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 المقدمة العامة
 إيجاد ك كعمارتيا المدف لتخطيط ك كظيفي كاضح كمعنى مفيكـ لتحديد كاالتجاىات النظريات تعددت 

 تشير بالبيئة اإلنساف فعالقة بالبيئة، اإلنساف بعالقة اإلخالؿ دكف اإلنسانية يفي باالحتياجات الذم المكاف

 بيئتنا تعكس صادقة مرآة ىي فالعمارة، كعمارتيا المدف تخطيط عمى  البيئيالبعد ىذا أثر معرفة أىمية إلى

   .كثقافي كتكنكلكجي كعممي إجتماعى كتطكر مناخ مف عناصرىا بجميع ككاقعنا
 مع عداء حالة في دخمت حيف طكيال العيش بشرية مجمكعة استطاعت أف البشرل التاريخ في يحدث كلـ

 .ؽالطرم ىذا عمى سارت إذا الحضارية االنجازات مف أيا تحقؽ أف بشرية مجمكعة  ألميكتب كلف بيئتيا،
 العمارة مف أنماطا - تحديدان  – الماضييف العقديف في تبنينا كاف حدث أنو الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى كنذكر

 عمى غاليا ثمنا أالف ندفع أننا النتيجة ككانت فييا نعيش التي البيئية المعطيات أبسط ك تتناغـ ال كالبناء

 التي لشخصيتيا مدننا كفقداف األكائؿ، لنا خمفو الذم العظيـ المعمارم التراث ذلؾ اختفاء منيا مختمفة، أصعدة

 في ممكنة الحياة لجعؿ الطاقة مف مكاردنا بعض استنزاؼ ك التاريخ عبر العالـ مدف باقي عف ميزتيا طالما

  .بيئتيا عف كمغتربة غريبة أنيا االساسى عيبيا بيكت
 في مستدامة عمرانية بيئات إليجاد التخطيطية كاالستراتيجيات التكجيات األخيرة اآلكنة في ازدادتكما 

 االعتماد كتقميؿ البيئي التمكث لمشكالت الحمكؿ أفضؿ كتكفير البيئي التكازف تحقيؽ بيدؼ الصحراكية البيئات

 مناطؽ معظـ أف إلى كاألبحاث الدراسات مف العديد أشارت كقد .كالفراغات لمكتؿ الصناعي التكييؼ عمى

 .مالئمة كخصائص مقكمات فييا العمراف كيتطمب بالجفاؼ يتصؼ صحراكم مناخ يسكدىا العربي الكطف

 العمرانية البيئات مف العمرانية الخصائص كاستخراج استخالص عمى كاالستراتيجيات التكجيات تمؾ كتتركز

 القركف عبر لمخبرات تراكـ عف عبارة ككنيا أساسيان  مرجعان  تعتبر كالتي القديمة، المناطؽ في سائدة كانت التي

 .مستدامة عمرانية بيئات إليجاد كالتقنيات الحمكؿ مف العديد تطكر إلى أدت

 الجديدة المشركعات في الخصائص تمؾ يتناكؿ ال المعاصر العمراف أف عمى الباحثيف مف العديد أجمع كقد

 مما الخصائص، تمؾ تحقيؽ تتطمب ال المحمية البيئات في العمرانيةك األنظمة   الضكابط أف ك خصكصا

 .المنطقة في السائد كالمناخ البيئة متطمبات مع تتناسب كال لمطاقة مستيمكة عمرانية بيئات نشكء إلى أدل

 العامة الجيات مف العديد تبدأ حيث الخصائص، تمؾ دكر إبراز ك استخالص إلى البحث ىذا كييدؼ

 ضمف إدراجيا ك الخصائص تمؾ بتبني العربية المناطؽ في كالعمراف البناء كفؤش ك بقطاع المعنية كالخاصة

 .مستدامة عمرانية بيئات إلى الكصكؿ بيدؼ العمرانية المشاريع في المطمكبة كالمعايير الشركط

 التي الجافة لمبيئات المالئمة العمرانية لمخصائص ءكاالستقرا االستطالع منيجية عمى البحث يعتمد سكؼ ك

 العمراني النسيج إلى كالعكدة كالبركدة، بالظؿ غنية كفراغات كتؿ كإيجاد المحمية، بيئاتنا في سائدة كانت
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 اإلشعاع مف كالفراغات الكتؿ حماية مف قد أكبر يكفر كالذم الصحراكية العمرانية لمبيئة المالئـ المتضاـ

 .لمعمراف المستدامة التنمية تحقيؽ في تساىـ التي الخصائص مف العديد إلى باإلضافة الشمسي،

    

 ما أك العالـ حرارة درجة في المستمر التزايد مشكمة ىي اليكـ مدف تطرحيا التي البيئية المشكالت أبرز مف لعؿ

 كالقرية الكالسيكية السكنية التجمعات عف بيا الحرارة درجة تزيد المدينة أف كمعمكـ" العالمي بالتسخيف" يعرؼ

 منشآتيا عبر كتخزنيا الحرارة تحبس مبنية كبيئة المدينة أف ىك :األكؿ : رئيسة عكامؿ لثالثة، الصغيرة كالبمدة

 مراكز ىي فالمدف :ثانيا .المحيط الجك في بثيا تعيد ثـ اإلسمنتية أسقفيا ك كجدرانيااإلسفمتية  كطرقاتيا

 أكسيد كثاني الكربكف أكسيد ثاني مثؿ الجك في كممكثات غازات المدف تطرح: كثالثا .الطاقة استيالؾ

 كقكع حاؿ كفي .المدف فكؽ الجك في تتراكـ غازية طبقات خمؽ عمى تعمؿ كالتي الكقكد مف الناتج النيتركجيف

 فكؽ "الصناعية الحرارة بقبة" تعرؼ ما تتشكؿ المحيطة بالجباؿ محصكرة طبيعية بيئات في المدف بعض

 تفرز قد ك.األخرل المدف شأف طبيعي بشكؿ منو التخمص عممية كتصعب الحار اليكاء تحبس كالتي المدف

 البيئة مكارد مف اإلنساف يستفيد بحيث الطبيعية، لممكارد الحكيـ االستعماؿ عمي قائـ ثاف تكجو البيئية الثقافة

 المتقدمة، الدكؿ معظـ تعتمده الذم التكجو كىك المكارد، ىذه في القادمة  األجياؿحؽ يحفظ أخالقي بشكؿ

 أك المستدامة التنمية باتجاه يسمى ما كىك .ممكنة فاعمية بأفضؿ كاستعماليا المكارد ىذه تنمية خالؿ مف كذلؾ

 محددة أىداؼ لتحقيؽ "تقدما أكثر أكضاع إلى القائمة األكضاع مف المجتمع نقؿ عممية كىي المتكاصمة

 في كذلؾ ،اقتصادم ك اجتماعيا،عمرانيا جكانبو كافة مف ككؿ المجتمع معيشة مستكل لرفع "اأساس تسعى

  :لمكاطنييا ليتاح المتاحة المكارد إطار

 إطار في مستقر صحي، البناء، سميـ  ،تحقيؽ األماف، الخصكصية ك اتساع المساحة لحياتيـ بمنشأ ·

