكامل لها، و مستوى  درجة الرؤية، و الرؤية البينية على مستوى

التراتبية لتنظيمها المجالي، تسمح كذلك و بالموازاة بقياس إمكانية الوصول و توزيع الفضاءات، درجة 

العمق البصري لفضاء نحو فضاءات أخرى، درجة الخصوصية، درجة التفاعل )الرؤية / الحركة(. و 

 صرية على األنسجة العمرانية.أخيرا درجة السيطرة الب

تطبيق التحليل المحوري في دراسة الحالة يقدم نفس المؤشرات الشكلية )المورفولوجية( و لكن في 

 هذه الحالة مرتبطة بالنفاذية و الحركة على مستوى األحياء.

ة لهذه العناصر الشكلية النوعي لهذين النوعين من التحليل تعكس طبيعة المعطيات الرقمية المأخوذة

 .األحياء و خصوصية كل حي
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والبيانات 
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المسار بداللة مدى الرؤية 
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coefficient :) يحدد

ة تناسب الفضاءات بدالل
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درجة التراتبية و تنظيم الفضاءات
-E>1الفضاءات األكثر تكامال

-E<1الفضاءات ذات التكامل المنخفض

Entropie:مستوى توزيع عدت
عقد، بداللة عمقهاا/فضاءات
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طول  خطوط المحاور

الوضوح و التظافر 

Isovistتحليل 

-Isovist 
Area 

-Isovist  
Occlusivity

 (: بروتوكول التحليل           إعداد: الباحثVII-1الشكل رقم )                  
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VII -2-التحليل المحوري : 

VII -2-1-(مؤشر الترابطيةconnectivity:) 

 التحليل المحوري 

  المؤشرات
 األحياء

 
 الترابطية المخططات 

(connectivité) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على مستوى قصر 
 ورقلة

 
 
 

تصنيف المحاور 
 حسب قيمة المؤشر

Cont         649 
> 1.9…      117 
1.9 to 2.8   293 
2.8 to 3.7   151 
3.7 to4.6      47 
4.6 to 5.5     16 
5.5 to 6.4     16 
6.4 to 7.3       4 
7.3 to 8.2       2 
8.2 to 9.1       2 
< 9.1              1 

 

  

<<<<<< 
      

على مستوى حي 
 بني ثور

 
 
 
 

تصنيف المحاور 
 حسب قيمة المؤشر

Cont         477 
>3.3…      301 
3.3 to 5.6  105 
5.6 to 7.9    38 
7.9 to 10.2  22 
10.2 to 12     7 
12.5 to 14     2 
<19.4            2 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

<<<<<< 
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على مستوى 
 (460+750حي)

 
 
 
 
 

تصنيف المحاور 
 حسب قيمة المؤشر

Cont           79 
> 1.6             9 
1.6 to 2.2    31 
2.2 to 2.8    00 
2.8 to 3.4    24 
3.4 to 4         0 
4 to 5.2         5 
5.8 to 6.4      2 
<6.4              1 

 

  

<<<<<< 
      

 
 
 
 
 

مقارنة خاصية 
ترابطية 

الفضاءات 
العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 

المنحنى البياني يبين 
أعلى ، أدنى، و 

متوسط الترابطية 
على مستوى األحياء 

 الثالث 

 

 
 

 
VII -2-2-(تحليل مؤشر الترابطيةconnectivity:) 

المرتبطة مباشرة مع كل محور منفرد في نظام هيكلة قيمة الترابطية تعبر عن عدد المحاور 

الفضاءات العمومية، و تشير زيادة عدد المحاور المرتبطة مع بعضها بشكل مباشر إلى المرونة الحركية 

 العالية التي يوفرها الفضاء

 

 

10

1 2,45

24

1
3,44

7

1
2,72

MAX MIN MOYENNE

الترابطية

(connectivité)

Ref قصر ورقلة حي بني ثور (460+750)حي 
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 بالنسبة لقصر ورقلة: 

ي و الذي يشهد حركية نالحظ أن المحاور ذات الترابطية العالية تقع على مستوى الطريق المحيط

عالية و تركز لألنشطة، و في المرتبة الثانية تأتي المحاور التي تربط المداخل الرئيسية للقصر و الساحة 

 المركزية ثم تأتي بقية المحاور ذات ترابطية ضعيفة و التي تكون على مستوى المجاورات السكنية.

 على مستوى حي بني ثور:

لية تقع على مستوى شارع فلسطين و شيغيفارة لكونهما يمثالن محاور فالمحاور ذات الترابطية العا

رئيسية للمدينة ككل و يقعان في محيط الحي ثم في المرتبة الثانية كل من شارع سليماني حمى العيد و 

شارع عطوات قدور فهما من المحاور المهيكلة للحي أما بقية المحاور فهي تتفاوت حسب موقعها و أهميتها 

 طق محدد للتوزيع.دون من

 (:460+750حي )

نالحظ أن المحاور التي تشهد ترابطية عالية هي محاور تقع داخل نسيج الحي إضافة إلى المحور 

الذي يمثله شارع بركة عبد الرزاق في محيط الحي ثم في المرتبة الثانية نجد المحاور المهيكلة للحي تتوزع 

 رج إلى داخل الحي.بنمطية ال تعبر عن تدرج في االنتقال من خا

و في األخير بالنسبة للمنحنى البياني و الذي يعطي نسب الترابطية على المستوى الشمولي لكل  

(، القصر( كانت 460+750حي فيمكن قراءته كالتالي بالنسبة لمتوسط الترابطية لكل حي )بني ثور، )

ر مقارنة ببقية األحياء إلى منطق ( يشير ارتفاع قيمة المؤشر لحي بني ثو2.45، 2.72، 3.44بالترتيب )

توزيع الفضاءات العمومية المفتوحة على بعضها البعض و عدم وجود معايير موحدة بينما حي 

( فيرجع االرتفاع النسبي للمتوسط إلى وجود محاور كبرى و طول تلك المحاور مع قلة 750+460)

كن التعبير عنها بالمحاور بينما القصر االرتباطات مقارنة بالساحات و الفضاءات األخرى و التي ال يم

فيخضع لتراتبية معينة قد ال تستجيب للخلفية التي أسس عليها البرنامج إضافة إلى وجود معدل أعماق 

عالي العتماد الحي في تخطيطه على الفضاءات النهائية و التي تمثل آخر مستوى و هي عبارة عن دروب 

 محدودة  
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VII -2-3-مؤشر التكامل (intégration:) 

 التحليل المحوري 

 المخططات  األحياء المؤشرات
التكامل 

(intégration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على مستوى قصر 
 ورقلة

 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

Cont            649 
>0.45             15 
0.45 to 0.51   51 
0.51 to 0.57 114 
0.57 to 0.63 130 
0.63 to 0.69 134 
0.69 to 0.75   96 
0.75 to 0.81   61 
0.81 to 0.87   32 
0.87 to 0.93   10 
<0.93               6 

  

<<<<<< 
      

على مستوى حي بني 
 ثور

 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

Cont            477 
>0.77               5 
0.77 to 0.88   19 
0.88 to 0.98   55 
0.98 to 1.09   74 
1.09 to 1.19 117 
1.19 to 1.29   90 
1.29 to 1.40   86 
1.40 to 1.50   13 
1.50 to 1.60   11 
<1.60               7 

 
 

  

<<<<<< 
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على مستوى 
 (460+750حي)

 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

Cont              79 
>0.47               2 
0.47 to 0.6       4 
0.6 to 0.72       5 
0.72 to 0.85   12 
0.85 to 0.98   18 
0.98 to 1.11   23 
1.11 to 1.23     7 
1.23 to 1.36     5 
1.36 to 1.49     1 

<1.49              2 

  

<<<<<< 
      

 
 
 
 
 

مقارنة لخاصية 
التكامل الشامل  

للفضاءات 
العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 

المنحنى البياني يبين 
أعلى ، أدنى، و متوسط 

التكاملعلى مستوى 
 األحياء الثالث 

 

 
 

 

VII -2-4-( تحليل مؤشر التكاملintégration:) 

 األكثر الفضاءات إلى تشير المعدل هذا عن تزيد التي فالقيم ( 1 )القيمة حول التكامل درجة تتراوح

 . المنخفض التكامل ذات الفضاءات إلى تشير المعدل هذا عن تقل التي القيم و, تكامالا 

 أنه: المحوري التحليل نتائج من تبين

فإن محاور الشوارع التي تتمتع بقيم تكامل عالية تشمل كل من الطريق المحيطي و  على مستوى القصر:

الذي يشهد حركية عالية و انتشار للوظيفة التجارية و الذي يعتبر أحد الروابط األساسية بين القصر كوحدة 

0,99

0,40
0,65

1,71

0,67

1,17

1,62

0,35

0,95

MAX MIN MOYENNE

(intégration(HH))التكامل 

Ref قصر ورقلة حي بني ثور (460+750)حي 
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و ساحة السوق تكوينية و المدينة ككل إضافة إلى هذا نجد المحاور التي تربط بين أبواب القصر الرئيسية 

 الفضاءات و كلما اتجهنا للمجاورات السكنية و الفضاءات الشبه خاصة كلما انخفض قيمة المؤشر داللة عن

الناس  من منخفض معدل يشغلها و الحركة على تشجع هي التي ال و المعزولة أو المنخفض التكامل ذات

مستوى المخطط و من خالل المنحنى البياني و يمكننا تبين ذلك من توزيع الخطوط و تدرجها اللوني على 

و هي قيمة منخفضة قد نرجع ذلك للمنطق الذي .0.65نجد أن متوسط مؤشر التكامل في القصر قد بلغ 

أسست عليه الفضاءات العمومية للقصر ثانيا لشكل الشوارع على مستوى القصر و التي في مجملها تتميز 

رسم المحاور إلى تعددها في شارع واحد مما يقلل من عدد المحاور  بانحناءاتها و تعرجاتها مما يدفعنا حين

 المرتبطة به و هذا يؤثر بالضرورة على قيمته و على المتوسط العام.

 

 
شارع محيطي بشيري قدور ذو (:VII-1الصورة )

 تكامل عال

 

 
(: شوارع ضيقة شبه خاصة تتخلل  VII-2الصورة )

 المباني ذات مؤشرات تكامل منخفضة
 المصدر: الباحث

 

 على مستوى حي بني ثور:

 عن تعبر البرتقالي و األحمر اللون ذات الخطوطأن  من خالل المخطط الخاص بالحي نالحظ

 الضغط و الناس قبل من عال بإشغال تتمتع التي الحضرية الفضاءات هي و, العالي التكامل ذات الفضاءات

 حركية محاور الغالب في هي و, المتنوعة األرض استعماالت تستقطب التي و ،شوارعها على الحركي

و شارع عطوات قدور  و  , شغيفاره رئسية على مستوى المدينة مثل شارع فلسطين و شارع إيميستو

من تدني قيمة المؤشر بالتوجه للمناطق ذات الوظيفة السكنية و أبعاد الشوارع الصغيرة. أما بالنسبة  نالحظ

إلى انفتاح المحاور الرئيسية للحي  هو هو أعلى متوسط كتفسير لهذا نرجع 1.17لمتوسط المؤشر فقد بلغ 

 و موقعه بمحاذاة الطريقين الرئيسيين المهيكلين للمدينة.  
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 شارع فلسطين

 

 
 شارع إيميستوشغيفاره

 

 
 شارع عطوات قدور

 (: الشوارع المهيكلة لحي بني ثور VII-3الصور )

 

 (:460+750على مستوى حي )

شارع العربي بن مهيدي و  التوزيع الفضائي للمحاور يعطي قيم عالية لمؤشر التكامل لمحوري

نوفمبر و المحاور الرئيسية للمنافذ الرئيسية للحي، المالحظ كذلك  1شارع بركة عبد الرزاق و شارع 

قيم المؤشر لمعظم المحاور على مستوى الحي مما رفع من المتوسط اإلجمالي للمؤشر حيث بلغ حسب 

 0.95المنحنى البياني 

 

 
(: محور العربي بن مهيدي ذو  VII-4الصورة )

 القيمة العالية

 

 
(: الشوارع على مستوى الحي  VII-5الصورة )

 قيمة المؤشر  متقاربة من حيث
 المصدر: الباحث
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VII -2-5-( مؤشر السيطرةControl :) 
 التحليل المحوري 

  المؤشرات
 األحياء

 
 السيطرة المخططات 

(contrôl) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى قصر ورقلة
 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

Cont               649 
>0.63              184 
0.63 to 1.16    269 
1.16 to 1.69    120 
1.69 to 2.22      39 
2.22 to 2.76      17 
2.76 to 3.29      12 
3.29 to 3.82        3 
3.82 to 4.35        1 
4.35 to 4.88        3 
< 4.88                 1 

 

  

<<<<<< 
      

على مستوى حي بني 
 ثور

 
 

 
تصنيف المحاور حسب 

 قيمة المؤشر
Cont               477 
>1.33              369 
1.33 to 2.62      81 
2.62 to 3.92      16 
3.92 to 5.21        7 
5.21 to 6.50        2 
6.50 to 7.80        0 
7.80 to 9.09        1 
9.09 to 10.3        0 
10.3 to 11           0 

<11.67               1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

<<<<<< 
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على مستوى 
 (460+750حي)

 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

Cont     79 
>0.47                10 
0.47 to 0.75      23 
0.75 to 1.02      19 
1.02 to 1.30        6 
1.30 to 1.57      10 
1.57 to 1.85        6 
1.85 to 2.12        0 
2.12 to 2.4          2 
2.4 to 2.67          2 

<2.67                 1 

 

 
 
 
 

<<<<<< 
      

 
 
 
 
 

مقارنة لخاصية 
السيطرة 
للفضاءات 

العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 

المنحنى البياني يبين 
أعلى ، أدنى، و متوسط 
السيطرة على مستوى 

 األحياء الثالث 

 

 
 

 

VII -2-6- تحليل مؤشر( السيطرةControl:) 

هو ، فلالنتقال إليهفضاء تعرف السيطرة بأنها "درجة االختيار التي يمثلها كل فضاء لما يحاذيه ك 

 إذا مجموع االرتباطات المتبادلة مع ما يحاذيه من فضاءات.

 درجة التراتبية و تنظيم الفضاءات

• - E>1 الفضاءات األكثر تكامال 

• - E<1 الفضاءات ذات التكامل المنخفض 

5,42

0,1
1,00

12,97

0,04
0,999

2,95

0,2 1,00

MAX MIN MOYENNE

(control)السيطرة 

Ref قصر ورقلة حي بني ثور (460+750)حي 



 طبيق تقنية بناء الجملة الفراغية لتحليلت                                                                                                     سابع الفصل ال
 الشكل الفراغي للفضاءات العمومية                                                                                                                  

213 
 

نالحظ من خالل المنحنى البياني أن متوسط مؤشر السيطرة متقارب و يكاد يكون متطابق فهو  

و بالتالي ال يمكن تبين الفوارق للتوزيع  1.00و  0.99و  1.00يتراوح في األحياء الثالث بين 

الفراغي بين األحياء الثالث و لكن عند قراءة توزيع قيم المحاور و توزيعها على مستوى الحي يتبين لنا 

 التالي:

المؤشر لها أقل من محور قيمة 184   1.16و  0.63محور قيمة المؤشر لديها تتراوح بين  269

% و هذه تعبر عن عدد الدروب المحدودة و عدد المحاور في أسفل التصنيف  70أي ما نسبته  0.63

 التي تخدم السكنات

 

   

 (: المستوى األخير لتصنيف الشوارع على مستوى القصر و التي تمثل نسبة VII-6الصور )
 المصدر: الباحثمعتبرة                                       

 

محور قيمة المؤشر لديها  369، بينما في حي بني ثور نجد أن 

و هي التي ليس لها ارتباط إال بمحور أو محورين  1.33أقل من 

و هي النسبة الغالبة. و هذا ما يؤثر على المتوسط العام رغم وجود 

محاور بلغت قيم عالية  مثل شارع فلسطين الذي بلغ قيمة المؤشر 

  11.67له أكبر من 

فطبيعة الشوارع المنفتحة و ذات األبعاد  (460+750)حي  أما 

الكبيرة و وجود مساحات شاسعة تساعد على عملية التنقل قلل 

ربما من التقاطعات على مستوى المحاور فنجد مثال ما نسبته 

و بالتالي  0.75% من المحاور قيمة المؤشر لها أقل من 40

 خفض من متوسط مؤشر السيطرة. 

 

 

 

 
حي بني ثور مثال (:VII-7 الصورة ) 

 للشوارع ذات السيطرة الضعيفة
 المصدر: الباحث 
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VII -2-7- مؤشرEntropy: 
 

 التحليل المحوري 

 المخططات  األحياء المؤشرات
Entropy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى قصر ورقلة
 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

Cont     649 
>3.59                13 
3.59 to 3.67      21 
3.67 to 3.74      62 
3.74 to 3.82    102 
3.82 to 3.89    167 
3.89 to 3.96    123 
3.96 to 4.04      71 
4.04 to 4.11      54 
4.11 to 4.19      17 
< 4.19               19
  

 

 
  

<<<<<< 
      

  
 ( مساحات شاسعة و منافذ غير محددة     460+750(: حي )VII-8 الصورة )               

 المصدر: الباحث                                                                                        
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على مستوى حي بني 
 ثور

 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

Cont               477 
>2.77                 2 
2.77 to 2.83       9 
2.83 to 2.90     63 
2.90 to 2.96     85 
2.96 to 3.03   137 
3.03 to 3.09     79 
3.09 to 3.16     59 
3.16 to 3.22     30 
3.22 to 3.29       7 

<3.29                6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

<<<<<< 
      

على مستوى 
 (460+750حي)

 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

Cont                 79 
>1.66                  2 
1.66 to 1.84        2 
1.84 to 2.02        0 
2.02 to 2.19        2 
2.19 to 2.37        3 
2.37 to 2.55        4 
2.55 to 2.73      19 
2.73 to 2.91      25 
2.91 to 3.08      15 

<3.08                 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<<<<< 
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مقارنة خاصية 
Entropy 
للفضاءات 

العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 

ى البياني يبين نالمنح
أعلى ، أدنى، و متوسط 

Entropy  على مستوى
 األحياء الثالث 

 

 
 
 
 

 

VII -2-8-( تحليل مؤشرentropy): 

بسهولة الوصول إلى عمق معين في نظام فضائي، هذا 4(turnerيتعلق كما أشار إلى ذلك )

على أن المحاور األكثر سهولة في الوصول هي المحاور األقل عمقا و األكثر تكامال، قيمة  التعريف يدلل

 . المؤشر لديها تكون منخفضة

 بالنسبة لقصر ورقلة:

المركزية  قراءة المؤشر تعطي االنطباع التالي نالحظ أن القيم المرتفعة للمؤشر تمثلها المحاور

إلى الخارج  ، بني سيسين( ذات األعماق الكبيرة، و كلما اتجهنالألحياء الثالث )بني إبراهيم، بني وقين

ذلك القيم كباتجاه الطريق المحيطي كلما انخفضت قيمة المؤشر و كذلك كلما اتجهنا إلى ساحة السوق نجد 

 تنخفض.

 بالنسبة لحي بني ثور: 

أغلب  إضافة إلىفإن المؤشر ذو داللة مغايرة لمؤشر الترابطية نجد المحاور الكبرى المحيطية 

ضيقة و على المحاور المهيكلة قيمة المؤشر فيها ضعيفة و كلما تعمقنا في فضاءات الحي نحو الفضاءات ال

 مستوى المجاورات السكنية نجد أن المؤشر يرتفع.

 

 

                                                           
4 Turner (A), 7–11 May 2001, Depthmap: A Program to Perform Visibility Graph Analysis, 3rd 

International Symposium on Space Syntax, Georgia Institute of Technology, p 09 

4,26

3,52
3,89

3,36

2,71
3,01

3,27

1,49

2,74

MAX MIN MOYENNE

entropy

Ref قصر ورقلة حي بني ثور (460+750)حي 
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 (: 460+750بالنسبة لحي )

في درجة (منخفض نوعا ما إال أن الحي متوازن إلى حد كبير Entropyرغم أن متوسط المؤشر )

المؤشر أي أنه ليس هناك تدرج و فروق كبيرة بين المحاور على مستوى محيط الحي و المحاور داخل 

 الحي.

، حي 3.89بالنسبة للرسم البياني فنجد أن متوسط المؤشر بالنسبة لألحياء هي بالترتيب القصر 

ميز القصر بنظام ، فهذا واضح كما شرحنا من قبل حيث يت2.74( 460+750، و حي )3.01بني ثور 

( limited streetفضائي يعتمد على مبدئي التدرج و قصر المحاور المستقيمة و كثرة الدروب المحدودة )

و بالتالي فهناك غموض في فهم الشبكة الفضائية بالنسبة للوافد من خارج القصر، و هذا ما جعل المؤشر 

 مرتفع و بناءا على هذا يمكن تفسير بقية الحاالت.    

 

 

VII -2-9- العمق المتوسط مؤشر(meandepth): 

 التحليل المحوري 

 المخططات  األحياء المؤشرات
 العمق المتوسط

(meandepth) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى قصر ورقلة
 
 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

Cont               649 
> 8.82               21 
8.82 to 9.83      75 
9.83 to 10.8    128 
10.8 to 11.85  148 
11.85 to12.86 115 
12.86 to13.88   84 
13.88 to 14.89  44 
14.89 to 15.9    22 
15.90 to 16.91    9 
< 16.91               3
  

 

 
  

<<<<<< 
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 على مستوى حي
 بني ثور 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 المؤشرقيمة 

Cont               477 
> 5.26               19 
5.26 to 5.83      92 
5.83 to 6.40    113 
6.40 to 6.97    120 
6.97 to 7.54      74 
7.54 to 8.11      34 
8.11 to 8.68      13 
8.68 to 9.25        8 
9.25 to 9.81        2 
< 9.81                 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

<<<<<< 
      

على مستوى 
 (460+750حي)

 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

 
Cont                 79 
> 2.44                 4 
2.44 to 3.09        2 
3.09 to 3.74        3 
3.74 to 4.39      14 
4.39 to 5.04      28 
5.04 to 5.69      18 
5.69 to 6.34        5 
6.34 to 6.99        2 
6.99 to 7.64        2 
< 7.64                 1 

 

 
 
  

<<<<<< 
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 مقارنة لخاصية
  العمق المتوسط
للفضاءات 

العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 

المنحنى البياني يبين 
أعلى ، أدنى، و متوسط 

العمق المتوسط  على 
 مستوى األحياء الثالث 

 
 

 
 

VII -2-10- العمق المتوسط تحليل مؤشر(meandepth): 

يشير مصطلح "عمق" إلى عدد الخطوط المتداخلة التي يجب عبورها لالنتقال من الفضاء إلى آخر 

)التكامل( ، في حين أن العدد األقصى منها يعني الفصل)االنعزال(.و ، ويعني الحد األدنى لعدد الخطوات 

 من خالل المخططات نقرأ المؤشر بالشكل التالي:

نالحظ توزيع المحاور و تدرجها اللوني من اللون األزرق داللة على قيمة  لقصر ورقلةبالنسبة 

أكثر تكامال حسب مفهوم هذه  ضعيفة للمؤشر إشارة إلى أن هذه المحاور ليس لها عمق و بالتالي فهي

ور في محيط القصر و المحاور التي تربط أبواب القصر بساحة السوق إضافة االمقاربة، نجد هذه المح

إلى ساحة السوق و ساحة الشهداء و بدرجة أقل أي ذات عمق أكبر المحاور العرضية التي تكون بين 

األكثر انعزاال دائما حسب مفهوم المقاربة و لكن المحاور الرئيسية لننتهي إلى الفضاءات األكثر عمقا و 

في مفهوم المدن التقليدية تسمى بالفضاءات ذات الخصوصية العالية ليسجل متوسط المؤشر أعلى قيمة 

  7588.21و بقيمة مؤشر لجميع األعماق بلغت  11.71له على مستوى القصر بقيمة 

فكانت على مستوى المحاور المهيكلة للحي و التي تشهد حركة تجارية حي بني ثورو فيما يخص 

كبيرة و ذات أبعاد معتبرة قيمة المؤشر ضعيفة كونها تتميز باالنفتاح و عدد التقاطعات مع المحاور 

17,92

7,82

11,71
10,39

4,70
6,55

8,29

1,8

4,75

MAX MIN MOYENNE

(mean depth)العمق المتوسط

Ref قصر ورقلة حي بني ثور (460+750)حي 

11614

5065
7588,21

4945
2236 3119,59

597 9 329,87

MAX MIN MOYENNE

(total depth)
جميع األعماق

Ref قصر ورقلة حي بني ثور (460+750)حي 
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األخرى كبير ليرتفع المؤشر كلما تواجدنا في مناطق ذات وظيفة سكنية نتيجة طبيعة الشوارع و الممرات 

لمناطق على مستوى الحي التي ال تشجع على التواصل و التنقل عبرها كونها إضافة إلى هيكلتها في هذه ا

  6.55التي تتميز بالعشوائية و عدم االنتظام لذا بلغ متوسط المؤشر 

فهو متوسط  4.75فمتوسط مؤشر العمق المتوسط بلغ  (460+750حي )أما فيما يخص  

لسابقين و هذا نتيجة نظام تخطيط الحي المنفتح على ما يجاوره منخفض مقارنة بما عليه حال الحيين ا

تعدد المنافذ و طول المحاور و استقامتها إضافة إلى كون طبيعة السكنات كونها جماعية كل هذا كرس 

مبادئ التكامل و االنفتاح و عدم وجود تدرج في الفضاءات العمومية و بالتالي قلل من وجود مناطق 

 ق كبيرة.منعزلة و ذات أعما

 

 

VII -2-11- مؤشر طول خطوط المحاور(Line Length): 

 التحليل المحوري 

  المؤشرات
 األحياء

 
 طول خطوط المحاور  المخططات 

(line length) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 على مستوى قصر ورقلة

 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

 
Cont                 649 
> 22.49               13 
22.49 to 43.83  387 
43.83 to 65.18  168 
65.18 to 86.52    19 
86.52 to 107.8      7 
107.8 to 129.2      3 
129.2 to 150.5      6 
150.5 to 171.9      3 
171.9 to 193.2      1 
< 193.2                 4
  

 

 
 
 
 
 
 

<<<<<< 
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 على مستوى حي بني ثور
 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

 
Cont                 477 
> 96.28             330 
96.28 to 186.5  111 
186.5 to 276.8    28 
276.8 to 367.1      6 
367.1 to 457.4      0 
457.4 to 547.7      0 
547.7 to 638.05    1 
638.05 to 728.3    0 
728.3 to 818.6      0 
< 818.6                 1 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

<<<<<< 
      

على مستوى 
 (460+750حي)

 
 

تصنيف المحاور حسب 
 قيمة المؤشر

 
Cont                   79 
> 108.13             63 
108.1 to 197.9      9 
197.9 to 287.8      2 
287.8 to 377.6      0 
377.6 to 467.5      2 
467.5 to 557.3      2 
557.3 to 647.2      0 
647.2 to 737.06    0 
737.06 to 826.9    0 
< 826.90               1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<<<<< 
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مقارنة خاصية 
طول خطوط المحاور 

للفضاءات 
العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 

المنحنى البياني يبين أعلى 
، أدنى، و متوسط طول 

خطوط المحاور على 
 مستوى األحياء الثالث 

 

 
 
 
 

 

VII -2-12-مؤشر طول خطوط المحاور  تحليل(line length): 

يشير مؤشر طول خطوط المحاور إلى شكل و طبيعة الشوارع في كل حي من حيث الطول و 

 مدى الرؤية و من خالل المخططات و المنحنى البياني يمكن قراءة المؤشر كالتالي:االستقامة و مجال و 

على مستوى القصر نالحظ عدم وجود محاور ذات أطوال كبيرة و ال يمكننا تحليل توزيع  

المحاور حسب هذا المؤشر و هذا لسبب رئيسي قد ذكرناه من قبل و هو اعتماد المؤشر على استقامة 

جال الرؤية، بينما على مستوى القصر فجل المحاور و الشوارع تعتمد مبدأ مغاير لذلك المحاور و مدى م

و هو مبدأ كسر الرؤية أي أن جميع المحاور لديها انحناءات و تعرجات  و بالتالي فشارع واحد قد نجد 

 27.01فيه العديد من المحاور و هذا ما يخفض من قيمة المؤشر ليبلغ متوسطه 

  
 (: شكل الشوارع ذات االنحناءات تعمل على كسر مجال الرؤية  VII-9الصور )

 الباحث المصدر:

214,60

1,14 27,01

908,95

5,99
86,997

916,75

18,29

99,28

MAX MIN MOYENNE

(line length)طول خطوط المحاور

Ref قصر ورقلة حي بني ثور (460+750)حي 
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و هو مؤشر منطقي لوجود  86.99بينما على مستوى حي بني ثور فيرتفع المؤشر ليبلغ متوسطه 

نجد ذلك في محور  908.95عديد المحاور ذات خصائص مورفولوجية كبيرة بلغت في بعضها طول 

المحاور األخرى الرئيسية و هي محاور تعتمد الحركة الميكانيكية و بالتالي امتداد مجال شارع فلسطين و 

 الرؤية ضروري.

 

 

 

 
 

(: شارع فلسطين ذو أبعاد كبيرة يحيط بالحي و يرفع من VII-10الصورة )
 قيمة المؤشر

(: شارع VII-11الصورة )
 شيغفارةالمصدر: الباحث

 

( فكونه حي مخطط يعتمد على الحركة الميكانيكية في تخطيط 460+750أما بالنسبة لحي )

شوارعه فجميع محاوره عبارة عن شوارع مستقيمة ذات أطوال معتبرة لم يراعى فيها المقياس اإلنساني 

ليشمل و حركة الراجلين إضافة إلى أن الحي محاط بطرق مزدوجة ذات أبعاد كبيرة تأثيرها يتجاوز الحي 

 . 99.28المدينة ككل هذا ما قد رفع من متوسط المؤشر ليبلغ  

 
 (: تخطيط فضائي يعتمد على الحركة الميكانيكية محاور ذات أطوال معتبرةVII-2الشكل )

 المصدر: الباحث
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VII -2-13-مؤشر التظافر  تحليل
(Synergy:) 

 بين ما لعالقة بها يقصد
 المحلي و التكامل و الشامل التكامل
 والذي االرتباط بقيمة عنه المعبر
 الفراغية كانت التراكيب ما إذا يوضح
 الحركة ما تدفق تعرقل أو تدعم للحي
 الزوار و القاطنين بين

يمكن قراءة المنحنيات البيانية 
 بالشكل التالي: 

بالنسبة لقصر ورقلة فقيمة المؤشر 
و هي قيمة منخفضة  0.512R=بلغت 

مقارنة بما عليه الحال في كل من )حي 
و حي  0.692R=بني ثور:

(750+460):=0.662R)   داللة
على أن تراكيبها الفراغية ستعيق أو 
تحد من العالقة المتبادلة ما بين األهالي 
و الزوار و هذا ما يؤكد طبيعة هيكلة 
القصر الذي يرتكز على عدت مبادئ 
من بينها مبدأ التصفية عند االنتقال عبر 
فضاءاته من الفضاء العمومي وصوال 

إلى الفضاء شبه الخاص  أما بالنسبة  
قية األحياء فإمكانية التنقل و الوصل لب

أعلى و هذا ما يعطي ميزة التفاعل 
االيجابي مابين الساكنين و الزوار و 
تساعد على االندماج بين مستخدمي 
الفضاء الحضري هذا من الناحية 
النظرية و لكن هل هذا ما يحدت فعال 
من تفاعل إيجابي هذا ما يجب البحث 

 عنه ميدانيا.
 

 (460+750)على مستوى حي
 

 
 

 على مستوى قصر ورقلة

 

 
 

 على مستوى حي بني ثور
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VII -2-14-تحليل مؤشر الوضوح 
(Intelligibility:) 

 عالقة عن المؤشر هذا يعبر
 لقياس يعتبر مؤشر هو و, بالكل الجزء
 النظام و إدراك استيعاب إمكانية

 من الفضاءات فهم أي الحضري للحي،
 و ذلك منها عدد محدد في التجول خالل
 و يتم حساب شاملة للحي، صورة لبناء
 ما للعالقة ارتباط كمعامل المؤشر هذا

 التكامل و (RN) .بين الترابطية 
  CO الشامل

 بقراءة المنحنيات البيانية نجد:
 ، 0.172R=القصر  

 ، 0.272R=حي بني ثور 
 0.432R=( 750+460حي )

ترجمة لهذه القيم، نقول أن 
قيمة المؤشر بالنسبة للقصر ضعيفة 
داللة على أن المتجول يحتاج إلى 
تخطي معظم فضاءات الحي لفهم 
مختلف أجزاءه و هذا واضح من خالل 
التركيبة المعقدة للفضاءات و نمط 
الشوارع و ضعف القيمة الترابطية 
على مستوى الشوارع المنحنية و 

لمؤشر يرتفع في حي المحدودة بينما ا
بني ثور ألنه أكثر انفتاحا ليصل إلى 
أعلى مستوى بالنسبة لحي 

( و هذا راجع لطبيعة 750+460)
التراكيب الفراغية التي تساعد على 
الحركة و فهم مختلف أجزاء الحي و 

 حجب الرؤيةهذا ربما عكس مؤشر 
(Occlusivity ) الختالف المبدأ

فهذا األخير يعتمد على قراءة 
الواجهات و وضوح مجال الرؤية بينما 
مؤشر الوضوح فيعتمد القراءة الشاملة 

 لكل الحي.
 