 .محمي عمراني تخطيط
 .كالتمكث االستنزاؼ مف محمية متزنة بيئية منظكمة ·

 .كالذكؽ كاإلدراؾ بالحس االرتقاء كتقبؿ اليكية عمى تحافظ قيـ عمى مبنية ثقافية منظكمة ·
  

 دعكة فيي ، جانبية أضرار بأقؿ الحيكم محيطيا مع كتتناغـ تتكافؽ الكفاءة عالية منظكمة ىي البيئية العمارة
 مف تستفيد أك عيبيا تصمح أك نقصيا أكجو تسد محدداتيا مع يتكامؿ أفضؿ بشكؿ البيئة مع التعامؿ إلى

 كالتكجيو المكقع محددات كمف المنطقة، طبيعة مف النابعة العمارة كىي ، مصادره ك البيئي المحيط ىذا ظكاىر
 فيي لذلؾ ةكاإلضاء كالبركدة الحرارة بمحددات أيضان، تقنيان  كلكف كجماليان  فنيان  فقط ليس المحمية، البناء كخامات
 دركس استيعاب نتاج كىى .ممكنة بيئية راحة أقصى لساكنييا كتكفر كمكاردىا، الطبيعة تحتـر التي العمارة

 الستمرار كمناسبة بالراحة مقركنة عمرانية بيئة خمؽ اجؿ مف المختمفة المناخية البيئات في التقميدية العمارة
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 في اإلسراؼ كدكف الطبيعية المكارد عمى  أمكفما معتمدة المناخ لمشاكؿ االرادل التعديؿ بكاسطة البقاء

 النجاح يحقؽ الذم كالنبات مثميا )خضراء( بأنيا العمارة ىذه كصؼ جاء ىنا كمف .التقميدية الطاقة استيالؾ

 ىذه كمف ، الغذائية متطمباتو عمى  لمحصكؿفيو المتكاجد المحيط مف كاممة استفادة يستفيد أنو حيث مكانو في
 تعريؼ يمكف ذلؾ كعمى المستداـ التصميـ ىك ك آخر بمرادؼ الخضراء العمارة اسـ اقترف بالذات الناحية

 الطاقة استيالؾ تقميؿاألخذ في االعتبار  مع البيئة يحتـر بأسمكب المباني تصميـ عممية : بأنيا البيئية العمارة

 . الطبيعة مع االنسجاـ تعظيـ مع البيئة عمى كاالستعماؿ اإلنشاء تأثيرات تقميؿ مع كالمكارد
   

 الحفاظ عمى المكارد ك حسف استعماليا- 

 الطاقة في التبادالت عمميات في القائـ التكازف كفيـ ، لممكقع الحيكم المحيط خصائص كتكصيؼ تحديد- 

 .المحيط ىذا عناصر بيف

 .التصميمية لممشكمة البيكمناخى التشخيص كصياغة دقة- 

دراؾ فيـ-   تكظيؼ عمى المعمارم كقدرة ةمالبيئ في العمارة لمتحكـ المعمارية التصميمية األدكات قدرة كا 
 .المشاكؿ حؿ في األدكات ىذه الستخداـ مياراتو

   

 :حيث مف األخضر التصميـ عممية في كبيرا دكرا يمعب كالذم البيئي البعد- 

 .المبنية البيئة تصميـ- 
 .الطبيعة البيئة عمى البناء تأثير- 

  الماء أىميا ك المكارد استخداـ في االقتصاد- 
 .لمسكاف بالنسبة كنفسية اجتماعية أك ايككلكجية أك فيزيائية كانت سكاء المكقع خصائص احتراـ- 

 كالبيئة الميكانيكية الخصائص دراسة طريؽ عف كذلؾ البناء مكاد استخداـ إساءة ك اإلىدار تقميؿ- 

 .انسبيا كاختيار المختمفة البناء لمكاد كاالقتصادية

 التصميمي المنيج مع جنب إلى جنبا يسير الذم المنيج كىي ئيةالبي لمعمارة العامة المبادئ قىذ كتعتبر
 .بيا المنكط الميمة في التصميـ نجاح لمدل مقياس كىى )البيئي المعمارم التصميـ(لمفراغات

    

 مقكماتو بجميع الحيكم المحيط مع التكافؽ مف إطار في البناء تشكيؿ كعمـ فف ىك البيئي المعمارم التصميـ

 شاع كقد ، الحيكم المحيط عمى سمبيةاثأر  كبأقؿ الطاقة استيالؾ مف ممكف قدر بأقؿ الراحة تحقيؽ اجؿ مف

 الحضارة أفرزتيا التي االتجاىات كنبذ الطبيعة إلى العكدة حركة عف لمتعبير الخضراء العمارة لفظ استخداـ

خضاعيا البيئة عمى السيطرة بزيادة يسمح مما كتطكرىا التكنكلكجيا عمى تعتمد  التيالمعاصرة المادية  كا 

 تمكنو الطراز مف قركف حصيمة فمديو قيد كؿ مف تحرره تقنيات أالف المعمارم لدل أصبح ك اإلنساف لرغبات
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 مخططات كمجرد فارغ حيز في مبانيو يضع كال فراغ في يبنى ال انو التذكر عميو لكف ، تصميماتو اختيار مف

 مسؤكليات لديو إف . طكيؿ زمف منذ اتزاف في كجدت بيئة إلى جديدا عنصرا يدخؿ فيك ، خالية صفحة فكؽ

ذا ، بالمكقع يحيط بما تتعمؽ  بحؽ جريمة يرتكب فانو ، ليا بإىمالو بالبيئة األذل كالحؽ مسؤكليتو عف تخمى كا 

 ،اإلقميمي التخطيط أك المدف تخطيط في أك ما، لمبنى المعمارم التصميـ في الشركع كعند .كالمدينة العمارة
 :االعتبار بعيفاآلتية  العكامؿ اخذ يجب

 كالتبخر كالتشبع بالرطكبة المرتبطة المفاىيـ مع خصائصيا في تتماثؿ التي المستمرة اليكمية الناس حركة 1-

كما  كاألقاليـ المدف كتنظيـ السكنية بالمشركعات يرتبط فيما الدراسة مف كافرا حظا تناؿ أف يجب  كالتكاثؼ
 .بيا يتعمؽ

  . كرطكبة كرياح شمس مف المناخية بالمتغيرات كعالقتو البناء مكقع خصائص دراسة 2-
 العممية المفاىيـ تطبيؽ في التفكير قبؿ الحرارية الديناميكا لعمـ األساسية المفاىيـ بعض باختصار تفحص -3

 .المدف كتخطيط المعمارم التصميـ عمى
   

 خطكات ىـأك .العمارة في البيئي الكعي مستكيات أعمى ىي البيئة تجاه  األخالقيةالمسئكلية باف القكؿ يمكف

 Green " يسمى دليؿ أالف كىناؾ .البيئي التصميـ كفاءة عف الناتجة بالفكائد العمالء إقناع ىك البيئي العمؿ

buildings pay "  اآلتية النقاط عمى يحتكل: 