 

 
 (460+750على مستوى حي )

 
 

 على مستوى قصر ورقلة

 

 
 

 على مستوى حي بني ثور

 

 
 

 

 

0.349023 1.61819

1

7 R² = 0.431872

y = 3.564 x - 0.679579
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 الجزء الثاني من التحليل:
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VII -3-:التحليل البصري 
VII -3-1-( مؤشر الترابطية البصريةVisual Connectivity:) 

 VGA التحليل البصري
 

  المؤشرات
 األحياء

 
 الترابطية البصرية المخططات 

(connectivityvisual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى قصر ورقلة
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

Cont                8319 
> 114.8           1440 
114.8 to 228.6  647 
228.6 to 342.4  972 
342.4 to 456.21412 
456.2 to 570   1450 
570 to 683.8   1271 
683.8 to 797.6  765 
797.6 to 911.4  305 
911.4 to 1025.2  28 
< 1025.2             29
  

 
  

<<<<<< 
      

 على مستوى حي بني ثور
 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

Cont                  8667 
> 204.8              5110 
204.8 to 408.6   1387 
408.6 to 612.4     447 
612.4 to 816.2       53 
816.2 to 1020        31 
1020 to 1223.8      65 
1223.8 to 1427.6 135 
1427.6 to 1631.4 705 
1631.4 to 1835.2 708 
< 1835.2                26 
 

 
 
 
 
 

 

 
  

<<<<<< 
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على مستوى 
 (460+750حي)

 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

Cont                  5546 
> 220.1                598 
220.1 to 437.2   1412 
437.2 to 654.3   1174 
654.3 to 871.4     574 
871.4 to 1088.5   313 
1088.5 to 1305.6   53 
1305.6 to 1522.7 532 
1522.7 to 1739.8 733 
1739.8 to 1956.9   96 
< 1956.9                61 

 

 
 
 
 

 

<<<<<< 
      

 
 
 
 
 

مقارنة خاصية 
الترابطية 
البصرية 
للفضاءات 

العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 

المنحنى البياني يبين أعلى ، 
أدنى، و متوسط الترابطية 

البصرية على مستوى األحياء 
 الثالث 

 

 
 
 
 

 

 

 

2039

1

416,36

1139

1

410,76

2174

3

762,64

MAX MIN MOYENNE

visual Connectivity
الترابطية البصرية

Beni thour KSAR Ouargla Cité 750+460
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VII -3-2-مؤشر الترابطية البصرية تحليل (connectivity visual:) 

 باللون المرئية االتصاالت أكثر على تحتوي في الفضاءات التي رؤيةال المخطط تحليل يبين

 مناطق هي باألزرق الملونة طيفي. الفضاءات تدرج لون لنطاق وفقاا األخرى الفضاءات تصنف و األحمر،

 للغاية. محدودة رؤية ذات

 أساسا وتقع محدودة كبير الفضاءات التي تتمتع بتواصل بصري أن المخططات تظهر هذه قراءة

 هذه تقع القصر في الفضائي. و هو ما نجده التوزيع حسب العامة الساحات في وكذلك التجمع أماكن في

نجد كذلك على الطريق المحيط بالقصر و خاصة على مستوى المداخل الرئيسية  مستوى الفضاءات على

مستوى الساحات العمومية مثل ساحة الشهداء و لكن بالنسبة لساحة السوق أين تتواجد المساجد فبسبب 

وجود مبنى وسط الساحة المستعمل كسوق مغطى أفقد هذا الفضاء قيمة الترابطية البصرية و أصبح ال 

و هو األقل على مستوى ثالث  410.76يتمتع بهذه الخاصية، و بصفة عامة فقد بلغ متوسط هذا المؤشر 

األحياء محل الدراسة و هذا راجع لطبيعة هيكلة الفضاءات العمومية و شوارع القصر التي تتميز بترابطية 

بصرية ضعيفة.بينما في بني ثور فنجد من خالل المخططات و التوزيع اللوني للفضاءات العمومية أن 

ئيسية بينما ينخفض في المناطق التي ال تحوي إال الوظيفة المؤشر يرتفع في المحاور الكبرى و الشوارع الر

السكنية حيث المسافات متقاربة و الفضاءات غير منتظمة ولذا نجد قيمة المؤشر غير بعيدة عن القيمة 

 .416.36المتواجدة على مستوى القصر حيث بلغت في بني ثور حسب المنحنى البياني 

مغايرة لما عليه المؤشر فيما سبق فنجد أن الفضاءات ( فالقراءة 460+750أما على مستوى حي )

نوفمبر  1التي تتميز بتواصل بصري كبير تتواجد على مستوى المحاور التي تحيط بالحي و خاصة طريق 

الذي يعطي مؤشرات عالية و تواصل بصري كبير و خاصة عند االقتراب من النقاط الدورانية و  1954

ع كال من شارع العربي بن مهيدي و شارع بركة عبد الرزاق، و بدرجة التي يتقاطع فيها هذا الطريق م

ثانية نجد المساحات المفتوحة داخل الحي و التي تتمتع كذلك بمجال رؤية عال و تواصل بصري مرتفع 

نتيجة لطبيعة نظام توزيع الفضاءات، و في المرتبة األخيرة نجد الفضاءات التي تتواجد بين البلوكات أو 

األمر الذي يحد إلى درجة ما من التواصل البصري و بالتالي يخفض من قيمة المؤشر نوعا ما  العمارات

و بالمقارنة نلحظ الفرق الكبير و  762.64و بالنظر للمنحنى البياني نجد أن متوسط قيمة المؤشر قد بلغ 

 المحسوس بين األحياء فيما يخص التواصل البصري و ترابطية مجال الرؤية.       

 

 

 

 



 طبيق تقنية بناء الجملة الفراغية لتحليلت                                                                                                     سابع الفصل ال
 الشكل الفراغي للفضاءات العمومية                                                                                                                  

230 
 

VII -3-3-(  مؤشر التكامل البصريVISUAL Integration (HH):) 

 VGA التحليل البصري
 

  المؤشرات
 األحياء

 
التكامل البصري  المخططات 

(VISUAL 
integration (HH)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى قصر ورقلة
 
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                  8319 
> 1.52                    44 
1.52 to 1.81         174 
1.81 to 2.11         504 
2.11 to 2.41       1247 
2.41 to 2.71       1794 
2.71 to 3.01       1137 
3.01 to 3.30       1596 
3.30 to 3.60       1251 
3.60 to 3.90         455 
< 3.90                  117 

 
 
 
  

<<<<<< 
      

 على مستوى حي بني ثور
 

 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                  8667 
> 2.02                    62 
2.02 to 2.47         384 
2.47 to 2.92       1196 
2.92 to 3.36       1776 
3.36 to 3.81       1935 
3.81 to 4.26         856 
4.26 to 4.71         801 
4.71 to 5.15       1523 
5.15 to 5.60           94 
< 5.60                    40 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
<<<<<< 
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على مستوى 
 (460+750حي)

 
قيمة تصنيف المحاور حسب 

 المؤشر
 

Cont                  5546 
> 4.38                    38 
4.38 to 5.38         220 
5.38 to 6.38         525 
6.38 to 7.39       1186 
7.39 to 8.39         966 
8.39 to 9.39       1201 
9.39 to 10.4         916 
10.4 to 11.4         293 
11.4 to 12.4         130 
< 12.4                    71 

 

 
 
  

<<<<<< 
      

 
 
 
 
 

مقارنة خاصية 
التكامل البصري 

للفضاءات 
العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 

المنحتى البياني يبين أعلى ، 
أدنى، و متوسط التكامل 

البصري على مستوى األحياء 
 الثالث 

 

 
 
 
 

 

VII -3-4-(  تحليل مؤشر التكامل البصريVISUAL Integration (HH):) 

قراءة مخططات التكامل البصري لألحياء الثالث يبين أن الفضاءات األقل عمقا هي الفضاءات 

األكثر تكامالو التي تكون باللون األحمر حيث نجدها على مستوى بعض التقاطعات و العقد و على طول 

ر على انعزال محاور الشوارع الرئيسية بما في ذلك فضاءات التجمع و أماكن االستراحة و يؤكد هذا المؤش

القصر عن المدينة فكلما اتجهنا من الخارج إلى داخل القصر و من مداخل القصر و تعمقنا في أحيائه كلما 

زادت صفة االنعزال و عند قراءة التكامل البصري مع التكامل المحوري يتبين لنا خصائص النسج التقليدية 

6,05

1,58
3,724,20

1,22
2,83

13,41

3,380

8,24

MAX MIN MOYENNE

visual integration
التكامل البصري

Beni thour KSAR Ouargla Cité 750+460
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ن الفضاءات و بالنسبة لقيمة متوسط المؤشر فقد بلغ التي تعتمد على مبدأ التصفية و التدرج في االنتقال بي

2.83  

   

 
 (: اإلنتقال من خارج القصر إلى الفضاءات الداخلية و تراجع التكامل و التواصل البصري VII-12الصور )

 المصدر: الباحث
 

أما بالنسبة لحي بني ثور فال يختلف األمر كثير ما عدا بالنسبة للمحاور الرئيسية وسط الحي التي 

  3.72تشهد حركة تجارية كبيرة يرتفع فيها قيمة المؤشر و إجماال قيمة المؤشر بلغت 

  

(: محاور مهيكلة للحي ذات أبعاد معتبرة تسهل الحركة الميكانيكية و تواجد الوظيفة التجارية VII-13الصور )
 بشكل كبير.التكامل البصري مرتفع على مستواها                                                     المصدر: الباحث 

 

لمالحظات الواردة في مؤشر ( يسجل نفس االنطباع لدى القارئ للمخطط فنفس ا460+750حي ) 

الترابطية أو التواصل البصري نجدها بالنسبة للتكامل فالحي يشهد تكامل بصري عال نتيجة كما قلنا لطبيعة 
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و هي قيمة عالية مقارنة دائما بما عليه الحال في القصر و بني  8.24فضاءاته العمومية حيث بلغ قيمة 

 ثور.

   

 واسعة مساحات شاسعة مدى الرؤية معتبر مؤشر التكامل و التواصل البصري مرتفع(: فضاءات VII-14الصور )
 المصدر: الباحث                                                                                                          

 

VII -3-5- السيطرة البصرية مؤشرVisual Control):) 

 VGA البصريالتحليل 

  المؤشرات
 األحياء

 
السيطرة البصرية  المخططات 

visual control)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى قصر ورقلة
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                    8313 
> 0.28                      57 
0.28 to 0.52           352 
0.52 to 0.77         1211 
0.77 to 1.01         3192 
1.01 to 1.26         1894 
1.26 to 1.50         1216 
1.50 to 1.74           286 
1.74 to 1.99             70 
1.99 to 2.23             34 
< 2.23                        1 

 
  

<<<<<< 
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 على مستوى حي بني ثور
 
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                    8657 
> 0.28                    129 
0.28 to 0.55           466 
0.55 to 0.82         1998 
0.82 to 1.09         2965 
1.09 to 1.35         1943 
1.35 to 1.62           745 
1.62 to 1.89           300 
1.89 to 2.16             87 
2.16 to 2.43             21 
< 2.43                        3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

<<<<<< 
      

 (460+750على مستوى حي)
 
 
 

المحاور حسب قيمة تصنيف 
 المؤشر

Cont                    5546 
> 0.20                      16 
0.20 to 0.39             89 
0.39 to 0.58           302 
0.58 to 0.77           697 
0.77 to 0.96         1348 
0.96 to 1.15         1466 
1.15 to 1.34         1110 
1.34 to 1.53           346 
1.53 to 1.72             87 
< 1.72                      85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<<<<< 
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خاصية لمقارنة 

السيطرة البصرية 
للفضاءات 

العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 

المنحنى البياني يبين أعلى ، 
أدنى، و متوسط السيطرة 

البصرية على مستوى األحياء 
 الثالث 

 

 
 

 

VII -3-6- السيطرة البصرية تحليل مؤشرVisual Control):) 

تظهر أن األلوان السائدة هي  قصر ورقلةالمخططات المتعلقة بالسيطرة البصرية على مستوى 

، و السيطرة عالية في مجمل الفضاءات كما تبين أن 1األزرق المخضر بمتوسط لقيمة المؤشر تقارب 

المتمثلة في الرحبات أساسا هي وجهات لسيطرة بصرية ظاهرة، إضافة إلى كون  (nœuds)العقد 

ية )لون أحمر، أصفر، و أخضر( هذا الفضاءات األقل عمقا و األكثر تكامال تتصف بسيطرة بصرية عال

يدل على أن األفراد الزائرين حتى و إن كانوا على مستوى فضاءات عمومية مثل الرحبة أو ساحة الشهداء 

 بني ثورفدرجة المراقبة و السيطرة البصرية على هذه الفضاءات كبيرة. األمر نفسه بالنسبة لحي 

( 460+750أما حي )المهيكلة و التقاطعات فيما بينها السيطرة تكون عالية على مستوى المحاور فدرجة

اخل الحي لتقل في الفضاءات بين البلوكات و المباني ألن دفدرجة السيطرة معتبرة في مختلف المساحات 

 .مجال الرؤية يقل و بالتالي درجة السيطرة تنخفض 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,70

0,11

0,999

2,48

0,039

0,999

1,91

0,01

0,9999999

MAX MIN MOYENNE

visual control
السيطرة البصرية

Beni thour KSAR Ouargla Cité 750+460
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VII -3-7- مؤشرVisual Entropy: 

 VGA التحليل البصري
 

  المؤشرات
 األحياء

 
 Visual المخططات 

Entropy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى قصر ورقلة
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                  8319 
> 2.45                    10 
2.45 to 2.53           16 
2.53 to 2.61             0 
2.61 to 2.68           64 
2.68 to 2.76         870 
2.76 to 2.84         874 
2.84 to 2.92       2142 
2.92 to 3.00       2501 
3.00 to 3.08       1468 
< 3.08                  374 

 
  

<<<<<< 
      

 على مستوى حي بني ثور
 
 
 

المحاور حسب قيمة تصنيف 
 المؤشر

 
Cont                  8667 
> 1.91                    79 
1.91 to 1.98         129 
1.98 to 2.05         293 
2.05 to 2.12         526 
2.12 to 2.19         876 
2.19 to 2.26       1257 
2.26 to 2.32       3049 
2.32 to 2.39       1434 
2.39 to 2.46         906 
< 2.46                  118 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

<<<<<< 
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على مستوى 
 (460+750حي)

 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                  5546 
> 1.01                    44 
1.01 to 1.09         143 
1.09 to 1.16         327 
1.16 to 1.24         422 
1.24 to 1.32         674 
1.32 to 1.40       1119 
1.40 to 1.48       1237 
1.48 to 1.56         380 
1.56 to 1.64       1156 
< 1.64                    44 

 
  

<<<<<< 
      

 
 
 
 
 

مقارنة خاصية 
Visual 

Entropy 
للفضاءات 

العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 

المنحتى البياني يبين أعلى ، 
 Visualأدنى، و متوسط 

Entropy  على مستوى
 األحياء الثالث 

 

 
 
 
 

 

VII -3-8-( تحليل مؤشرVisual Entropy): 

تعتمد على سهول قراءة الفضاءات ( visual entropyالمخططات التي تبين قيم مؤشر )

العمومية و هذا يتناسب مع الفضاءات األقل عمقا و األكثر تكامال و قيم المؤشر حينها يكون متدني و هذا 

ما نجده على مستوى القصر كلما اتجهنا من الخارج إلى الداخل و من الساحات إلى المناطق السكنية كلما 

، بينما ينخفض 2.92ءة بصريا و لذلك يرتفع متوسط المؤشر ليبلغ ارتفع المؤشر داللة على صعوبة القرا

( مما يدل على سهولة قراءة 460+750لحي ) 1.40ليصل إلى  2.27على مستوى بني ثور ليبلغ 

 الفضاءات وفق هذا المؤشر باعتبار انخفاض مستوى األعماق.

2,54

1,85
2,27

3,16

2,38
2,92

1,72

0,93
1,40

MAX MIN MOYENNE

Visual entropy

Beni thour KSAR Ouargla Cité 750+460
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VII -3-9-مؤشر(العمق البصري المتوسطvisual mean depth): 

 VGA البصريالتحليل 
 

  المؤشرات
 األحياء

 
العمق البصري  المخططات 

visualmالمتوسط
eandepth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى قصر ورقلة
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                 8319 
> 4.08               1375 
4.08 to 4.69      2647 
4.69 to 5.30      2311 
5.30 to 5.90      1253 
5.90 to 6.51        486 
6.51 to 7.11        145 
7.11 to 7.72          55 
7.72 to 8.32          11 
8.32 to 8.93          28 
< 8.93                     8 

 
  

<<<<<< 
      

 حي بني ثورعلى مستوى 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                  8667 
> 3.22                1651 
3.22 to 3.71       1545 
3.71 to 4.20       2380 
4.20 to 4.69       1692 
4.69 to 5.18         909 
5.18 to 5.67         369 
5.67 to 6.16           59 
6.16 to 6.65           59 
6.65 to 7.15             1 
< 7.15                      2 
 

 
 
 
 
 

 
  

<<<<<< 
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على مستوى 
 (460+750حي)

 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                  5546 
> 1.95                  509 
1.95 to 2.17       2095 
2.17 to 2.38       1448 
2.38 to 2.60         936 
2.60 to 2.82         295 
2.82 to 3.04         190 
3.04 to 3.26           35 
3.26 to 3.47           12 
3.47 to 3.69             1 
< 3.69                    25 

 

 
  

<<<<<< 
      

 
 
 
 
 

مقارنة بين 
العمق خاصية 
 المتوسطالبصري 

للفضاءات 
العمومية على 

مستوى األحياء 
 الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 

المنحتى البياني يبين أعلى ، 
العمق أدنى، و متوسط 

 المتوسطالبصري 
 على مستوى األحياء الثالث 

 

 
 
 
 

 

VII -3-10-( تحليل مؤشر العمق البصري المتوسطvisual meandepth): 

يعتمد تركيب الفضاء بالمسافة بين الفراغات، و تسمى هذه المسافة بالعمق، و هو يشير إلى عدد  

 الخطوط المتصلة التي يجب عبورها لالنتقال.

هذه المخططات تعطي معلومات حول العمق البصري على مستوى األحياء الثالث و تؤكد نتائج  

التحليل المحوري و تبين على أن الفضاءات األكثر عمقا من الناحية البصرية هي تلك المرتبطة مباشرة 

، تقع على بالمساكن، و األقل عمقا أي األكثر وصوال و التي هي باللون األحمر من وجهة مجال الرؤية

مستوى الفضاءات التي تكون من ناحية الرؤيا األكثر اتصاال و ترابطا )ساحة المسجد، الساحات العمومية، 

7,64

2,73
3,98

9,54

3,48
4,833,92

1,73 2,25

MAX MIN MOYENNE

Visual mean depth 
المتوسطالعمق البصري 

Beni thour KSAR Ouargla Cité 750+460



 طبيق تقنية بناء الجملة الفراغية لتحليلت                                                                                                     سابع الفصل ال
 الشكل الفراغي للفضاءات العمومية                                                                                                                  

240 
 

المداخل....( هذه النتائج تؤكد مرة أخرى عدم نفاذية األنسجة التقليدية من شاكلة القصور و محدودية 

الذي يؤكد على أن متوسط العمق البصري الوصول إليها، و الدليل على ذلك هي نتائج المنحنى البياني 

بدرجة أقل النفتاح المحاور المهيكلة على بعضها  3.98بينما حي بني ثور  4.83على مستوى القصر بلغ 

البعض ووجود طرق و شوارع مستقيمة مما يزيد من مجال الرؤية و يضعف متوسط المؤشر، أما حي 

سط ضعيف مقارنتا بما ذكرناه و هذا راجع لطبيعة و هو متو 2.25( فقد بلغ متوسط المؤشر 750+460)

تكوين البنية الفضائية للحي و الذي يعتمد على شساعة الفضاءات العمومية و انفتاحها على بعضها مما 

 أفقدها ميزة العمق و أكسبها صفة النفاذية و االتصالية.

 

VII -3-11- مؤشر( معامل التجميعclusting coefficient:) 

 VGA صريالتحليل الب
 

  المؤشرات
 األحياء

 
معامل التجميع  المخططات 

(clusting 
coefficient) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى قصر ورقلة
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                    8313 
> 0.10                        1 
0.10 to 0.20               0 
0.20 to 0.30               0 
0.30 to 0.40             13 
0.40 to 0.50           198 
0.50 to 0.60           853 
0.60 to 0.70         1453 
0.70 to 0.80         1790 
0.80 to 0.90         2127 
< 0.90                  1878 

 
 
 
 
 
 
 
 

<<<<<< 
      



 طبيق تقنية بناء الجملة الفراغية لتحليلت                                                                                                     سابع الفصل ال
 الشكل الفراغي للفضاءات العمومية                                                                                                                  

241 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 على مستوى حي بني ثور
 
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                    8667 
> 0.10                        2 
0.10 to 0.20               0 
0.20 to 0.30               0 
0.30 to 0.40             54 
0.40 to 0.50           394 
0.50 to 0.60           985 
0.60 to 0.70         1112 
0.70 to 0.80         1373 
0.80 to 0.90         2275 
< 0.90                  2462 

 
 
 
 
 

 
  

<<<<<< 
      

 (460+750على مستوى حي)
 
 
 

قيمة تصنيف المحاور حسب 
 المؤشر

 
Cont                    5546 
> 0.38                    103 
0.38 to 0.45           616 
0.45 to 0.52           843 
0.52 to 0.58           769 
0.58 to 0.65           680 
0.65 to 0.72           476 
0.72 to 0.79           311 
0.79 to 0.86           457 
0.86 to 0.93           647 
< 0.93                    644 

 
 
 
 
 

<<<<<< 
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مقارنة بين 

معامل خاصية 

التجميع البصري 

للفضاءات 
العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 

المنحتى البياني يبين أعلى ، 
أدنى، و متوسط معامل 

التجميعالبصريعلى مستوى 
 األحياء الثالث 

 
 

 

VII -3-12-مؤشر  تحليل( معامل التجميعclusting coefficient:) 

تبين المخططات لهذا المؤشر عالقات الرؤية البينية بين كل الفضاءات و درجة أهميتها و تعكس 

نوعية الشبكة البصرية التي يكونها كل نسيج عمراني و عالقة المجاورة التي تفرزها كل من األنسجة 

 ( 460+750الثالث القصر، بني ثور و حي )

و األلوان السائدة األحمر و األصفر و  0.78بلغ بالنسبة للقصر و حي بني ثور فمتوسط المؤشر 

األزرق المخضر داللة على ارتفاع المؤشر و العالقات البصرية البينية العالية و عالقات المجاورة 

المتقاربة و الحميمية و هذا ينطبق على كل فضاءات التوزيع  الداخلية و الفضاءات التي تمتلك مجال رؤية 

( محدود و هذا يعني clustering coefficientاألكثر تكامال يكون مؤشر ) خاص كبير و األقل عمقا و

أنه يمكننا التنقل خالله و لكن ال يمكننا استعماله الكتشاف بقية أجزاء الحي األمر الذي أثر على متوسط 

 .0.67( ليبلغ 460+750المؤشر على مستوى حي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0,31

0,78

1

0,43

0,78

1

0,32

0,67

MAX MIN MOYENNE

Visual Clustering Coefficient
معامل التجميع البصري

Beni thour KSAR Ouargla Cité 750+460
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 تحليل:
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VII -4-  تحليلIsovist: 
VII -4-1- مؤشرIsovist Area : 

 Isovistتحليل 

  المؤشرات
 األحياء

 
 Isovist Area المخططات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى قصر ورقلة
 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

Cont                       8319 
> 1047.12               1442 
1047.1 to 2079.3      645 
2079.3 to 3111.6      985 
3111.6 to 4143.8    1419 
4143.8 to 5176.08  1447 
5176.08 to 6208.3  1254 
6028.3 to 7240.5      769 
7240.5 to 8272.8      304 
8272.8 to 9305.04      24 
< 9305.04                   30 

 
  

<<<<<< 
      

 على مستوى حي بني ثور
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                       8667 
> 7342.99               5085 
7342.99 to…          1406 
14651.4 to …           454 
21959.8 to …             52 
29268.2 to …             27 
36576.6 to …             69 
43885.1 to …           133 
51193.5 to …           706 
58501.9 to …           709 
< 65810.3                   26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

<<<<<< 
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 (460+750على مستوى حي)
 
 
 
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

Cont                       5546 
> 8028.3                   605 
8028.3 to …           1433 
15899.1 to …         1176 
23769.8 to …           541 
31640.6 to …           314 
39511.3 to …             55 
47382.1 to …           545 
55252.8 to …           723 
63123.6 to …             94 
< 70994.3                   60 

 
  

<<<<<< 
      

 
 
 
 
 

إقامة مقارنة بين 
 Isovistخاصية 

Area للفضاءات
العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 

المنحتى البياني يبين أعلى ، أدنى، 
 Isovistو متوسط مؤشر 

Area على مستوى األحياء الثالث 

 

 
 

VII -4-2- تحليل مؤشرIsovistArea: 

( تبين الفضاءات التي تتمتع بمجال بصري األكثر Isovist Areaالمخططات المتعلقة بمؤشر )

أهمية و التي تسمح بالحركة و التنقل أكثر سهولة )ذات اللون األحمر(، و هي نفس الفضاءات التي نتجت 

( كفضاءات األكثر ترابطية و اتصالية و visual connectivityعن دراسة مؤشر الترابطية البصرية )

التي تسمح كذلك بربط بقية أجزاء الحي لكل حالة من حاالت الدراسة و المتمثلة أساسا في المحاور الرئيسية 

للشوارع المهيكلة و الساحات بالنسبة للقصر تمثلت أساسا في الطريق المحيطي و ساحة الشهداء و بدرجة 

انتهاء بالرحبات على مستوى األحياء أما بالنسبة لحي بني ثور فتتمثل أساسا بالطريقين  أقل ساحة السوق

على محيط الحي شارع فلسطين و بدرجة أقل شارع شغيفارة و بعدها تأتي الشوارع المهيكلة داخل الحي، 

و بقية  1954نوفمبر  1( فنجد أن التوزيع الفضائي للمؤشر تركز في محور 460+750أما حي )

الشوارع المحيطة إضافة إلى مجموع المساحات و الفضاءات الداخلية للحي و قيمة متوسط المؤشر بلغ 

73118,78

34,579

14987,5110337,28
14,89 3725,24

78865,11

157,64

27586,47

MAX MIN MOYENNE

Isovist Area

Beni thour KSAR Ouargla Cité 750+460
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داللة على  27586.47( 460+750، و حي )14987.51، حي بني ثور 3725.21بالترتيب القصر 

 حجم الفضاءات العمومية لألحياء المدروسة      

VII -4-3- مؤشرIsovist Occlusivity: 

 Isovistتحليل 

  المؤشرات
 األحياء

 
IsovistOcclus المخططات 

ivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على مستوى قصر ورقلة
 
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                 8319 
> 75.13             1073 
75.13 to …        1672 
147.1 to …        2512 
219.21 to …      1643 
291.2 to …          813 
363.2 to …          353 
435.3 to …          183 
507.3 to …            54 
579.4 to …              9 
< 651.46                 7 

 
 
 
 

<<<<<< 
      

 على مستوى حي بني ثور
 
 
 
 

المحاور حسب قيمة تصنيف 
 المؤشر

Cont                  8667 
> 212.38            2764 
212.3 to …        2157 
421.1 to …        1359 
629.8 to …        1049 
838.6 to …          619 
1047.3 to …        475 
1256.08 to …      188 
1464.8 to …          37 
1673.5 to …            8 
< 1882.3                11 
 
 
 
 

 

 
  

<<<<<< 
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على مستوى 
 (460+750حي)

 
 
 

تصنيف المحاور حسب قيمة 
 المؤشر

 
Cont                  5546 
> 279.6                494 
279.6 to …          929 
531.2 to …        1453 
782.7 to …          930 
1034.2 to …        850 
1285.7 to …        526 
1537.2 to …        221 
1788.7 to …          98 
2040.3 to …          39 
< 2291.8                 6 

 
 
  

<<<<<< 
      

 
 
 
 
 

إقامة مقارنة بين 
خاصية 

IsovistOcclus
ivity 

للفضاءات 
العمومية على 
مستوى األحياء 

 الثالث

 
 
 
 
 
 
 

المنحتى البياني يبين أعلى ، 
أدنى، و متوسط مؤشر 
IsovistOcclusivity 

 على مستوى األحياء الثالث 

 

 
 
 

 

VII -4-4- تحليل مؤشر(حجب الرؤيةOcclusivity:) 

الفضاءات المبنية و التي تحد من المشاهدة نسبة ( Occlusivityحجب الرؤية)يمثل عامل   

يقيس هذا العامل طول الحواف المفتوحة وفقاا لنموذج البناء ومحيطه المجاور.   5من نقطة مراقبة محددة

تؤدي  .6ولذلك ، فإن القيمة العالية للعامل تشير إلى ارتفاع معدل الغموض و التشويش المالحي المكاني

                                                           
5 Osmond, )P(. )2008( “An enquiry  into new methodologies  for evaluating sustainable  urban 

form”, unpublished  PhD thesis, University of New South Wales. 
6Rongrong Y., Ning G. and Michael O. (2016) “The mathematics of spatial transparency and mystery: 
using syntactical data to visualise and analyse the properties of the Yuyuan Garden”, Visualization 
in Engineering, 4:4 p 4 

2091,04

3,65

450,65
723,50

3,09
196,86

2543,34

28,18

833,07

MAX MIN MOYENNE

Isovist Occlusivity

Beni thour KSAR Ouargla Cité 750+460
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المفتوحة والمساحات غير المحددة إلى انخفاض إمكانية عمل رؤى متسلسلة على القيمة األعلى للحواف 

 بنية حركة بصرية متجاورة. و بالتالي ، يمكن وصف هذه العالقات من خالل االستقرار البصري.

هذا المؤشر مهم و قد برزت من خالله أهم الصفات التي تميز اختالف األنسجة الثالث فبالنظر  

الفرق كبير في متوسط مؤشر حجب الرؤية  المنحنى البياني نجد أن: للمخططات و كذا 

(Occlusivity( فقد فاق بالنسبة لهذا األخير 460+750( بين )القصر و حي بني ثور و حي ))

( و هذا يدل على طول الحواف المفتوحة و إلى ارتفاع الغموض و التشويش المالحي المكاني، 833.07)

األنسجة منفتحة و البناءات متباعدة تنخفض إمكانية إقامة رؤى متسلسلة و بالتالي أي أنه كلما كانت طبيعة 

 تؤدي إلى مزيد من الغموض و ضعف في قراءة المجال البصري 
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VII -5-خالصة التحليل : 

VII -5-1-المحوري للفضاءات العمومية لألحياء الثالث: التحليل 

( بين أن هذه األحياء تملك 460+750الثالث القصر، بني ثور، حي ) التحليل المحوري لألحياء

هوية شكلية )مورفولوجية( لفضاءاتها العمومية خاصة بكل حي و تختلف عن بقية األحياء و تظهر النتائج 

 التالية:

متوسط المؤشرات حي 
(750+460) 

متوسط المؤشرات 
 حي بني ثور

متوسط المؤشرات 
 المؤشرات قصر ورقلة

 (connectivitéالترابطية ) 2,45 3,44 2,72

 (intégrationالتكامل ) 0,65 1,17 0,95

 (contrôlالسيطرة  ) 1,00 0,999 1,00

2,74 3,01 3,89 Entropie 

1,43 1,21 1,42 Entropie R3 

 (meandepthالعمق المتوسط  ) 11,71 6,55 4,75

 R3(meandepth)العمق المتوسط    2,30 2,53 2,29

 (line lengthطول خطوط المحاور ) 27,01 86,997 99,28

 (   Total Depth R3جميع األعماق )  35,23 105,52 38,01

 (total depthجميع األعماق )  7588,21 3119,59 329,87

 
يبين خالصة النتائج الرقمية للتحليل المحوري لألحياء الثالث القصر، حي بني ثور، حي  (:VII-1الجدول ) 

(750+460) 
 (                            المصدر الباحثdepth mapمستخلص من برنامج )

 
 

 

 في النتائج المتحصل عليها بالنسبة للتحليل االختالفاتيبين  (: VII-3) الشكل
 المصدر: الباحث         المحوري لألحياء الثالث 
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مقارنة بين متوسط مؤشرات الخصائص الشكلية 
لألحياء الثالثة ( المورفولوجية )

متوسط المؤشرات قصر 
ورقلة 

متوسط المؤشرات حي بني
ثور 

متوسط المؤشرات حي 
(750+460)
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VII -5-2-:التحليل البصري للفضاءات العمومية لألحياء الثالث 

 كل المؤشرات التي تم االعتماد عليها في هذا التحليل ترتكز على إمكانية الوصول و الرؤية

حي 
 األحياء  قصر ورقلة  حي بني ثور  (750+460)

   متوسط متوسط متوسط

 (connectivityvisualالترابطية البصرية  ) 410,76 416,36 762,64

 (VISUAL integration (HH)التكامل البصري   ) 2,83 3,72 8,24

 ((visual controlالسيطرة البصرية  1,00 1,00 0,9999999

1,4 2,27 2,92 Visual Entropy 

 visualmeandepthالعمق البصري المتوسط 4,83 3,98 2,25

 (clusting coefficientمعامل التجميع ) 0,78 0,78 0,67

        

        

27586,47 14987,51 3725,24 Isovist Area  

833,07 450,65 196,86 IsovistOcclusivity 

 
لألحياء الثالث القصر، حي بني ثور، حي  البصرييبين خالصة النتائج الرقمية للتحليل  (:VII-2الجدول )

(750+460) 
 (                            المصدر الباحثdepthmapمستخلص من برنامج )

 

 

 

 في النتائج المتحصل عليها بالنسبة للتحليل االختالفاتيبين  (:VII-4)الشكل
 الباحث المصدر:              البصري لألحياء الثالث

 القصر ورقلة:

المؤشرات ذات الداللة الواضحة و التي تميز بها القصر عن بقية األحياء و أظهرت بعض 

 خصائص التوزيع الهيكلي و هوية عناصر الفضاءات العمومية نجد مثال

يتعلق بسهولة الوصول إلى عمق معين في نظام فضائي فنجد أن متوسط المؤشر للقصر (entropyمؤشر )

فالقصر يتميز بنظام فضائي يعتمد على مبدئي التدرج و قصر المحاور المستقيمة و كثرة الدروب  3.89
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قصر ورقلة 

حي بني ثور 

(460+750)حي 
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ج ( و بالتالي فهناك غموض في فهم الشبكة الفضائية بالنسبة للوافد من خارlimited streetالمحدودة )

 القصر، و هذا ما جعل المؤشر مرتفع.