 مف لمبدائؿ األكلية العامة الخطكط إلى كصكال العاـ اليدؼ في التصميـ عناصر كؿ تشارؾ أف األىمية مف ·
  أصحابحسابات في الحقائؽ أكؿ تككف أف يجب الكامؿ التصميـ كمبادئ كالتجييزات، البناء عممية خالؿ

 .المباني

          

 الكسائؿ كاستخداـ العربية التقميدية بالمعالجات العمارة في المناخية المؤثرات لمعالجة فتحي حسف رؤل اىتمت
 مف البناء في المتكافقة بالتقنية كالمرتبطة العربي اإلنساف احتياجات لتمبية المحمية البيئة مف النابعة التقميدية

 التقميدية العمارة مككنات صالحية إثبات حاكؿ كلقد .المحمية الثقافة تقكـ إف تحاكؿ حضارية نظرة خالؿ

 كالعمرانية المعمارية االبتكارات كراء العممية األسس دراسة خالؿ مف كذلؾ المناخية المتطمبات لمكاجية

 إلى اقرب طبيعية كضعية كحمكؿ إمكانيات مف البيئة تكفره كما ، بتمقائية  اإلنسافابتكارات مف التقميدية

 مف المستدامة العمرانية المجتمعات تشكيؿ أسس تمخيص يمكف ثـ كمف .الصناعية الحمكؿ إلى منيا اإلنساف

 :خالؿ
 الفراغات تشكيؿ - المتضاـ كالنسيج الكثافة- العمراني  النسيج-  اإلنساني القياس ذك العمراني التشكيؿ- 

. مرف عمراني تجمع تشكيؿ - الذاتي التكازف تحقيؽ - اآلمنة العمرانية العامة
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 انشغال
لذا كجب تحديد إستراتيجية مناسبة تتجو نحك التكازف البيئي ك تعتمد عمى التكنكلكجيا البيئية اعتمادا عمى 
العمارة التقميدية متخذة مف الطبيعة مصدرا أساسيا لالبتكار، مع إعادة التقييـ لطرؽ التصميـ ك البناء بما 

كما انو مف األىمية اعتماد المعمارم عمى المقاييس البيئية في . يعكس االىتماـ بالعمارة البيئية المتكاممة
تحديد التكازف الفكرم أثناء أداء عممية التصميـ المعمارم كصكال لشكؿ الكتمة النيائية ك الفراغ المعمارم 
ك العمراني ك الذم يجب أف يعكس المتطمبات االجتماعية المتغيرة ك ييتـ بمكاصفات مكاد البناء المتكافقة 

مع البيئة لتحقيؽ ما يسمى بالعبارة البيئية المستدامة 
   

 التي الكسطية اإلسالمية ثقافتو ك اإلنساف كبيف الطبيعية، بيئتو ك اإلنساف بيف الحميمة العالقة تمؾ اختفت لقد
 يقكـ أف البحث ىذا في الباحث يريد. فييا استخمؼ التي األرض عمارة في المسمـ اإلنساف تعامؿ حكمت

 مف إنتاجو تـ ما كبيف  )نجد منطقة في الدراسية حالتيا أخذ ( التقميدية العمارة في االستدامة لمفيكـ بمقارنة

 بصكرة المعمارم التراث ذلؾ مف يستفاد أف يمكف ما تحديد بيدؼ االستدامة مفيكـ عمى تقكـ حديثة عمارة

 البيئي االتزاف ماىية تحقيؽ عف البحث في تكمف البحث إلييا يصؿ أف يريد التي النتائج أىـ مف .عصرية

 التي( المعاصرة عمارتنا في البيئي االتزاف إلعادة جديد مف أسسو تستغؿ أف يمكف حيث التقميدم، العمراني

 ..الجديدة العمرانية لبيئتنا تصميمنا كفي  )الحقيقي معناىا مف مفرغة شعارات خضـ في فقدتو
 ذكم معمارييف يد عمى كسككنس كالية في المتحدة الكاليات في بيا كعي أكؿ المعاصرة البيئية العمارة رأت

 أعمالو في سكليفاف لكيس األمريكي الميندس االتجاه ىذا ابتدأ كقد .الكمؿ تعرؼ ال إمكانات ك قكية شخصيات

 . المبكرة الكضعية لمعمارة شعاران  أصبح الشعار ىذا .المنفعة يتبع الشكؿ أف شعار رافعان  ككتاباتو،
  

 عمى ساعد ك كصناعية، كثقافية اجتماعية تطكرات بسبب العشريف القرف بداية في المعاصرة العمارة جاءت
 كالثانية األكلى العالميتيف الحربيف أحدثتاه الذم الدمار نتيجة السريع لمسكف الحاجة فيو مبالغ بشكؿ انتشارىا

 العمارة تحكـ كانت التي بيئتو مع لمسكف الطبيعية العالقة حساب عمى السكف تاميف عمى التركيز فكاف

:  ك تميزت بػالماضي في التقميدية
 .زائؼ مستداـ معاصر - كالعكلمة االستدامة - البيئي كالتمكث كالطاقة المادة مصادر استيالؾ- 

  

 اثر أم بدكف الطبيعة إلى كتعكد مكاده تتحمؿ المبنى حياة دكرة انتياء كعند الطبيعة مف تنبت التقميدية العمارة

 امتدت التي البشرية التجربة ىذه مف المعمارم يستفيد أف باإلمكاف ىؿ .يذكر تمكيث أم كبدكف عمييا سمبي

 في البيئية التقنية الحمكؿ ففإ ،كالطبيعة البيئة مع التقميدية البناء مكاد كانسجاـ تناسؽ إلى أضؼ؟ عديدة قركف

. السمبية الطاقة عمى تعتمد التاريخية المباني
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 بو نادل مف أكائؿ كمف العشريف، القرف مف الثاني النصؼ بداية في حديثا المتكافقة العمارة مصطمح ظير

 .فتحي حسف المصرم المعمارم الميندس
 بعد الدعكة ىذه إلى كصؿ ك العمارة، في بالتكافقية أسماه بما كاقعي ثقافي منطمؽ مف فتحي حسف نادل لقد

 مستخدمة كانت التي كالتقنيات المكاد الستخداـ رجعة إلى تحتاج. التقميدية العمارة خصائص ألىـ كافية دراسة

 عامة قبؿ مف تطبيقيا كلسيكلة البيئة، مع كالنسجاميا المكاد، تمؾ تكافر لكثرة كذلؾ القريب، الماضي حتى

 االنفتاح مع تككينيا، في نفسيا عمى تعتمد مستكردة غير ذاتية استدامة إلى بحاجة العربي العالـ إف. الناس

 .لدينا التقني كالمستكل اقتصادنا كمقدرة بيئتنا مع متكافقان  القادـ ىذا داـ ما الغرب، تجارب مف كاالستفادة
 

 االىتماـ ك النفايات مف كالتخمص البصرم ك الضجيجي التمكث مف الحماية ك نظيفة طاقة استخداـ إف