يشير إلى عدد الخطوط المتداخلة التي يجب عبورها لالنتقال (mean depth)العمق المتوسط مؤشر 

من فضاء إلى آخر، ويعني الحد األدنى لعدد الخطوات )التكامل( ، في حين أن العدد األقصى منها يعني 

في مفهوم المدن التقليدية تسمى بالفضاءات ذات الفصل)االنعزال(حسب مفهوم المقاربة و لكن 

و بقيمة  11.71الخصوصية العالية ليسجل متوسط المؤشر أعلى قيمة له على مستوى القصر بقيمة 

 . 7588.21مؤشر لجميع األعماق بلغت 

يشير لشكل و طبيعة الشوارع في كل حي من حيث الطول : (line length)مؤشر طول خطوط المحاور 

امة و مجال و مدى الرؤيةعلى مستوى القصر جل المحاور و الشوارع على مستوى القصر تعتمد و االستق

مبدأ كسر الرؤية أي أن جميع المحاور لديها انحناءات و تعرجات  هذا ما يخفض من قيمة المؤشر ليبلغ 

 .27.01متوسطه 

 لقياس مؤشر  يعتبر هو و بالكل الجزء عالقة عن المؤشر هذا يعبر (Intelligibility) مؤشر الوضوح

بالنسبة للقصر تعتبر  0.172R=الفضائي للقصر  قيمة المؤشر بلغت  النظام و إدراك استيعاب إمكانية

 ضعيفة داللة على أن المتجول يحتاج إلى تخطي معظم فضاءات الحي لفهم مختلف أجزاءه

الحركة  تدفق تعرقل أو تدعم للحي الفراغية كانت التراكيب ما إذا يوضح (Synergyمؤشر التظافر )

داللة على أن تراكيبها 0.512R=الزوار، بالنسبة لقصر ورقلة فقيمة المؤشر بلغت  و القاطنين بين ما

الفراغية ستعيق أو تحد من العالقة المتبادلة ما بين األهالي و الزوار و هذا ما يؤكد طبيعة هيكلة القصر 

التصفية عند االنتقال عبر فضاءاته من الفضاء العمومي الذي يرتكز على عدت مبادئ من بينها مبدأ 

 وصوال إلى الفضاء شبه الخاص

على مستوى القصر كلما اتجهنا من الخارج إلى الداخل و من الساحات إلى :(Visual Entropyمؤشر )

ليبلغ المناطق السكنية كلما ارتفع المؤشر داللة على صعوبة القراءة بصريا و لذلك يرتفع متوسط المؤشر 

2.92 

تؤكد النتائج على عدم نفاذية األنسجة  :(visual mean depthمؤشرالعمق البصري المتوسط )

التقليدية من شاكلة القصور و محدودية الوصول إليها، و الدليل على ذلك هي نتائج المنحنى البياني الذي 

 4.83يؤكد على أن متوسط العمق البصري على مستوى القصر قد بلغ 

داللة على ارتفاع  0.78متوسط المؤشر بلغ : (clusting coefficientمعامل التجميع )مؤشر 

 المؤشر و العالقات البصرية البينية العالية و عالقات المجاورة المتقاربة و الحميمة.
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و هو يشير إلى بناء صورة متسلسلة و فهم البنية الشاملة للحي (: Occlusivity) حجب الرؤيةمؤشر 

 نسجة التقليدية و لذاتحقق في القصر بالنظر للنسيج المتضام و المتالحم الذي تتميز به األ دنجده قو هذا ما 

  196.86لغ متوسط المؤشر ب

 

 حي بني ثور:

تعبر عن عدد المحاور المرتبطة مباشرة مع كل محور منفرد في : (connectivityمؤشر الترابطية )

زيادة عدد المحاور المرتبطة مع بعضها بشكل مباشر إلى المرونة نظام هيكلة الفضاءات العمومية، و تشير 

قيمة المؤشر لحي بني ثور مقارنة ببقية األحياء إلى منطق توزيع  الحركية العالية التي يوفرها الفضاء

 بالنسبة لمتوسط الترابطية الفضاءات العمومية المفتوحة على بعضها البعض و عدم وجود معايير موحدة

3.44 

و هو أعلى متوسط كتفسير  1.17بالنسبة لمتوسط المؤشر فقد بلغ : (intégrationالتكامل )مؤشر 

 إلى انفتاح المحاور الرئيسية للحي و موقعه بمحاذاة الطريقين الرئيسيين المهيكلين للمدينة.   هلهذا نرجع

يين بصفة عامة فإن قيم المؤشرات على مستوى الحي و لكونه قد حمل ميزات جمعت بين الح

و  ل داللة ملموسة على طبيعتهاتدمن جهة و خليط من عدت تراكيب فضائية فإنه لم تكن له مؤشرات 

 لكن تحكمت فيها عديد العوامل من مثل موقع الحي و تركز الوظيفة التجارية مما أكسبه بعض الميزات.

 

 (:460+750حي )

فهو متوسط  4.75بلغ  فمتوسط مؤشر العمق المتوسط: (meandepth)العمق المتوسط مؤشر 

نتيجة نظام تخطيط الحي المنفتح على ما يجاوره تعدد المنافذ و طول المحاور و استقامتها كل  منخفض

هذا كرس مبادئ التكامل و االنفتاح و عدم وجود تدرج في الفضاءات العمومية و بالتالي قلل من وجود 

 مناطق منعزلة و ذات أعماق كبيرة.

، إال أن الحي متوازن إلى حد كبير 2.74أن متوسط منخفض نوعا حيث بلغ رغم : (Entropyمؤشر )

في درجة المؤشر أي أنه ليس هناك تدرج و فروق كبيرة بين المحاور على مستوى محيط الحي و المحاور 

 داخل الحي.

و بالمقارنة نلحظ الفرق الكبير  762.64بلغ  (:visual connectivityمؤشر الترابطية البصرية )

فنجد أن الفضاءات التي  المحسوس بين األحياء فيما يخص التواصل البصري و ترابطية مجال الرؤيةو 

المساحات المفتوحة داخل  تتميز بتواصل بصري كبير تتواجد على مستوى المحاور التي تحيط بالحي  و

 توزيع الفضاءاتالحي و التي تتمتع كذلك بمجال رؤية عال و تواصل بصري مرتفع نتيجة لطبيعة نظام 
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الحي يشهد تكامل بصري عال نتيجة : (VISUAL Integration (HH)مؤشر التكامل البصري  )

 8.24كما قلنا لطبيعة فضاءاته العمومية حيث بلغ قيمة 

 بقية و 1954نوفمبر  1محور  في تركز للمؤشر الفضائي لتوزيع أنا نجد(: IsovistArea)مؤشر 

للحي و قيمة متوسط المؤشر بلغ  الداخلية الفضاءات و المساحات جموعم إلى إضافة المحيطة الشوارع

 داللة على حجم الفضاءات العمومية لألحياء المدروسة 27586.47

( و هذا يدل على طول 833.07فاق بالنسبة لهذا األخير ) (:Occlusivityحجب الرؤية)مؤشر 

المكاني، أي أنه كلما كانت طبيعة األنسجة الحواف المفتوحة و إلى ارتفاع الغموض و التشويش المالحي 

منفتحة و البناءات متباعدة تنخفض إمكانية إقامة رؤى متسلسلة و بالتالي تؤدي إلى مزيد من الغموض و 

 .ضعف في قراءة المجال البصري

 

 :خالصة

يمكن للمخططين الحضريين أن يستمدوا فهماا أفضل من خالل استخدام تقنية بناء الجملة الفراغية 

لتطوير المناطق الحضرية، وأن يحصلوا على رؤى أفضل للمساعدة في تصميم مخططات حضرية جديدة. 

و قد تم تطبيقها على نطاق واسع في مجاالت التخطيط الحضري، و التصميم الحضري، و الهندسة 

 لي. المعمارية، و تخطيط النقل، و التصميم الداخ

( تقنية بناء الجملة الفراغية في اقتراح توصيات 2010و على سبيل المثال ، استخدم أوندر و جيجي )

 فيزيائية و وظيفية تتعلق بالمشكالت التي تم تحديدها في منطقة جنوب هاليس في اسطنبول.

رير العالقة بين استخدم العديد من الباحثين بناء الجملة لتحليل تواتر حركة المشاة في الشوارع، لتب

كثافة استخدام األراضي و تكوين الشوارع الحضرية ، لتفسير العالقة بين البيئة الحضرية و شبكة المرور، 

لتقييم مقترحات إعادة اإلعمار بعد نمذجة شبكة الطرق، و استكشاف النمط الهيكلي لشبكات الطرق 

في البيئة الحضرية باستخدام تقنية بناء  الحضرية. و من الواضح أنه يمكن تحليل أهمية شبكات الشوارع

الجملة الفراغية. عالوة على ذلك، استخدمت هذه الطريقة في السنوات األخيرة لتخطيط المساحات الترفيهية 

في المناطق الحضرية، و تصميم مدن جديدة، و لتحليل التوزيع المكاني للكثافة الحضرية، و لفهم الظروف 

للتحسين من حيث الهيكل المكاني العام، لدراسة العالقة بين الشكل المتكامل و االجتماعية و االقتصادية. 

 القيمة االقتصادية، و إدارة مخاطر الكوارث من خالل تحليل األنماط الحضرية.

إذا بواسطة هذه التقنية يمكن تنبأ التغييرات التي من الممكن أن يحدثها إجراء تغييرات على مستوى 

 حات....(.الفضاءات )شوارع، سا

و في دراستنا هذه و من خالل المقارنة بين األنسجة الثالث تبين أن هناك اختالفات جوهرية مست 

شكل و مورفولوجية العناصر التركيبية للفضاءات العمومية على مستوى األحياء و التي هي بطبيعة الحال 
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مفردات المشهد الحضري أو إفرازات النمو العمراني سواء كان طبيعي من خالل تفاعل كل مكونات و 

 مخططة بفعل تبني سياسات عمرانية دخيلة و تصميمات فرضتها عدت عوامل. 

 وكإجابة لإلشكال المطروح في أول البحث فإننا و بعد مراحل التحليل التي قمنا بها نؤكد أن :

ظاهرة النمو العمراني أثرت على شكل الفضاءات العمومية لمدينة ورقلة بإنتاج أنسجة عمرانية  

 تتمايز فيما بينها من حيث مورفولوجة عناصرها الهيكلية.  

هذه الفرضية، قد أمكن تأكيدها  في دراسة هذه الحالة عن طريق تطبيق تقنية بناء الجملة الفراغية 

(Space Syntax من خالل )( التحليل البصري البيانيVGA) و ( التحليل  المحوريaxial analyses )

للفضاءات العمومية و بتحليل النتائج الملخصة مع مراعاة بعض الجوانب التي رأينا أنها تحمل نوعا من 

ضمن برامج بحثية يمكن التطرق إلى نقد  مراحل قادمة و التي سنعمل عليهالنسبية، األمر الذي يدفعنا في 

 العناصر التركيبية لألنسجة التقليدية لمقاربة و تكييفها مع طبيعة و دالالت ا
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 عامة:الخاتمة ال
النمو العمراني الذي شهدته المدن الكبرى في الشمال، مس في نهاية السبعينات كل المدن الداخلية 

و مدن الجنوب و لم يستثني حتى المدن الصحراوية. بعد اإلستقالل إستفادت كل المدن من عمليات تنموية 

النزوح الريفي نحو المدن و توطين كبير خاصة بالتجهيز و إنشاء وحدات صناعية األمر الذي ساهم في 

 لسكان البدو الرحل.

عدم فعالية أنظمة مراقبة النمو العمراني، سوء تطبيق القوانين الخاصة بتسيير الوعاء العقاري و 

غياب سياسات تهيئة اإلقليم إلحداث توازن في توزيع األنشطة و السكان أدى كل هذا إلى نمو سريع و 

تحويل و مستوى المجالي بتوسع و تمدد محيط المدن، الترجمت نتائجه على ، غير متحكم فيه للمدن

اإلختالل الوظيفي المسجل بين باألراضية الزراعية و الغابات إلى أراضي بناء، و على المستوى الهيكلي 

 مختلف األجزاء العمرانية و على المستوى المعماري بفقدان الطابع المميز لمدن الواحات الصحراوية.

إزالة الغموض لمفهوم النمو  البحثي و بالنظر للواقع الموصوف أعاله اولنا من خالل هذا العملح

العمراني بمختلف أنماطه و عبر مختلف أزمنة تطوره األمر الذي قادنا لشرح مراحل التحضر السريع و 

الفضائية من خالل ترجماته الفضائية و تأثيرات ديناميكيات و تفاعالت هذا النمو على مختلف التكوينات 

تبني مجموعة من المعايير القياسية وفق آليات و مقاربات جديدة لقياس هذه التأثيرات و تداعياتها و فهم 

 انعكاساتها المادية.  

ة فرصة للتطرق لما توصل إليه العمل الذي تم القيام به من أجل اإلجابة عن تمتعتبر هذه الخا

تأكيد أو نفي ما تقدم من فرضيات ، و تحديد حدود هذا البحث ، و المشكل المطروح في أول البحث و 

تقديم المحاور البحثية المحتملة مستقبال. مع اعترافنا أنه أبعد ما يجعلنا نظن أن العمل قد انتهى و أن كل 

 شيء قد تمت دراسته و الفصل فيه.

تمثل سوى خطوة صغيرة في  المقدمة في هذه األطروحة ال األفكار و التقنياتو نتيجة لذلك ، فإن 

المسار البحثي ، و التي حاولنا االقتراب بها من كائن معقد متمثل في: النمو العمراني ، و تأثيره على 

حالة األنسجة العمرانية  -الفضاءات العمومية من حيث الشكل و الواقع وفق األبعاد المأخوذة في االعتبار 

في مرحلة الحقة برمجة برامج يمكن من خاللها قراءة و محاكاة  لمدينة ورقلة. نحن نسعى لفهم و تطبيق ثم

و تفسير الظواهر التي لها بعد فيزيائي و ترجمة فضائية على مستوى المدن و الحواضر ألن سرعة النمو 

 و إنعكاسته أصبحت تحتاج إلى هذا النوع من النتائج.

التي تدور حول الجانب الهيكلي  بغية الوصول إلى إجابات للتساؤالت المطروحة في أول البحث و

 ورقلة والتي ترتكز على فرضيات: مدينة للعناصر التكوينية للفضاءات العمومية لألنسجة العمرانية  ل

المعايير الشكلية للفضاءات العمومية  تأثرت بالنمو العمراني و أدى ذلك إلى خلق واقع  -

 يختلف باختالف هذه المعايير. 
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عة التعامل مع الظروف المناخية لمختلف األنسجة الناتجة عن الخصائص العمرانية و طبي -

 النمو العمراني لمدينة ورقلة خلق واقع يختلف باختالف طبيعة هذه األنسجة.

للتعامل مع هذا الموضوع ليس باألمر السهل. إذ تتطلب العملية، للتمكن من إثبات ، و التحقق 

 .بعة فصولسناه، هيكلة هذه األطروحة في واقعيا مما افترض

الفصول األربعة األولى تعرض المفاهيم النظرية بالتعريف و الشرح و التفسير لفهم موضوع 

لذي اشتمل على ثالثة فصول البحث و إيجاد العالقة التي تربط  بين هذه المفاهيم و التمهيد للجزء التطبيقي ا

 تطبيق المقاربات المنهجية و تقنيات البحث المعتمدة. اتم فيه

، حاولنا توضيح األسس ، و منطق النمو في المدينة من خالل تقديم تاريخ و  الفصل األولفي 

أنماط نموها ، و كذلك تأثير النمو العمراني على شكلها العام. و في سياق دراستنا، قدمنا تأثير النمو 

 العمراني على مورفولوجيا المدن الصحراوية في الجزائر.