األصكؿ  إلى الرجكع في تجده ذلؾ كمرجعية .الخضراء لمعمارة مدخال تمثؿ الخضراء المناطؽ ك بالنباتات
. كالعمراني المعمارم المستكل عمى ىذا .حديثة بتقنيات تككف كقد تقميدية مكاد استخداـ في بدء، ذم إلى عكد

 انشغال
 التجربة تمؾ مف االستفادة مف بد كال مستدامة بطبيعتيا التقميدية اإلسالمية العربية العمارةأليست  -

 ا؟كثقافتف كبيئتنا لمناخنا المناسبة المكاد اختيار في المعمارية الحضارية

       لمتطمبات تستجيب بصكرة كتقديميا التقميدية كالتقنيات المكاد تطكيرأليس مف الضركرم  -
 ؟الرؤية ىذه ضمف لتطكيرىا أبحاث  إجراءالبيئة، تمكث مخمفات ترؾ دكف العصر،

 مسيرة في تؤثر األرض عمى كاقعية حقيقة ىي بؿ يرفع شعارا ليست االستدامةأال يجب تأكيد أف  -

 ؟التطبيؽ كتكافقية المنشأ ذاتية عمى اعتمدت ما إذا خاصة اإلنساف كمستقبؿ حياة

 .المنزلي األثاث تصنيع مستكل عمى كالعمراف العمارة مستكل عمى االستدامة مفيكـ يظير أف بد ال -

      ما كالعكلمة التصنيع عالـ ففي لمجتمعنا، الدعائي الزائؼ مف الحقيقي المستداـ تمييز مف بد ال -
 بسبب كذلؾ بالدنا، في ضررا أكثر يككف أف يمكف الصناعية، البالد في مستديما يككف أف يصمح

 .االنترفيس مككيت منتجات في الحاؿ ىك كما المكاد، تمؾ بتدكير المعنية المصانع كجكد عدـ
 الكسطية الساحة باستخداـ البيئة مع التعامؿ كطرؽ التقميدية لممكاد الرجكعألـ يعد مف الضركرم  -

 ؟الجانب ىذا كتطكر تيتـ بحث مراكز إنشاء مع المستخدـ يخدـ بما تحديثيا عـ كالحديقة،
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 المحيط كالجك أحياء مف عمييا كما طبيعية عناصر مف األرض عمى يقع ما كؿ بأنيا الطبيعية البيئة تعّرؼ

 اإلنساف صنع مف فيي المبنية، البيئة أما .كجؿ عز اهلل صنع مف كىي البعض، بعضيـ عمى أثيرىـ كت

 .األحياء إليكاء كفراغات كمسارات كمباني منشآت مف شيده أك أنشأه ما كؿ تشمؿ كالتي
  

 تحقيقيا ينبغي التي العمرانية كالمتطمبات االعتبارات مف العديد يراعي لـ الصحراء نحك السريع االنطالؽ إف
 البيئات في االعتبارات تمؾ مف العديد كجكد رغـ العربي، الكطف في خصكصا الجديدة التجمعات تمؾ في

 .القديمة العمرانية
 البيئة حالة كتحسيف تطكير عمى تساعد التي كمبادئيا دكرىا خالؿ مف المستدامة التنمية أىمية كتكمف

 :التالية المبادئ مع تتماشى بأساليب سكاء حد عمى كالمبنية الطبيعية

 .الطبيعية المكارد عمى الحفاظ -

 .عادؿ بشؾ األجياؿ بيف المكارد تكزيع -

 .مكاردىا كتجديد إحياء ك إعادة عمى البيئة مساعدة -

 .القادمة األجياؿ ليا تتعرض أف يمكف التي المخاطر تقميؿ -
 :الصحراكية بالمناطؽ لمعمراف التخطيطي الفكر مالمح

 :التالية األسس في كتتمثؿ .العكامؿ مف بعدد الصحراكية بالمناطؽ لمعمراف التخطيطي الفكر مالمح تتعمؽ

 .لممكقع المكانية العالقات -

 .المناخية كالعالقات البيئية الخصائص -

 .كتاريخو لإلقميـ التراثية العالقات -

 .المعالـ كاضح لعمراف تكاممي بشكؿ التفكير -

 .المستقبمية المتغيرات الستيعاب كبالمركنة متميز عكضي بشكؿ ينمك متناميان  تخطيطان  التخطيط يككف -

 .نكعياتيا بمختمؼ كالخدمات العامة كالمرافؽ الطرؽ طريؽ عف كاإلقميـ المدينة بيف الربط -

 إقامتيـ المتكقع السكاف احتياجات تمبي التي اإلسكاف نكعيات -
 .لإلنشاء الطرؽ أنسب كاستخداـ المتكفرة المحمية البناء مكاد مف االستفادة

     

 خالؿ مف المحمية البيئات مع لمتأقمـ السعي يعكس القديمة اإلسالمية لممدف المتشابؾ العمراني النسيج إف

 لألجياؿ االجتماعي التكاصؿ كيحقؽ الثقافية بالجكانب يرتبط أنو كما .  المدف لتمؾ المككنة العناصر مختمؼ
. المتميزة العمرانية ىكيتنا تشكيؿ إلى أدل كالذم المتالحقة
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 قياس عمى أيامنا في يساعد القركف عبر تطكرت التي التقميدية المدف مف الحضرية المؤشرات استخراج فإ

 إيجاد نحك كيكجو التخطيط في مؤثر عامؿ أكبر باعتباره لممناخ المعاصر الحضرم التخطيط استجابة مدل

 ما إنشاء ك الصناعي التكييؼ عمى االعتماد كتقميؿ البيئي التمكث لتقميؿ المحيط لمشكالت الحمكؿ أفضؿ

 .المستدامة بالبيئة المعاصر العمراف أدبيات في يعرؼ

إنشغال 
إف العمراف المستداـ لممدف العربية الصحراكية يجب أف يتـ مف خالؿ عمميات تخطيطية ك منيجية تبعا 

 فيو يتكفر أف يجب كما .المميزة كخصائصيا الصحراء كطبيعة لمبيئة المالئمة التصميمية كالمعاييرلألسس 

 غير ثانكية بنكد كليست العمرانية كالتشريعات األنظمة ضمف تككف أف ك بد ال التي الخصائص مف عدد

 العمراف في االستدامة مبدأ أىمية تدرؾ العمراف بشئكف المعنية كالخاصة العامة الجيات مف العديد إف .ممزمة

 أحيانان  ك المعكقات مف بالكثير يصطدـ ذلؾ تطبيؽ أف إال سياساتيا، مف يتجزأ ال جزءان  يككف أف كتحرص

 .الزماف ىذا في الصحراء المناطؽ في لمعمراف المالئمة العمرانية المفردات كجدكل أىمية حكؿ بالجدؿ

 الكحيد أنو أثبت الذم المتضاـ النسيج مفيكـ عف التخمي كعدـ لممدف العمراني بالتشكيؿ النظر إعادةضركرة  ·

 .الصحراكية البيئات في المستداـ العمراف يحقؽ الذم

 لإلمكانات المناسب بالحجـ المالئـ المكقع كاختيار العمراف عمى الجغرافية العكامؿ أثر مراعاةكجكب  ·