 واقعيال يينمستومن خالل  ،تعاريف و مفاهيم الفضاء العمومي تطورتناولنا  ،الفصل الثانيو في 

التيارات التي و  المقاربات المختلفة في تصميم الفضاءات العموميةإضافة إلى العملي و الفكري التصوري 

استعراض موجز للتيارات الغربية و دورها في إنتاج الفضاءات و تخطيط هذه الفضاءات  وجهت تصميم و

أن وجهة النظر قد تباينت بشكل و الذي خلصنا من خالله إلى منذ ظهور النظريات الحضري العمومية 

 حسب محددات و متغيرات كل عصر. كبير من عصر إلى آخر

لتعرف على مكونات و ، االخصائص التصميمية للفضاءات العموميةتناولنا  الفصل الثالثو في 

حيث الشكل و التدرج في مستوياتها و التعرف على خصائص الفضاءات العمومية و تحديد أنواعها من 

العوامل المؤثرة في صياغة المورفولوجيا الفضائية لكل من  ناحدد التأثير المتبادل بين الشكل و الوظيفة

المبادئ العامة لتصميم الساحات ، تناولنا كذلك المدينة التقليدية و المعاصرة، و ما بينهما من مراحل تطور

 .عايير التصميمية و التخطيطية لخلق فضاءات عمومية سكنية آمنةالمو العمومية 

 خلصنا إلى أن: 

أهمية الفضاءات العمومية يظهر بصورة محددة من خالل استعمال و تجسيد أشياء جميلة  -

الذي يرتكز على تهيئة و أو ببساطة عن طريق تحسين استعمال الفضاء و إعادة تأهيله 

 .المناظر

لعالئقي( الذي يختص امومية يجب تصنيفها ضمن مجال )العمران مكونات الفضاءات الع -

بدراسة  البيئة و علم السلوكيات الحضرية و الذي بدوره يهتم بدراسة شروط تحقيق 

التوازن  الجيد و الظروف المناسبة للسكان ضمن الفضاءات العمومية الحضرية من خالل 

  .الطبيعة و كيفية توضع العناصر و مكونات المدينة
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عالج اإلطار المنهجي لبحثنا، من خالل تعريف المقاربة و التقنيات المستعملة، الفصل الرابع 

المالئمة لهذا الموضوع، أين حاولنا توضيح المقاربة المورفولوجية، من خالل اإلستعراض الشامل لنشأتها 

تها، و جذورها و تطورها و مصادرها المتعددة االختصاصات و المجاالت، التيارات و المدارس التي تبن

أهدافها، حدود تطبيقها، مفاهيمها األساسية، إضافة إلى تقديم بعض المناهج التحليلية ضمن المقاربة 

المورفولوجية ، و بعد ذلك شرحنا النموذج و التقنية المتبناه التي إعتمدناها للتحليل من خالل توضيح 

 ع             الخطوات المتبعة، األدوات، و معايير القراءة في هذا العمل المتواض

في الجزء التطبيقي المتعلق أساسا بالتحليل و تفسير المعطيات المستقاه من الميدان، كان الهدف، 

، صول النظرية و هي ثالث فصولالنظر إلى حالة الدراسة من خالل كل النوافذ التي رسمناها في الف

 للتحقق من فرضياتنا.

ام لمدينة ورقلة، من خالل إضاءة تاريخية، موقعها اإلطار العتناولنا  الفصلين الخامس و السادس

العمرانية لورقلة   الجغرافي، و مواصفاتها الفيزيائية و لتحديد أكثر لحالتنا الدراسية المتمثلة في األنسجة

قمنا بالتحليل بأثر رجعي للتطور العمراني للمدينة، مكننا من التعرف على مختلف الحقب التي مرت بها 

 ياسات المتبناه في كل منها و نتائجها على البنية العمرانية لمدينة ورقلة  المدينة و الس

و بهدف اإلحاطة العميقة، بظاهرة التحوالت المورفولوجية، حاولنا دراسة و تحليل النسيج 

العمراني بمختلف مكوناته، و فهم مراحل تشكله فيزيائيا بغية فهم أبعاد ظاهرة التحوالت الفيزيائية لعناصر 

و القيام بدراسة مقارنة بين النتائج  االستقرائي و التيبومورفولوجي التحليل كما قمنا بتطبيق بنية العمرانية.ال

لقراءة العوامل المتدخلة في رسم صورة واقع الفضاءات المتحصل عليها على مستوى عينات الدراسة 

 حسب محددات حصرناهما في الخصوصيات العمرانية و المناخية.العمومية 

كان هناك  خطوة  في تحليلنا. وبتسليط الضوء على آخر لقد سمح لنا هذا الفصل  الفصل السابع

مقارنة لألحياء المختارة من مدينة ورقلة )حالة الدراسة( وفق المعايير  حديث في األخير إلى إجراء دراسة

ائج هذه الدراسة . تمت معالجة نتعبر الزمنلشرح تطور النسيج الحضري  المذكورة في بداية الفصل 

محاكاة و الذي مكن من تحويل المعايير النوعية إلى كمية أي الوصول إلى تكمية النتائج باستخدام برنامج 

و المقارنة بينها بمخططات و منحنيات يمكن تفسير من خاللها التغيرات الشكلية المورفولوجية التي مست 

نشأت فيها و التغيرات التي أدخلت عليها عبر  طبيعة األحياء و فضاءاتها العمومية عبر الحقب التي

نحن قادرون على تمييز بعض االرتباطات بين الخصائص المدروسة  من خالل القراءة الرقمية، الزمن   

مجموعة معايير غريبة نوعا ما في مسمياتها لكننا إستطعنا  األنسجة الحضرية لكل حقبة. حددنا أيضا  و

بفضل التفسير النسبي الذي يراعي األسس الذي قام عليها البرنامج و طبيعة األنسجة المدروسة من الوصول 

و إلى نتائج مميزة عكست التحليل الوصفي الذي ميز قراءة واقع الفضاءات العمومية في الفصل الخامس 
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الي خلصنا إلى أنه يجدر بكل باحث في هذا الميدان أن يزاوج بين التقنيات و المقاربات و بالتالسادس 

 .المنهجية في عملية التحليل للتأكد من النتائج المتوصل إليها و تفسير النتائج بعضها ببعض

 

 اإلضافة العلمية لهذا البحث:

عمرانية ، و بالتالي مساهماته هذا البحث يقع تحت مظلة البحوث العلمية للهندسة المعمارية و ال

المعرفية المختلفة تتضمن الناحيتين النظرية و المنهجية. فإدخال مقاربة بناء الجملة الفراغية كطريقة 

للتحليل المورفولوجي في هذا البحث و التعريف بمفاهيمه وأدواته التحليلية ، يسمح باكتساب أداة تحليل 

رفة البيئات العمرانية الصحراوية و غيرها العديدة و المتنوعة في مهمة يمكن أن تساهم بقوة في فهم و مع

 الجزائر. 

البروتوكول التحليلي المستخدم و النتائج التي تم الحصول عليها، يفتح الطريق لمزيد من البحث 

لفهم هذه الطريقة الجديدة للتحليل المورفولوجي بشكل أفضل و النظر في استخدامها على مستوى التخطيط 

عمراني و المعماري. أما فيما يتعلق بالمساهمة المعرفية في هذا البحث ، فقد  تم تلخيصه في توصيف ال

العناصر التركيبية للفضاءات العمومية و مقارنتها بين مختلف األنسجة المكونة لمدينة صحراوية و إدراك 

 و.األثر الواقعي للسياسات المتبناة في كل مرحلة من المراحل التطور و النم

، فتح لنا آفاق أخرى ، نحو إتجاهات جديدة لم يتم التطرق لها بعد من معالجة هذا الموضوع المثير

 بينها:

البحث عن تأثير النمو العمراني على واقع الفضاءات العمومية من خالل عدت أبعاد )إجتماعية،  -1

 إقتصادية، بيئية، سياسية، وثقافية( ضمن بيئة المدن الصحراوية.

 إضافةإمكانية تعميم تحليل األنسجة الحضرية ، من خالل مدن صحراوية أخرى ، عن طريق  -2

 بعض المتغيرات.

 تطبيق التحليل المورفولوجي لمستوى أكثر تفصيال يتعلق باألنسجة الحضرية وهي:  -3

 التحليل التكويني للواجهات كنظام. (أ

الذي سيكون مرجعا في  قراءة التنظيم الداخلي للمباني ، بهدف وضع مرجع معماري، و (ب

 حالة العمليات الميدانية و مختلف التدخالت على مختلف األنسجة التقليدية و غيرها.

مواصلة تطوير تحليل التحوالت العمرانية، من خالل إجراء دراسة أكثر عمقا على األنسجة  -4

 القديمة.
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 حدود الدراسة:

د إجتهاد علمي ال يخلوا من نقائص و مآخذ، إن طريقة التحليل المستخدمة في هذا العمل هي بالتأكي

قابل للتطوير و التحسين من خالل )البحث ، التشاور و العمل بين الباحثين ، إدخال معايير جديدة للتحليل 

( ، إضافة إلى أن مجاله واسع و من الصعب جدا اإللمام الجامعات ن خالل مراكز األبحاث وو تعميمها م

. لذلك ، اقتصر البحث الحالي على في هذا الباب بشكل كامل في أول عمل بحثيبه و التمكن من تطبيقه 

تطبيق بعض التقنيات و أدوات التحليل التي كشفت فقط بعض الخصائص التركيبية لفضاءات األنسجة 

 بني و غير المبني.مال القائمة بين عالقةالالمدروسة و 

الفات التركيبية لألنسجة و بالتالي حاولنا بعض المعايير الخاصة بهذه التقنية لم تراعي اإلخت

تعويض ذلك بالتفسير النسبي و أخذ ذلك بعين االعتبار مثل تحليل الممرات، و االنحناءات في المنافذ 

ة في المقاربات المورفولوجية و تفسيراتها مالتقليدية، مسميات المعايير و ما يقابلها من المعايير المستخد

يمكن توضيح كل هذه النقائص من خالل   .من المؤشرات و تشابه دالالتها....الخإضافة إلى الكم الهائل 

إجراء المزيد من البحث في مقاربة بناء الجملة الفراغية وتحسين التحكم في األدوات والنماذج المعرفية 

 األخرى.

مراحل  دراستنا لديها حدين يمكن إيرادهما يتعلقان باإلطار الذي وضعناه لكي ال نتجاوزه خالل

 الدراسة:

األبعاد التي تناولناها في تحليل أثر النمو العمراني على واقع الفضاءات العمومية إقتصرنا  -

على البعد )العمراني، و المناخي( كأبعاد ترسم واقع هذه الفضاءات دون التطرق إلى 

 غيرها و هي عديدة.

ربة بناء الجملة الفراغية بل لم نتناول كل المعايير القياسية لمنهجية التحليل باستعمال مقا -

 إكتفينا بأهمها على أمل أننا قد وفقنا إلبراز و تحقيق األهداف المعلنة.  

 

 الصعوبات التي واجهتنا:

نحن ال ندعي تقديم عمل ال تشوبه شائبة أو تناول جميع الجوانب المتعلقة بهذه المشكلة ألن أي 

 المعلومات ، أو في معالجتها، أو حتى في تفسير النتائج.عمل بحثي له جزء من القصور سواء في جمع 

و  تجدر اإلشارة إلى الصعوبات التي تمت مواجهتها في هذه الدراسة نظراً لندرة توثيق الخرائط ،

مما ال يسمح لنا بإجراء تحليل جيد و عميق للتحوالت التي حدثت في جميع مراحل خاصة جانب الرقمنة 

رت بشكل خاص جة الحضرية لورقلة ، فضالً عن درجة التغييرات الكبيرة. التي أثالعملية التحليلية لألنس

و بالتالي فتناول هذا النوع من الدراسات الذي يتناول في شقه التطور الكرونولوجي  ،على األنسجة القديمة

خزين حي ينمو و يتفاعل ضمن ديناميكية ال تتوقف يتطلب تطوير آليات ت كائنالتي كما عرفت و للمدن 
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بما جزء مما واجهنا قد أزلنا صعوبة كبيرة من أمام الباحثين و هذا ربذلك نكون  ،نوع الخرائط الرقمية

 خالل البحث.

فقليل هي الدراسات التي تبنته كآلية و  ،إضافة إلى التمكن من تقنية البحث و برنامج المحاكاة

رات التي يستعملها خاصة و أننا نستعمل مؤشخاصة في الجانب التطبيقي، إضافة إلى دالالت و مفردات ال

اللغة العربية كلغة بحث فجانب الترجمة خالل كل مراحل البحث أخذ منا الوقت الكبير حرصا على إعطاء 

غة المصدر ما يناسبه و يقابله داللة و معنى باللغة العربية و إذا عجزنا على ذلك تركناه كما للالكل لفظ ب

 لمفهومه.هو مع إعطاء تفسير و تعريف 
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32 84 2 

236266

38 

0,0004220

96 5212 

0,0038662
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0,0007430

34 

0,0008281

57 2 

0,2083333

3 0,07692308 

3,02933

55 
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7 

94 

208,9987

55 

814,22424

4 
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97 

865,44491

4 3830 91 
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09 

0,0383509

7 46157 

0,0342390

16 

0,0338788

14 0,0248974 5 1,2083334 0,15625 
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23 

1,187788

6 

95 

197,4683

01 

846,95423

2 

381,41480

9 

910,86258

94 4750 299 

3,32E+

09 

0,0528215

73 56425 

0,0418557

64 

0,0420168

08 

0,0922839

49 7 3,1011906 0,1891892 

3,09217

43 

1,315713

6 

96 

60,01622

9 

834,40671

93 

291,66254

8 

922,98680

65 870 131 

3,19E+

08 

0,0056938

79 18410 

0,0136564

39 

0,0076957

1 

0,0542443

06 6 2,2083333 0,2 

3,05832
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V
I 

Harmonic 

Mean 

Depth 
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Mean Depth 

R3 

Integration 

[HH] 

Integration 

[HH] R3 

Integration 

[P-value] 

Integration 

[P-value] 

R3 

Integration 

[Tekl] 

Integration 

[Tekl] R3 Intensity 

Intensity 

R3 

Line 

Length 

Mean 

Depth 

Mean 

Depth R3 

25,911201 13,387156 1,5877433 2,5821917 1,5877433 2,5821917 0,72461355 0,76824713 0,68019354 0,75242782 186,25166 4,9894958 2,5698924 

35,357964 40,826817 1,7131389 3,1491878 1,7131389 3,1491878 0,73198408 0,7981385 0,76915395 1,0547261 908,94604 4,6974788 2,3716815 

17,547874 26,423178 1,625404 2,9817028 1,625404 2,9817028 0,72687078 0,7897532 0,74250239 0,93099809 325,01926 4,897059 2,4363637 

22,928122 27,410772 1,5220214 2,8211856 1,5220214 2,8211856 0,72057837 0,7813375 0,67905825 0,86930424 277,10406 5,1617646 2,504673 

19,264923 26,687403 1,4095954 2,8518169 1,4095954 2,8518169 0,71336734 0,78517675 0,6597085 1,0822135 261,34027 5,4936976 2,3499999 

13,185685 14,545455 1,2568256 2,3216503 1,2568256 2,3216503 0,70285279 0,75257498 0,60218674 0,82788175 147,76053 6,039916 2,5384614 

6,8875947 11,528384 1,215286 2,1038156 1,215286 2,1038156 0,69983059 0,73699301 0,58164704 0,80979371 40,62085 6,2121849 2,5576923 

5,646698 10,56 1,0691931 1,9487677 1,0691931 1,9487677 0,68854845 0,72484863 0,5211556 0,94033164 74,344742 6,9243698 2,4736843 

8,472497 16,302765 1,1296833 2,3073587 1,1296833 2,3073587 0,69335139 0,75352281 0,54273129 1,0732028 93,680443 6,6071429 2,375 

17,727175 19,463272 1,2231742 2,5766327 1,2231742 2,5766327 0,70041031 0,77119112 0,58694965 1,115387 228,83255 6,1785712 2,3275862 

14,909552 10,56 1,1745713 1,9487677 1,1745713 1,9487677 0,69679284 0,72484863 0,5556668 0,94033164 363,63898 6,3928571 2,4736843 

10,604035 5,1063828 0,99772483 1,3272201 0,99772483 1,3272201 0,68260419 0,65251905 0,47869152 0,9102658 70,791924 7,3487396 2,5263157 

9,0854712 4 0,97766685 1,1191936 0,97766685 1,1191936 0,6808787 0,60985333 0,46212238 1,3207635 76,053169 7,4789915 2,2727273 

7,2473583 51,485676 1,652123 3,4734523 1,652123 3,4734523 0,72844899 0,81162119 0,78570402 1,1154834 629,59869 4,8340335 2,3285713 

7,8955069 13,431734 1,4228997 2,6345727 1,4228997 2,6345727 0,71424234 0,77144241 0,66620559 0,79490119 78,014084 5,4516807 2,5274725 

11,718827 8,9839573 1,1861229 1,8289474 1,1861229 1,8289474 0,69766259 0,71374571 0,55920994 0,6070081 191,84671 6,3403363 2,6888888 