 .المنطقة مقكمات مع كالمتناسب بالمكقع التنمكية
 مف الصحراكية المدف في العمرانية المخططات إعداد عند االىتماـ مف مزيدان  البيئي البعد إعطاءضركرة  ·

 كالصكرة اإليككلكجي كالتكازف كاالقتصادية االجتماعية الكفاءة كتحقيؽ المحيطة بالبيئة كالتكيؼ التأقمـ

 .البيئة خصائص تعكس التي المميزة البصرية

 اليكاء حركة في نتحكـ بحيث العمرانية الكتمة داخؿ كالممرات الشارع لشبكة المناسب التكجيو اختيار ·

 .مرغكبة الغير الرياح أثر مف كالحماية

 كالمنعكس المباشر الشمسي اإلشعاع تقميؿ في األثر أكبر ليا كالتي الخضراء بالمسطحات العنايةإلزامية  ·

 .المدينة داخؿ الممكث اليكاء كتنقيو العمرانية الفراغات داخؿ

 كطبيعة كاحتياج متطمبات مع يتناسب بما العمرانية الفراغات كخصائص أبعاد ك حجـ دراسةالتأكيد عمى  ·

 .المكقع

 الكتؿ بتعرض لمسماح الفراغات داخؿ بالمركر اليكاء لحركة لمسماح كالفراغات الكتؿ تكجيو في التحكـ ·

 .اليكاء لحركة

  إعادة خمؽ مراجع فكرية تعتمد عمى المخزكف الفكرم ك المركبات االجتماعية ك الطبيعية لمبيئة
. المراد التشييد بيا
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 البحث مشكمة

 المحيطة كالمناخية البيئية كالظركؼ العمارة بيف كالتكافؽ التناغـ عدـ حكؿ البحثية المشكمة كتتركز 

 التعبيرية النكاحي  إىماؿك  اإلبداعيةك الجمالية القيـ فقداف ىك عناصرىا أىـ مف حقيقية أزمة كىى

 لممبنى مكاالنتفاع  الكظيفياألداء بيف التكامؿ حققت التي اإلسالمية العمارة بعكس كذلؾ ، كالكظيفية

  .المحيطة البيئة مع التكافؽ مراعاة مع أخرل ناحية مف اإلبداعي الجمالي كاألداء ناحية مف

 مف تنطمؽ حمكؿ نقدـ أف يمكف كيؼ أك حديثة، بصكرة التقميدية العمارة مف نستفيد أف يمكف كيؼ 

 التككيف؟ ذاتية استدامة نحقؽ كيؼ البيئة، عمى لمحفاظ البيئة

  ما ىي السبؿ ك المقاربات الكاجب التدخؿ بيا لممحافظة عمى العمارة التقميدية التي حققت تكافؽ
 مع بيئتيا الطبيعية؟

  ما ىي العناصر التي اعتمدت عمييا العمارة التقميدية إلعادة إدماجيا في سيركرة التصميـ
العمراني الحديث لتحقيؽ عمارة بيئية؟ 

 الكطف في المحمية لمبيئة المالئمة كالمعمارية العمرانية المفردات مف العديد تكفر مف الرغـ عمى 

 عدـ عف ناتج الخمؿ ىذا ىؿ كالقكانيف؟ األنظمة مف كجزء إدراجيا ك تطبيقيا يتـ ال لماذا العربي،

 كالقكانيف األنظمة إلزاـ كعدـ المستدامة، العمرانية التنمية عممية ينظـ متكامؿ بيئي نظاـ تكفر

 إف البيئي؟ العمراني التكازف تحقؽ متطمبات تطبيؽ  فيالصحراكية المناطؽ في كالمعمارية العمرانية

 ذلؾ تدارؾ يتـ لـ إذا كالسكاف العمراف عمى ان سمب كتؤثر تتفاقـ سكؼ كالمبنية الطبيعية البيئة مشاكؿ

 كاالقتصادية كاالجتماعية العمرانية الجكانب تدىكر إلى يؤدم سكؼ ذلؾ أف كما .المناسب الكقت في

 .كالبيئية

 
 ؟ ما هي العناصر البيئية التي حققت االستدامة في المدن العتيقة في الصحراء: سؤال البحث 

فرضية أساسية لمبحث 
 اعتمادىا عمى أسس تصميـ  عدـإف أىـ أسباب تدني العمارة ك عدـ تكافقيا مع بيئتيا يكمف في 

متكافقة ك البيئة االجتماعية ك المحمية كعمى رأسيا الفضاء األخضر كعنصر الماء الذيف لعبا 
. دكرا أساسيا في تكطيد العالقات اإلجتماعية كتحقيؽ االستدامة في المدف العتيقة بالصحراء

  البحث هدف
  إدراجيا آليات كتحديد الصحراكية، البيئات في المستدامة العمرانية التنمية أكلكيات ترتيب إعادةإف 

  أساساتنطمؽ كسيمة يؤمف متكازف إطار في كاضح ك محدد بشكؿ العمرانية كالقكانيف األنظمة ضمف

 .الصحراكية المناطؽ في البيئي التكازف تحقيؽ في كتساعد الفعالة المستدامة التنمية خاللو مف
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 تعتمد أساسا عمى إعادة تحميؿ ك تفكيؾ المفاىيـ األساسية الكاردة بفرضية ك سؤاؿ البحث 
ك ذلؾ لتحقيؽ مستكل رفاىية . كخاصة منيا التي تشكؿ المفيـك األساسي لمبيئة مف طبيعية إلى مشيدة

سكاء عمى المستكل الحرارم ك النفسي مف خالؿ كجكد الفضاء األخضر كعنصر الماء ىذيف العامميف 
كنعتمد في ىذه المنيجية عمى قراءات ك إعادة التفكيؾ لبعض . الذيف يشكالف المفيـك األكلي لالستدامة

لنستشؼ منيا طرائؽ ك تماثالت . األبحاث المنجزة في ميداف العمارة ك التعمير البيئي ك التنمية المستدامة
تساعدنا عمى بناء بعض العناصر التي تساعد عمى التحميؿ المنيجي ك إعادة قراءة البيئة المحمية المشيدة 

كمف أجؿ التعرؼ عمى العناصر المككنة . ك نقدىا كفؽ معايير التنمية المستدامة المتعارؼ عمييا
كالمشكمة لمنسيج العمراني كالتحكـ في مدل تحقيؽ االستدامة، ارتأينا العمؿ بمنيجية البحث المتككنة مف 
مساريف يككناف مرتبطيف ك متكامميف في مضمكنيما ك مختمفاف في شكميما بحيث يككف المسار األكؿ 

لمنسيج العمراني التي يتـ فييا دراسة تحميمية ألنماط األنسجة " التحميمي الكصفي"مف المنيجية يتبع المنيج 
العمرانية المختمفة لمدينة بسكرة بحيث يككف اليدؼ مف كراء ىذه الدراسة الكصكؿ إلى الكيفية التي يتـ بيا 

تحديد األنسجة العمرانية محؿ الدراسة ك في ىذا اإلطار ارتأينا إلى اعتماد الدراسة التي قاـ بيا األستاذ 
تحميؿ االنمطة العمرانية لمدينة بسكرة " في إطار أطركحتو المكسكمة تحت عنكاف " عمقمة جماؿ"الدكتكر 

ك في الجزء الثاني مف البحث نحاكؿ تقديـ كؿ عناصر البيئة المحمية ك قراءتيا بطريقة تحميمية " 1995
كمدل تكافقيا ك في أم مستكل تحقؽ بيا الديمكمة ك محاكلة قراءة التطكر العمراني ليذه البيئة ك مدل 

ك لمكصكؿ إلى نتائج ك تكصيات قادرة عمى . تحقيؽ التكافؽ عمى مدل مختمؼ مراحؿ التطكر العمراني
خمؽ كعاء فكرم مرجعي لمتصميـ العمراني البيئي نعتمد كسائؿ تحميؿ ذات مصداقية عممية قادرة عمى 

الدراسة التطبيقية مف خالؿ / المستكل األكؿ: تحقيؽ الكصكؿ إلى نتائج عممية كذلؾ عمى مستكييف
التجربة الميدانية كتأتي مباشرة بعد مرحمة التحميؿ الكصفي لمنسيج العمراني كفيـ المككنات كالعالقات 

التي تربط العناصر المشكمة لمنسيج العمراني ، حيث ارتأينا اعتماد تقنية االستبياف عف طريؽ االستمارة 
.  لتككف التقنية المعتمدة في التجربة الميدانية 

 الدراسة التطبيقية مف خالؿ البيئة البرمجية ، كاعتماد البيئة البرمجية / المستكل الثاني

SPHINX PLUS 2 (V5) VERSION 5.1.0.3 ) )  كذلؾ مف أجؿ تحميؿ المتغيرات كالعالقات المدركسة
. عبر البيئة البرمجية 

بإتباع اإلشكالية المحددة لمبحث كاليداؼ المسطرة كالمنيجية المتبعة كجب عمينا تحديد درجة االستدامة 
مف خالؿ حجـ الفضاء األخضر ك تكاجد عنصر الماء كأثرىما عمى عالقة العناصر العمرانية يبعضيا 
داخؿ الحي ، كعمى درجة الراحة كاالستقرار التي تضمف أطكؿ مدة مف الديمكمة ، عبر الحقب الزمنية 
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المختمفة التي شيدتيا التركيبة العمانية لمدينة بسكرة، كىذا يتطمب حصر اإلنتاج العمراني لكؿ حقبة زمنية 
. كفيـ ىذا اإلنتاج العمراني كمدل تحقيقو لمبدأ االستدامة داخؿ التركيبة العمرانية لممدينة

ىذه الحقبة النسيج التقميدم ، كالذم يمثؿ جزءا مف الكاحة التقميدية القديمة لمدينة بسكرة كيمثؿ  أنتجت
. إنتاج ىذه الحقبة في النسيج العمراني لحي باب الدرب 

كاف منتكج ىذه الحقبة النسيج االستعمارم الذم شكؿ بداية ظيكر األنسجة العمرانية المخططة ، كيتميز 
.  ىذا النسيج بنمط عمراني مختمؼ تماما عف النمط الكاحاتي ، ككاف نتاج ىذه الحقبة حي المحطة 

أنتجت ىذه الحقبة غالبا األحياء العشكائية كغير المخططة كىذا إلنعداـ أدكات التخطيط كالتكجيو العمراني 
آنذاؾ ، كمنيا النسيج العمراني لحي سيدم غزاؿ ، كما شيدتو كسط السبعينات ظيكر أحياء لمعمارات 

لحؿ مشكمة السكف ك إستيعاب األعداد الكبيرة مف طالبيو ، كمف أكؿ األحياء المنظمة كالمخططة لمسكف 
.  مسكف بالمنطقة الحضرية الغربية 726الجماعي حي العمارات 

تعددت أشكاؿ ك أنماط األنسجة العمرانية في ىذه الحقبة فمنيا جماعي، ك النصؼ جماعي، ك الفردم ك 
مف األحياء الفردية ذات النسيج المنظـ ذك التخطيط المسبؽ، حي السعادة الكاقع في المنطقة الحضرية 

. الغربية

قامت عمى الدراسة عمى محكريف رئيسييف، أكليما يمثؿ اإلطار النظرم، ك ثانييما تمخص في اإلطار 
. التطبيقي، ك اإلنتياء بالنتائج ك التكصيات

الفصل األول 
يناقش ىذا الفصؿ في صكرة استقرائية مفيـك البيئة كمككناتيا كأثرىا عمى األبعاد العمرانية مف   

. ليا (األمكنة الخارجية المفتكحة)خالؿ استقراء الفرضية المعنية بكجكد ربط بيف كممة البيئة كمعنى 
كقد تـ التفصيؿ في مفاىيـ حكؿ البيئة انطالقا مف مرجعيات ثانية كالقرآف الكريـ، كمدل عمؽ ىذه 

إف النظاـ البيئي أك المنظكمة البيئية تتشكؿ مف عدد مف المككنات . المفاىيـ في تحقيؽ استدامة الحياة
 . الذاتي كتفاعالتو كالمحيط الطبيعي ك المصنكع كاالجتماعيقككؿ منيا بناؤ
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الفصل الثاني 
 التكنكلكجيا عمى ،كتعتمدالبيئي  التكازف نحك تتجو مناسبة إستراتيجية تحديد تـ في ىذا الفصؿ 

 بما كالبناء التصميـ لطرؽ التقييـ إعادة مع . لالبتكار أساسي  مصدر الطبيعة مف كتتخذ المالئمة البيئية

 أساليب ك لمطاقة تقميدية غير مصادر عف البحث نحك تقكدنا التي المتكاممة البيئية بالعمارة االىتماـ يعكس

. لترشيدىا جديدة
الفصل الثالث 

مف خالؿ ىذا الفصؿ تناكلنا فيو مكضكع االستدامة بيف األنظمة البيئية كتعايشيا كالعمارة حيث   
تـ التطرؽ إلى جذكرىا التاريخية بيف الفكر كالتطبيؽ، منذ بداية الفكرة كتفصيؿ لمفاىيـ األساسية لمتنمية 

اجتماعية ،المستدامة كلمحاكر التي تدكر حكليا فالعناصر األساسية التي تقـك عمييا في استدامة اقتصادية
كما  .كبيئية ، كما تـ تكضيح أىدافيا عمى مستكل المحيط الجيكم كالمحيط المصنكع كالمحيط االجتماعي

تـ في ىذا الفصؿ دراسة العمارة كالعمراف مف خالؿ الفكر المستداـ كتكضيح ركائز فكر التصميـ العمراني 
 .تراـ مبادئوحالمستداـ الذم يعني العممية التطبيقية األساسية لتحقيؽ ىذا البعد، مف خالؿ ا

الفصل الرابع 
 باعتباره العمراني التي تقكـ عمى التخطيط االستدامة قيـ تحقيؽ تـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى 

 اإلنسانية لممنعطفات تميؿ ك القيكد مف بالتحرر تتميز بحيث كاالستدامة ، كالحيكية الحرية عالية عممية