11,847169 4,6153846 1,0407748 1,2241485 1,0407748 1,2241485 0,68622154 0,63241249 0,48900825 1,2735124 128,16438 7,0861344 2,3076923 

18,225552 13,359529 1,5486002 2,6129258 1,5486002 2,6129258 0,72222537 0,77029079 0,69714707 0,80224055 132,67719 5,0903363 2,5227273 

10,928858 22,5 1,5266453 2,5390997 1,5266453 2,5390997 0,72086638 0,76577568 0,69260412 0,77981007 226,63138 5,1491594 2,5730338 

6,5304804 13,075685 1,344837 2,1150789 1,344837 2,1150789 0,70901877 0,7381919 0,61095345 0,89735234 76,999832 5,710084 2,5 

10,844707 8,9101801 1,3300064 1,9378124 1,3300064 1,9378124 0,7080012 0,72338945 0,6039809 0,74187076 71,487762 5,7626052 2,6086957 

8,6533699 19,038687 1,4751098 2,4573848 1,4751098 2,4573848 0,71761888 0,7608248 0,68841106 0,74355227 126,33842 5,2941175 2,5999999 

15,46346 12,766839 1,4537727 2,3763251 1,4537727 2,3763251 0,71624982 0,75570089 0,66972649 0,68747264 66,028122 5,3571429 2,6341465 

14,583624 30,508255 1,5703773 3,0111053 1,5703773 3,0111053 0,72355944 0,79104829 0,73095965 0,94527489 304,00665 5,0336137 2,4385965 

7,5273719 15,247029 1,5557919 2,4279311 1,5557919 2,4279311 0,72266746 0,759058 0,68757302 0,74789345 168,22762 5,0714288 2,5925925 

6,6675406 14,795836 1,4551759 2,3572955 1,4551759 2,3572955 0,7163403 0,75478506 0,66525811 0,80017591 55,152267 5,352941 2,557143 



 

V
II 

12,680074 22,454485 1,4551759 2,6460943 1,4551759 2,6460943 0,7163403 0,77372259 0,67201227 1,0274405 212,20236 5,352941 2,3943663 

8,8066587 20,363636 1,373633 2,494889 1,373633 2,494889 0,71097118 0,76394033 0,65015376 0,91681421 99,082161 5,6113443 2,4788733 

11,994223 11,048594 1,2803077 1,8950547 1,2803077 1,8950547 0,70452845 0,71972805 0,59302521 0,82476193 276,04755 5,9474788 2,55 

4,9713426 3,3280001 1,1138251 1,4221928 1,1138251 1,4221928 0,69211119 0,66679943 0,52470917 0,83068627 86,999718 6,686975 2,5454545 

5,943645 5,647059 1,1146486 1,5110798 1,1146486 1,5110798 0,69217592 0,67846346 0,52623862 0,98383266 109,95514 6,6827731 2,4545455 

6,4558258 2,2857144 0,8573001 0,68957245 0,8573001 0,68957245 0,66992331 0,47712126 0,42774329 1,2222222 58,088654 8,3886557 2,4285715 

14,815486 6,8852458 1,3742591 2,1606073 1,3742591 2,1606073 0,71101326 0,74141181 0,6253947 0,79454565 42,906525 5,6092439 2,528302 

11,610363 4,6265059 1,1773231 1,5672342 1,1773231 1,5672342 0,69700062 0,68741572 0,55888957 0,41543075 22,757421 6,3802519 2,8108108 

16,300419 8,6413994 1,1175406 1,8993479 1,1175406 1,8993479 0,69240296 0,72058469 0,5593586 0,947523 22,743212 6,6680675 2,4571428 

12,365019 23,818045 1,1574374 2,663805 1,1574374 2,663805 0,69549102 0,77556741 0,60804278 1,1033607 192,90063 6,4726892 2,3484848 

7,169631 12,004306 1,1650404 2,1975408 1,1650404 2,1975408 0,69607043 0,7437731 0,5936805 0,74943727 21,534096 6,436975 2,5967741 

7,2456236 20,059702 1,3563313 2,6102371 1,3563313 2,6102371 0,70980179 0,77040565 0,66350961 0,87989205 192,26158 5,6701679 2,4939759 

6,9422245 9,8691587 1,1377828 1,8783784 1,1377828 1,8783784 0,69397986 0,71816814 0,56858432 0,68623674 70,37735 6,5672269 2,6444445 

5,7931528 4,0975609 0,96545774 1,0697098 0,96545774 1,0697098 0,67981535 0,60170126 0,48423237 1,1249316 91,336632 7,5609245 2,4166667 

13,449409 8,6153851 1,0379087 1,8688198 1,0379087 1,8688198 0,68598419 0,71752626 0,53586644 0,89673996 66,989365 7,102941 2,5 

17,505341 10,285714 1,2521281 1,9354798 1,2521281 1,9354798 0,70251477 0,72319734 0,59969664 0,67377913 43,258827 6,0588236 2,6530612 

11,435411 6,1090908 0,99116522 1,40625 0,99116522 1,40625 0,68204278 0,66438562 0,49365029 0,89000672 89,730057 7,3907561 2,5238094 

5,1538253 3,3103449 1,013828 1,5014817 1,013828 1,5014817 0,68397075 0,67888218 0,50865877 0,55568159 53,958721 7,2478991 2,7419355 

6,6174569 7,6972113 1,0165626 1,6771457 1,0165626 1,6771457 0,68420118 0,69833374 0,51345986 0,75842261 68,628334 7,2310925 2,6060605 

3,9764357 1,8823529 0,94815236 0,78060293 0,94815236 0,78060293 0,67829067 0,5308733 0,44823819 0,66214478 26,304989 7,6806722 2,7 

7,2091789 17,938398 1,2065325 2,5483136 1,2065325 2,5483136 0,69918394 0,76943195 0,60372329 1,093372 117,30959 6,25 2,3333333 

6,9881034 18,534653 1,3508623 2,334126 1,3508623 2,334126 0,70942986 0,75403267 0,63439429 0,9338209 154,18965 5,6890755 2,4655173 

12,885881 9,6289787 1,3618449 2,1592584 1,3618449 2,1592584 0,71017563 0,74092513 0,629498 0,69047904 44,291218 5,6512604 2,6349206 

6,9286485 21,884277 1,480179 2,8902395 1,480179 2,8902395 0,717942 0,78492278 0,71644557 0,86414468 240,16974 5,2794118 2,4818182 

6,5975528 9,6027555 1,2266576 2,1488113 1,2266576 2,1488113 0,70066547 0,74017596 0,61056501 0,70718968 62,990391 6,1638656 2,6229508 

8,2839851 11,795007 1,1636914 2,1642892 1,1636914 2,1642892 0,69596785 0,74163002 0,59551311 0,83221406 76,202522 6,4432774 2,5370371 

8,7132807 25,292368 1,3649274 2,6137791 1,3649274 2,6137791 0,71038413 0,77029419 0,67497087 0,84088677 159,97905 5,6407561 2,52809 

4,9713426 3,3280001 1,1138251 1,4221928 1,1138251 1,4221928 0,69211119 0,66679943 0,52470917 0,83068627 26,143959 6,686975 2,5454545 

4,9713426 3,3280001 1,1138251 1,4221928 1,1138251 1,4221928 0,69211119 0,66679943 0,52470917 0,83068627 97,599007 6,686975 2,5454545 



 

V
III 

11,050414 9,9748116 1,4249171 2,2941537 1,4249171 2,2941537 0,71437448 0,75044191 0,66254294 0,72510386 120,95619 5,4453783 2,5999999 

18,214378 33,522778 1,6658146 2,933326 1,6658146 2,933326 0,72925049 0,78660989 0,76269346 0,85633814 235,7549 4,8025212 2,516129 

7,3688955 8,8421049 1,2775952 1,9161526 1,2775952 1,9161526 0,70433611 0,72153497 0,59558028 0,78171915 90,045471 5,957983 2,5813954 

6,8876739 12,325056 1,157882 2,0598946 1,157882 2,0598946 0,69552499 0,73476273 0,56323373 1,0296514 72,804024 6,4705882 2,4102564 

15,007581 7,0210972 1,373633 2,3103485 1,373633 2,3103485 0,71097118 0,75211853 0,63072377 0,80486304 99,013062 5,6113443 2,5 

15,007581 7,0210972 1,373633 2,3103485 1,373633 2,3103485 0,71097118 0,75211853 0,63072377 0,80486304 105,41903 5,6113443 2,5 

17,705456 8,8888893 1,2147963 1,9305556 1,2147963 1,9305556 0,69979447 0,7227692 0,57580554 0,75463569 107,91939 6,2142859 2,5999999 

21,445484 12,123515 1,3593888 2,3036129 1,3593888 2,3036129 0,71000922 0,75212616 0,62206084 0,91665286 112,0863 5,6596637 2,4545455 

21,695242 18,719999 1,3018672 2,3377178 1,3018672 2,3377178 0,706047 0,75400209 0,6184808 0,89378053 207,61406 5,8655462 2,4918032 

20,511726 11,795007 1,2668591 2,1642892 1,2668591 2,1642892 0,70357162 0,74163002 0,60667467 0,83221406 93,316719 6 2,5370371 

14,37839 31,339573 1,6900922 3,2015986 1,6900922 3,2015986 0,73065984 0,80023891 0,77371389 0,99645233 321,47617 4,7478991 2,375 

21,151869 26,277372 1,6140924 2,8401279 1,6140924 2,8401279 0,72619689 0,78189331 0,75042737 0,80246252 183,04857 4,9243698 2,55 

7,5805898 13,658537 1,5414747 2,6597896 1,5414747 2,6597896 0,7217859 0,77234256 0,71134937 0,70456028 145,70724 5,1092439 2,6055045 

6,8143482 11,06789 1,2177401 2,0196919 1,2177401 2,0196919 0,70001125 0,73041266 0,57835114 0,83605605 102,87971 6,2016807 2,5434783 

8,1127634 14,04878 1,3046839 2,2365911 1,3046839 2,2365911 0,70624405 0,74649632 0,60372925 0,73922724 90,648438 5,855042 2,6060605 

14,616522 20,943699 1,2500516 2,56304 1,2500516 2,56304 0,70236504 0,76970357 0,60270309 1,0836329 169,41443 6,0672269 2,3606558 

11,799589 6,6141734 1,1736569 1,9378124 1,1736569 1,9378124 0,69672376 0,72338945 0,55991954 0,72604656 92,533165 6,397059 2,6086957 

7,8210874 16,980644 1,5251009 2,4098852 1,5251009 2,4098852 0,72077024 0,75813776 0,68087322 0,80805671 207,17372 5,1533613 2,554054 

10,390932 7,3600001 1,1870569 1,6338958 1,1870569 1,6338958 0,69773263 0,69366515 0,5625872 0,72772598 78,498047 6,3361344 2,625 

14,440382 11,528384 1,32942 2,1038156 1,32942 2,1038156 0,70796078 0,73699301 0,62041408 0,80979371 72,959541 5,7647057 2,5576923 

7,4295149 9,1672602 1,2521281 1,7520223 1,2521281 1,7520223 0,70251477 0,70608419 0,57278448 0,82119638 53,967709 6,0588236 2,5588236 

7,4233737 7,3684211 1,0916454 1,5887082 1,0916454 1,5887082 0,69035429 0,68816483 0,52926576 0,95836836 45,129719 6,8025212 2,48 

13,924328 26,814871 1,5075623 2,8295412 1,5075623 2,8295412 0,71967345 0,78239948 0,72304982 0,94440264 198,23137 5,2016807 2,4479167 

7,8067274 3,5947137 1,3195293 1,8478363 1,3195293 1,8478363 0,70727718 0,71553516 0,60630411 0,58860695 60,827465 5,8004203 2,7021277 

7,8067274 3,5947137 1,3195293 1,8478363 1,3195293 1,8478363 0,70727718 0,71553516 0,60630411 0,58860695 46,136295 5,8004203 2,7021277 

7,8067274 3,5947137 1,3195293 1,8478363 1,3195293 1,8478363 0,70727718 0,71553516 0,60630411 0,58860695 43,594322 5,8004203 2,7021277 

9,7522049 6,3265305 1,2197106 1,8096997 1,2197106 1,8096997 0,70015609 0,71189153 0,58934098 0,64727032 29,83956 6,1932774 2,6744187 

13,065329 9,0392523 1,322423 1,9710253 1,322423 1,9710253 0,70747757 0,7262311 0,61182588 0,75746685 91,951355 5,789916 2,5957446 

10,766566 5,5813951 1,1438257 1,5153866 1,1438257 1,5153866 0,6944465 0,67979461 0,54802835 0,71278071 31,858522 6,5378151 2,6428571 



 

IX 

13,006468 16,372093 1,4262651 2,3657572 1,4262651 2,3657572 0,71446276 0,75497311 0,67484623 0,6219371 95,659256 5,4411764 2,6818182 

7,859787 11,908397 1,3253294 2,2013726 1,3253294 2,2013726 0,7076785 0,74393308 0,63889164 0,63591909 114,67425 5,7794118 2,6760564 

6,8668265 13,048544 1,3418444 2,4838405 1,3418444 2,4838405 0,70881414 0,76267344 0,65141225 0,78458422 189,08192 5,7205882 2,55 

6,5883861 10,147651 1,3166482 2,4054189 1,3166482 2,4054189 0,70707738 0,75793815 0,63465935 0,78230172 92,382347 5,8109245 2,5416667 

5,2474942 3,1898735 0,96360642 1,2906152 0,96360642 1,2906152 0,67965323 0,64601481 0,48497823 0,94616318 123,13609 7,5735292 2,4705882 

6,2197847 6,0858893 1,1288373 1,7389672 1,1288373 1,7389672 0,69328558 0,70512784 0,56011385 0,60152072 141,42691 6,6113443 2,7073171 

6,8550196 12,832138 1,3317688 2,4291019 1,3317688 2,4291019 0,70812255 0,75946164 0,64426339 0,80855209 118,88027 5,7563024 2,5342467 

6,8553567 12,84409 1,3177992 2,4495552 1,3177992 2,4495552 0,70715725 0,7608757 0,63677651 0,82986826 158,89122 5,8067226 2,5138888 

5,0079255 3,7551022 1,3109237 2,2343061 1,3109237 2,2343061 0,70667934 0,7462613 0,6259771 0,63470632 67,429337 5,8319325 2,6428571 

6,1008954 7,0872483 1,3126359 2,2941537 1,3126359 2,2941537 0,70679849 0,75044191 0,62935233 0,70475864 105,61451 5,8256302 2,5999999 

7,0389376 15,652174 1,3557215 2,5147932 1,3557215 2,5147932 0,70976037 0,76438206 0,66069376 0,77117622 167,28244 5,6722689 2,5697675 

7,2495799 20,108814 1,3442374 2,6542635 1,3442374 2,6542635 0,70897782 0,77323902 0,65788013 0,92212409 194,73212 5,7121849 2,4567902 

7,1294546 17,142857 1,3172234 2,4706271 1,3172234 2,4706271 0,70711726 0,7624163 0,63759661 0,89375049 248,00494 5,8088236 2,4857142 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

Mean Depth 
[Choice Wgt] 
R3 

Mean Depth 
[Connectivity 
Wgt] 

Node 
Count 

Node 
Count R3 RA RA R3 RA [Penn] RA [Penn] R3 RRA RRA R3 

Relativised 
Entropy 

1,987172 4,7216806 477 94 0,016797878 0,034128096 0,49655354 0,20218579 0,62982476 0,38726792 2,4797425 

1,9852709 4,4823384 477 114 0,015568333 0,024494311 0,58480775 0,30493274 0,58372384 0,3175422 2,3119209 

2,0276165 4,6686969 477 111 0,016408669 0,026355296 0,60573858 0,27188939 0,61523163 0,33537886 2,3612339 

1,9700603 4,8410473 477 108 0,01752322 0,028390056 0,53267282 0,23696682 0,65702093 0,3544609 2,5274718 

2,0860879 5,1053596 477 81 0,018920831 0,034177214 0,54537725 0,3121019 0,70942342 0,35065365 2,5652852 

2,2561445 5,6266747 477 66 0,021220699 0,048076924 0,53597677 0,21259843 0,79565537 0,43072811 2,6992931 

2,5241888 5,7904992 477 53 0,021946041 0,061085973 0,5596379 0,1980198 0,8228516 0,47532687 2,7316031 

2,4507396 6,5054812 477 39 0,024944715 0,079658605 0,53747743 0,23287672 0,93528473 0,51314479 2,9311466 

2,3912194 6,1894031 477 49 0,023609022 0,058510639 0,52626908 0,29032257 0,8852039 0,43339598 2,8772104 

2,2761788 5,7746649 477 59 0,021804512 0,046581972 0,52321082 0,31858408 0,817545 0,38810343 2,749284 

2,3939009 6,0243607 477 39 0,022706768 0,079658605 0,50348163 0,23287672 0,85137445 0,51314479 2,789696 