 مبدأ" يقترح اليدؼ ذلؾ كلتحقيؽ . التقميدية العفكية كالمجتمعات العمارة في يحدث كاف مثمما اإلبداعية

 ىي فقط المستدامة المدينة أف مبدأ عمى الرئيسية فكرتو كتقكـ. المركنة عاؿ إدارم كإطار " المستدام التخطيط

 دائمة حالة في تظؿ خاصة ىكية ذات حيكية إيككلكجية كمنظكمة العمراني المخطط معيا  يتعامؿالتي تمؾ

 .كالتبمكر كالتطكر كالتحكؿ التفاعؿ مف

الفصل الخامس 
 مفيكـ عف التخمي كعدـ لممدف العمراني بالتشكيؿ النظر إعادةتـ التركيز في ىذا الفصؿ عمى  

 أثر مراعاة  معالصحراكية البيئات في المستداـ العمراف الذم يحقؽ الكحيد أنو أثبت الذم المتضاـ النسيج
 بالمكقع التنمكية لإلمكانات المناسب بالحجـ المالئـ المكقع كاختيار العمراف عمى الجغرافية العكامؿ

 العمرانية المخططات إعداد عند االىتماـ مف مزيدان  البيئي البعد إعطاء ك المنطقة مقكمات مع كالمتناسب
 كالتكازف كاالقتصادية االجتماعية الكفاءة كتحقيؽ المحيطة بالبيئة كالتكيؼ التأقمـ مف الصحراكية المدف في

 .البيئة خصائص التي تعكس المميزة البصرية كالصكرة اإليككلكجي
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الفصل السادس 
 مف خالؿ ىذا الفصؿ الذم يتمحكر محتكاه حكؿ التمكقع المعرفي ، تـ تناكؿ المقاربة البيئية كأداة 

كما تـ التطرؽ إلى النظاـ . أساسية مف حيث المنيج كالتطبيؽ كما تـ تحديد ك قراءة أبعادىا كأىدافيا
البيئي لمكاحات كمثاؿ كاقعي المعركؼ بعبقرية تنظيمية كقكتو لـ يعزؿ عف النماذج الجديدة لمتطكر 

. كالتغيرات ما بيف القرنيف التاسع عشر ك القرف العشريف
الفصل السابع 

في ىذا الفصؿ تبيف لنا أف مدينة بسكرة تعيش حالة اختالؿ في التكازف البيئي الحضرم، ىذا  
الخمؿ الذم غير في العكامؿ المناخية لممنطقة تغييرا جذريا خاصة المدينة التي أصبحت درجة الحرارة 

. العالية ىي السائدة لمدة زمنية طكيمة
الفصل الثامن 

 مف خالؿ دراستنا لمختمؼ األنسجة العمرانية التي مرت بيا مدينة بسكرة استطعنا أف نؤكد أف 
الفضاء األخضر كالماء كعنصريف أساسييف في تحقيؽ االستدامة العمرانية أثبتا نجاحيما في استدامة 

األحياء كحققت انسجاما بيف مختمؼ الكظائؼ، كجعمت مف األنسجة المتكاجدة فييا تعيش ألحقاب مختمفة 
. كتضمف بقاء سكانيا

الفصل التاسع 
 مف خالؿ الدراسة الميدانية كاعتماد االستبياف ككسيمة لمكصكؿ إلى نتائج يعتمد عمييا في التحميؿ 

: بناءا عمى ثالثة أنكاع مف الدراسات
. كالتي استنتجنا منيا مدل تأثير كؿ متغير:  أكال الدراسة أحادية المتغير
التي أظيرت نسب عالية ك أخرل منخفضة عكست عالقة ثنائية :  ثانيا الدراسة ثنائية المتغير

. ايجابية ك منيا سمبية
التي تبيف تالقي كترابط المتغيرات مف خالؿ مجمكعة تظـ :  ثالثا الدراسة متعددة المتغيرات

. متغيرات أساسية مؤثرة في تحقيؽ أبعاد االستدامة العمرانية في األنسجة العمرانية محؿ الدراسة
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 / الفصل األول 
مدخــــــل 
 في اإلسراؼ نتيجة المناخية التغيرات مشكالت مف الماضي القرف مطمع كمنذ حاليا نعانيو ما رغـ       

 التخمص الجكم الغالؼ عميو يستطيع ال الذم ،بالقدر الممكثة نبعاثاتيا إك  األحفكرية  الطاقةاستيالؾ

 كتكبرأ حرب منذ بديمة طاقات يجادإ في البحث إلي الغرب اتجاه ثـ . كتجديد عناصره الممكثات تمؾ مف

 المحيط عمي المؤثرة لمممكثات الباعثة الدكؿ عمي ضريبة كاتجاىيـ لفرض ألعربي البتركؿ كحذر 1973

 البيئة مع كالتكافؽ الطاقة ترشيد أىمية تستكعب بالمنطقة لـ لةكالمسؤ الجيات معظـ نجد نناأ إال . الحيكم

 في تعالى الحؽ كقكؿ االيجابي األعمار الخاتـ في الرسكؿ تعاليـ تناسينا ككأننا اإلعمار قطاع في خاصة

 شيء كل وخمق (" 49القمر") بقدر خمقناه شيء كل إنا" :تعالي  قاؿ.الحيكم المحيط عمي الحفاظ أمانة

 "موزون شيء كل من فييا وأنبتنا رواسي فييا وألقينا  مددناىاواألرض" (02الفرقاف")تقديرا فقدره
 كليا سائدة كثقافة كأعراؼ مبادئ لىع قامت التي – التقميدية المحمية العمارة استمرت كقد(  19الحجر)

 – كالزماف لممكاف كاالقتصادية كاالجتماعية الطبيعية البيئة مع لتكافقيا ألجياؿ  كاستدامتكحرفييف عماؿ

 كالحديد البناء مكاد تصنيع كبداية عشر التاسع القرف منتصؼ حني المختمفة الحضارات كالثقافات عبر

السمكؾ  زيادة مع المحمية لممكارد بتنمية مكاكبتو دكف مف السكاني ثـ التزايد ألمسمحة كالخرسانة
 .المسيطرة المادية كالحضارة الديف بتعاليـ التمسؾ كعدـ المادم كالتنافس االجتماعي كالحراؾ االستيالكي

  

  انًُبخ ٚتجغ شكم انتمهٛذٚخ انؼًبرح (1-1 )شكم

 بتكمفة المباني كتشييد كنقؿ كتصنيع استخراج في العالمية الطاقة مف% 40  نسبة التشييد قطاع فيستيمؾ

الحفرم  الكقكد احتراؽ عف الناتج الكربكف أكسيد ثاني غاز نسبة ثمث كانبعاث ، سنكيا بميكف دكالر  400
 تتحمؿ كال تدكيرىا يتـ ال نفايات تكلد بخالؼ اليابس حرارة درجة ارتفاع كىي الدفيئة زيادة ظاىرة كبالتالي

 اليكاء تكييؼ طاقة ليإ باإلضافة .كالتشييد التنقيب عمميات مف ضارة نبعاثاتإ مكاد سامة ك كتسرب