2,4109764 6,9884286 477 20 0,026731534 0,16959064 0,46361378 0,17142858 1,0022804 0,75345457 3,0188739 

2,4961412 7,1668696 477 12 0,027279964 0,25454545 0,45260915 0,2631579 1,0228434 0,89350057 3,0749493 

1,9973238 4,5742998 477 141 0,0161433 0,019116135 0,64700192 0,32851985 0,60528177 0,287898 2,3404856 

2,26667 5,1760049 477 92 0,018743919 0,033943836 0,5901354 0,22346368 0,7027902 0,37956816 2,5538018 

2,4811254 6,0736904 477 46 0,022485625 0,076767676 0,50831723 0,12643678 0,8430829 0,54676259 2,7997797 

2,7827687 6,8264313 477 14 0,025625829 0,21794872 0,43965185 0,26086956 0,96082264 0,81689435 2,9944942 

2,2209013 4,8861146 477 89 0,017222468 0,035005223 0,58618492 0,22543353 0,6457445 0,38271275 2,4372499 

2,3282957 4,9080391 477 90 0,017470146 0,035750765 0,61798841 0,2 0,65503097 0,3938404 2,4410701 

2,5875566 5,4518881 477 49 0,019831933 0,063829787 0,60205895 0,22580644 0,74358457 0,47279561 2,6264012 

2,6213853 5,4445796 477 47 0,020053074 0,071497582 0,56150872 0,16853933 0,75187606 0,51604581 2,6347432 

2,3228743 4,9311814 477 86 0,018080495 0,03809524 0,60464215 0,18562874 0,67791563 0,40693668 2,4563982 

2,3941827 5,0316687 477 83 0,018345864 0,040349294 0,55919236 0,16770187 0,68786544 0,42081785 2,4968476 

2,1619122 4,7216806 477 115 0,016983636 0,025461884 0,59192348 0,2711111 0,63678962 0,33210397 2,410414 

2,3423972 4,7838001 477 82 0,017142856 0,039814815 0,62514508 0,18867925 0,6427595 0,41187331 2,44677 

2,4070189 5,0694275 477 71 0,018328173 0,045134574 0,63223284 0,20437956 0,68720216 0,42421496 2,4942846 



 

X
I 

2,3311803 5,0487208 477 72 0,018328173 0,039839033 0,5992263 0,28776979 0,68720216 0,37791547 2,4942794 

2,2989595 5,2563949 477 72 0,019416187 0,04225352 0,57543522 0,24460432 0,72799647 0,40081945 2,5552957 

2,6096518 5,5962243 477 41 0,02083149 0,079487182 0,54448742 0,19480519 0,78106225 0,52768928 2,6745474 

2,5568647 6,4665041 477 23 0,023945156 0,14718615 0,55601114 0,17073171 0,897807 0,70313954 2,8585761 

2,539711 6,4640684 477 23 0,023927465 0,13852814 0,5563392 0,21951219 0,89714372 0,66177839 2,8572743 

2,7502286 8,2095003 477 8 0,031110128 0,47619048 0,46379021 0,090909094 1,1664526 1,4501739 3,1857419 

2,2741003 5,412302 477 54 0,019407341 0,058780842 0,53368759 0,21359223 0,72766483 0,46283284 2,5931127 

2,5671344 6,2088914 477 38 0,022653693 0,1006006 0,50464219 0,056338027 0,84938449 0,63806671 2,7667265 

2,6111367 6,4951277 477 36 0,023865547 0,085714288 0,52112174 0,23880596 0,89482206 0,52649653 2,7962606 

2,4117799 6,2898903 477 67 0,0230429 0,04149184 0,57274067 0,31007752 0,86397761 0,37540284 2,7560134 

2,53354 6,2216806 477 63 0,022892525 0,052353252 0,57552892 0,18181819 0,85833937 0,45505413 2,7676282 

2,3045323 5,4214373 477 84 0,019663865 0,036438435 0,60543132 0,2392638 0,73728299 0,38310698 2,5681245 

2,5846736 6,3331304 477 46 0,023440955 0,074747473 0,56536001 0,14942528 0,87890232 0,53237408 2,7981224 

2,8713307 7,3270402 477 13 0,027624944 0,25757575 0,52386034 0,19047619 1,0357782 0,93483305 3,0253165 

2,4963522 6,9177833 477 37 0,025696594 0,085714288 0,52353615 0,2173913 0,96347594 0,53509706 2,8805668 

2,6178403 5,861145 477 50 0,02130031 0,068877548 0,53423595 0,14736842 0,79864031 0,51666778 2,6622856 

2,4901571 7,2107186 477 22 0,026908448 0,15238096 0,50106609 0,17948718 1,0089135 0,71111113 2,9727366 

2,4831457 7,0450668 477 32 0,026306944 0,11612903 0,54657722 0,084745765 0,98636061 0,66600877 2,9434788 

2,4219794 7,0322776 477 34 0,026236178 0,10037879 0,54779691 0,15873016 0,98370731 0,59625107 2,939307 

2,5950451 7,4628501 477 11 0,028129146 0,37777779 0,51516998 0 1,0546829 1,2810611 3,1030238 

2,3620284 6,0462852 477 58 0,022105264 0,047619049 0,59012628 0,31531531 0,82882148 0,39241639 2,7138908 

2,5072503 5,4677224 477 59 0,019743476 0,051421657 0,60383385 0,24778761 0,74026793 0,42842588 2,5878382 

2,4556892 5,4640684 477 64 0,019584255 0,052739374 0,57176018 0,16260162 0,73429805 0,46312195 2,5809035 

2,2474792 5,0280147 477 111 0,018018575 0,027189324 0,63844514 0,24884793 0,67559397 0,34599209 2,4579134 

2,4741585 5,9275274 477 62 0,021742592 0,05409836 0,59685093 0,16806723 0,8152234 0,46537358 2,6855807 

2,4838023 6,2204628 477 55 0,022919063 0,058001399 0,57503688 0,20952381 0,85933435 0,46204543 2,7415521 

2,4048781 5,3940315 477 90 0,019540027 0,034729317 0,60791624 0,22285715 0,73263973 0,38258782 2,5460594 

2,5568647 6,4665041 477 23 0,023945156 0,14718615 0,55601114 0,17073171 0,897807 0,70313954 2,8585761 

2,5568647 6,4665041 477 23 0,023945156 0,14718615 0,55601114 0,17073171 0,897807 0,70313954 2,8585761 



 

X
II 

2,2925792 5,1601706 477 71 0,018717382 0,046376813 0,59071565 0,18248175 0,70179522 0,43589059 2,5075116 

2,1062374 4,4756393 477 125 0,016010614 0,024652505 0,61530286 0,23265307 0,60030687 0,34090996 2,3154848 

2,5194366 5,7070646 477 44 0,020875718 0,075304538 0,58111465 0,18072289 0,78272057 0,52187908 2,666635 

2,4866617 6,2606578 477 40 0,023034057 0,074224025 0,57290471 0,26666668 0,86364591 0,48546177 2,7819524 

2,2617655 5,4074302 477 61 0,019416187 0,050847456 0,53347504 0,23076923 0,72799647 0,43283513 2,5888164 

2,2647338 5,4074302 477 61 0,019416187 0,050847456 0,53347504 0,23076923 0,72799647 0,43283513 2,5888164 

2,5064275 6,0267968 477 46 0,021954887 0,07272727 0,51992261 0,1724138 0,82318324 0,51798558 2,7249928 

2,2641945 5,4476247 477 56 0,019619638 0,053872053 0,52858663 0,25233644 0,73562467 0,43410072 2,6082134 

2,3983862 5,6845312 477 62 0,020486511 0,049726777 0,55203092 0,23529412 0,7681275 0,4277676 2,6363947 

2,4386716 5,8087697 477 55 0,021052632 0,058001399 0,53965181 0,20952381 0,78935379 0,46204543 2,6530659 

2,0119286 4,3617539 477 121 0,015780628 0,023109244 0,62082893 0,30379745 0,59168369 0,31234396 2,3032908 

2,1572456 4,58039 477 121 0,016523663 0,02605042 0,60297555 0,21518987 0,61954325 0,35209683 2,3396518 

2,2619202 4,8112059 477 110 0,017302079 0,029731566 0,62166345 0,18604651 0,64872944 0,37596959 2,430115 

2,5017788 5,7649207 477 47 0,021901814 0,06859903 0,56052536 0,20224719 0,82119328 0,49512503 2,7292509 

2,3549631 5,3934226 477 67 0,020442283 0,04941725 0,55299807 0,17829457 0,76646918 0,44710901 2,6755221 

2,3492186 5,6321559 477 62 0,021335693 0,04535519 0,53346229 0,30252102 0,79996693 0,39016166 2,7072392 

2,3808753 6,0054812 477 47 0,022724459 0,071497582 0,50309479 0,16853933 0,85203779 0,51604581 2,7931662 

2,3728383 4,8775883 477 75 0,017487837 0,042576823 0,61760157 0,20689656 0,65569431 0,41495752 2,462363 

2,6451771 6,043849 477 33 0,022467935 0,10483871 0,54916579 0,14754099 0,84241962 0,61203414 2,7506976 

2,3867192 5,4409256 477 53 0,020061919 0,061085973 0,5613153 0,1980198 0,75220776 0,47532687 2,6058531 

2,6224687 5,7947626 477 35 0,02130031 0,094474152 0,57259494 0,18461539 0,79864031 0,57076901 2,7225506 

2,6775439 6,5645556 477 26 0,024431668 0,12333333 0,54699033 0,21276596 0,91604841 0,62944221 2,8566539 

2,2805638 4,9080391 477 97 0,017691286 0,030482456 0,6131528 0,26455027 0,66332251 0,35341418 2,4117608 

2,4157007 5,4744215 477 48 0,020212295 0,074005552 0,55802709 0,12087912 0,757846 0,54117352 2,6317608 

2,4157007 5,4744215 477 48 0,020212295 0,074005552 0,55802709 0,12087912 0,757846 0,54117352 2,6317608 

2,4157007 5,4744215 477 48 0,020212295 0,074005552 0,55802709 0,12087912 0,757846 0,54117352 2,6317608 

2,5913134 5,9007306 477 44 0,021866431 0,079734221 0,56123537 0,13253012 0,81986666 0,55257785 2,6887348 

2,4063783 5,4640684 477 48 0,020168068 0,069380201 0,55899417 0,17582418 0,75618768 0,50735015 2,6215346 

2,6850705 6,2180266 477 29 0,023317117 0,12169312 0,53212637 0,13207547 0,87425905 0,65989763 2,7924912 



 

X
III 

2,3814678 5,1260657 477 89 0,018699691 0,038662486 0,59110254 0,14450867 0,70113188 0,42269766 2,4995091 

2,4919319 5,5006089 477 72 0,020123839 0,047887325 0,59620166 0,1438849 0,75452936 0,45426202 2,5905015 

2,338553 5,4531059 477 81 0,019876162 0,039240506 0,60117143 0,21019109 0,74524283 0,40260231 2,5865536 

2,3169549 5,5414128 477 73 0,020256523 0,043427229 0,59353924 0,21276596 0,75950426 0,415728 2,6159809 

2,9163485 7,3239951 477 18 0,027678018 0,18382353 0,52294558 0,19354838 1,0377681 0,77482426 3,0198913 

2,6132023 6,3489647 477 42 0,023626713 0,085365854 0,5619157 0,11392405 0,88586724 0,57505399 2,804395 

2,3314922 5,5024362 477 74 0,020026537 0,042617962 0,59815407 0,21678321 0,75088108 0,4116748 2,5913167 

2,317261 5,5377588 477 73 0,020238832 0,042644758 0,59389424 0,22695035 0,75884098 0,4082374 2,612673 

2,3371429 5,5730815 477 71 0,02034498 0,047619049 0,59176427 0,16058394 0,7628209 0,44756624 2,6289542 

2,3305528 5,5596833 477 71 0,020318443 0,046376813 0,59229678 0,18248175 0,76182592 0,43589059 2,6223407 

2,3184295 5,4275274 477 87 0,01967271 0,036935706 0,60525382 0,20118344 0,73761463 0,39764702 2,571856 

2,2837975 5,456151 477 82 0,019840779 0,036419753 0,60188144 0,25786164 0,74391621 0,37675235 2,5778334 

2,3236728 5,5450668 477 71 0,020247677 0,043064181 0,59371674 0,24087591 0,75917262 0,40475556 2,6101201 

2,3811555 5,6467724 477 56 0,020566121 0,065319866 0,55029011 0,093457945 0,77111244 0,5263471 2,6635599 
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Relativised 
Entropy R3 

Total 
Choice R3 

Total 
Connectivity Total Depth Total Depth R3 

2,3003786 470298 1642 2375 239 

1,9557105 580144 1642 2236 268 

2,061542 518711 1642 2331 268 

2,1548798 435443 1642 2457 268 

1,8903209 369634 1642 2615 188 

2,1982946 280978 1642 2875 165 

2,2199328 273184 1642 2957 133 

2,0408008 140194 1642 3296 94 

1,8973448 198505 1642 3145 114 

1,8464092 260802 1642 2941 135 

2,0408008 173597 1642 3043 94 

2,0503726 73958 1642 3498 48 

1,6521069 41982 1642 3560 25 

1,8729414 554887 1642 2301 326 

2,234803 410800 1642 2595 230 

2,5448132 210336 1642 3018 121 

1,6360545 102651 1642 3373 30 

2,224051 494171 1642 2423 222 

2,2910607 473369 1642 2451 229 

2,1060507 318868 1642 2718 120 

2,3134971 321810 1642 2743 120 

2,3361197 478028 1642 2520 221 

2,4060628 432944 1642 2550 216 

2,0500848 519572 1642 2396 278 

2,3163607 476917 1642 2414 210 

2,2382774 398500 1642 2548 179 

1,951498 351440 1642 2548 170 



 

X
V 

2,0919056 307045 1642 2671 176 

2,217258 292959 1642 2831 102 

2,1371043 110763 1642 3183 56 

1,9552904 110763 1642 3181 54 

1,6330733 22961 1642 3993 17 

2,2206423 357205 1642 2670 134 

2,8538043 216305 1642 3037 104 

2,01844 146257 1642 3174 86 

1,8774137 202754 1642 3081 155 

2,3097963 241234 1642 3064 161 

2,1309745 360277 1642 2699 207 

2,414561 200842 1642 3126 119 

1,7917442 74983 1642 3599 29 

2,0869036 89916 1642 3381 90 

2,4337277 284635 1642 2884 130 

2,1055822 56284 1642 3518 53 

2,582392 79090 1642 3450 85 

2,2896702 81767 1642 3442 86 

2,3343492 36288 1642 3656 27 

1,8652197 188046 1642 2975 133 

2,0891933 324396 1642 2708 143 

2,3944168 338902 1642 2690 166 

2,1459844 480323 1642 2513 273 

2,3674548 270205 1642 2934 160 

2,186008 210555 1642 3067 137 

2,2115555 389122 1642 2685 225 

2,1371043 110763 1642 3183 56 

2,1371043 110763 1642 3183 56 

2,3382251 370686 1642 2592 182 



 

X
V
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2,1820881 554278 1642 2286 312 

2,2524691 246211 1642 2836 111 

1,9372777 143609 1642 3080 94 

2,2051921 363180 1642 2671 150 

2,2051921 363180 1642 2671 150 

2,2937441 249631 1642 2958 117 

2,0656374 348236 1642 2694 135 

2,1419134 308600 1642 2792 152 

2,186008 286278 1642 2856 137 

1,9801633 582383 1642 2260 285 

2,245362 555767 1642 2344 306 

2,3755071 526584 1642 2432 284 

2,1832407 268431 1642 2952 117 

2,3338764 307494 1642 2787 172 

1,8898621 289452 1642 2888 144 

2,325629 226691 1642 3045 120 

2,2329786 458896 1642 2453 189 

2,3371513 198065 1642 3016 84 

2,2199328 315464 1642 2744 133 

2,2121692 225025 1642 2884 87 

2,0091417 113386 1642 3238 62 

2,0534301 489621 1642 2476 235 

2,539237 312689 1642 2761 127 

2,539237 312689 1642 2761 127 

2,539237 312689 1642 2761 127 

2,4523489 251787 1642 2948 115 

2,2891448 312689 1642 2756 122 

2,3409319 187623 1642 3112 74 

2,5283539 434899 1642 2590 236 



 

X
V

II 

2,4930382 362294 1642 2751 190 

2,2521293 375250 1642 2723 204 

2,2485948 334685 1642 2766 183 

1,9738097 79090 1642 3605 42 

2,528276 206025 1642 3147 111 

2,2168691 343456 1642 2740 185 

2,185262 334592 1642 2764 181 

2,4677327 334588 1642 2776 185 

2,3617935 334588 1642 2773 182 

2,2789066 368537 1642 2700 221 

2,0722773 354524 1642 2719 199 

2,1091611 334588 1642 2765 174 

2,6984057 313969 1642 2801 152 
 

 