 العضكية الفطريات كانتشار إيكاء كتسبب الداخمي اليكاء مف كبيرة نسبة عمي تحافظ التي الميكانيكي

  السامة كالباعثة لمغازات تالبترككيماكيا مف المصنعة المسامية غير الداخمي نيكاؿ بمكاد المتطايرة
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 المناعة كانتشار جياز مف ضعؼ عميو يترتب كما الصناعي كاألسقؼ البالستيكية كالحكائط كالمككيت

 المتأثريف لعالج الدكالرات بمالييف الطبية كالتكاليؼ بأنكاعيما الحساسية حاالت ثـ كمف الفيركسات

 . العالـ مستكم عمي الحديثة المباني مف % 30 تمثؿ المسامية غير النيك مكاد – باليكاء الممكث

 بمعدؿ تزيد سنكيان  مالت الطاقة متطمبات يصحبو العمرانية المبنية كالمكثؼ لممساحات المستمر كاالمتداد

 مالعالـ المتكسط يعادؿ حيف  كفى.البعيد المدل عمى المناخ عمى مالتأثير السمب ليا مكالت  ، 13%
، 2سـ / حرارم  سعر 200اإلشعاع لميزاف  كالعمرانية الصناعية المصادر مف المنبعثة أف الحرارة نجد يـك

 تتعدل كبذلؾ  سعر، 400 – 100تعادؿ  ) مكنتلاير – نيكيكرؾ( أمريكا شماؿ لمدف المركزية بالمناطؽ

 الحرارية الطاقة كسيتضاعؼ مقدار .مالشمس اإلشعاع مف المستقبمة الطاقة حرارة العمراف طاقة حرارة

 عمى الكاقعة الشمس حرارة لطاقة ٪ بالنسبة 100 لؿإ لتصؿ القادميف القرنيف في السطحية اليكاء بطبقة

 مستكل كعمى محمية مناخية الطاقة كتغيرات تغير بعمميات التنبؤ إلى العالـ يقكد ، كىذا األكربي الغرب

 الصحارل فكؽ مستكل الندل قمة في التأثير لو بأمريكا األمازكف غابات قطع أف كجد فقد العاـ المناخ

  .جفافان  تزداد يجعميا مما  )أفريقيا بشماؿ( الجافة
 ك المحمية المناخية كالتغيرات الحرارم النظاـ تغيرات لعكاقب الحالية فكرة الصناعية المدف أجكاء كتعطى
 كالمياه الزرع تمفتأك الماضي القرف كائؿأ في عمى ألمانيا سقطت التي الحمضية كاألمطار ،اإلقميمية

 6000 لكفاة كأدل 1952 عاـ ديسمبر في لندف نيار غطى مالذ الكثيؼ األسكد كالضباب ، السطحية

 . يكميف لمدة الصناعية اإلضاءة الستعماؿ كاضطرىـ شخص

 

انكزثٌٕ  أكسٛذ حبَٙ نغبس انصُبػٙ االَجؼبث ػٍ انًتمذيخ انجالد حيسؤٔنٙ( 2-1) شكم

 

 

 

1985 

  بليون طن متري5,1

1965 

  بليون طن متري2,9

1950 

  بليون طن متري1,5
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 المكاني والمحتوى المعنى :البيئة كممة جدلية -1

البيئة   بيف كممة ربط المعنية بكجكد األكلى الفرضية استقرائية صكرة في الفصؿ ىذا يناقش 
 كممة  معنى-أكالىا :مباحث ثالثة خالؿ مف كذلؾ المفتكحة، األمكنة الخارجية في ممثالن  كمحتكاىا كمعنى

، خاص بشكؿ البناء مينة مجاؿ في تعريؼ المختصيف يحاكؿ definition كعند عاـ بشكؿ البيئة
 -كثالثيا ، المفتكحة المكاني الخارجية المحتكل context باألمكنة المقصكد ماىية يصؼ كيحدد كثانييا

 .ليا (المفتكحة الخارجية األمكنة) المكاني كالمحتكل البيئة بيف كممة المباشرة العالقة شكؿ يطرح
 . المفكرين وعند القاموس في   البيئة-1-1

 الحية الكائنات آؿ يضـ حيكم ككسط يعمؿ البيئة عندما األرض مف كككب (جزء أك) الكؿ" ىي 

 نظاـ كفؽ يعمؿ يحتكيو ما بكؿ ىذا الكسط ،(كتعالى سبحانو الّمو خمقو ما كؿ أم) كالجماد كالماء كاليكاء

 كالكيميائي الفيزيائي .الكسط " ىي البيئة قامكس كفي .الحياة بدكاـ تدكـ ككنية كعقائدية كقكانيف إليي

الحي  الكائف مكطف أما habitat يعيش الذم الفيزيائي القسـ"الحي فيك بالكائف يحيط الذم كالبيكلكجي
  .الحي الكائف فيو
 البشرم التأثير كالنبات كأف التربة :مادماؿ ، .الجك ك البرية محيط الحياة ىي الجغرافيا معجـ في البيئةإف 

يككف  ما غالبان  البشرم التدخؿ كأف خاصة الجغرافيا الرئيسية لعمماء االىتمامات أحد ىك البيئة عمى
 عبارة ال تستعمؿ أكسع بمعنى األجناس التربة ، كانقراض كبنحات التمكث ؾ -مشاكؿ يخمؽ أف بمقدكره

كاألنظمة  كالتقاليد ، ،كالمغة ،كالثقافة أيضان  ،بؿ االجتماعي فقط لمناس المادم المحيط لكصؼ بيئة
 :بأنيا "الكجيز كبستر" قامكس في البيئة تعرؼ كما .السياسية

 ( محدد " محاط مدار (في) الكؿ يطكؽ  -يمتؼ) يحيط الذم الشيء .1
 الكائنات في  مجتمعات البرية الحياة عمى الحيكية المؤثرة العكامؿ ، التربة تأثير ، المناخي التركيب .2

 .الحياة زكاؿ بعد كبقائيا أشكاليا تحدد كفي النياية الحية
 االجتماع عمماء كعرفيا .الفرد كالجماعة حياة عمى المؤثرة كالثقافية االجتماعية مجمكع الحاالت .3

 نظـ مف ليا مقرر ىك ما كفؽ نشاطاتيـ كيمارسكف الناس مف مجمكعة يحيا فيو الذم الكسط" بأنيا

 أيضان  بالعكس فييا يؤثركف كىـ جية مف يحيكف خالليا مف عمى تؤثر كىي ، كقكانيف كتشريعات

 لمكاف المحسكس المرئي النيائية لمكسط الصكرة" بككنيا البيئة المعمارييف كيعرؼ .أك إيجابان  سمبان 

كتكيؼ  متجانسة كمالمح خاصة طبيعية بيئة ذك بأنو الكسط ،كيتميز ىذا محدد زمف في محدد
 عمى المؤثرة اإلنساف صنع التي مف األخرل الطبيعية كالعكامؿ ذاتو المكاف عناصر بيف نسبي

بيف  التكافؽ تحقيؽ إلى كيسعى ، إيجابي فعؿ كرد مستمر نتيجة لتفاعؿ يحدث سبؽ ما آؿ ، المكاف
 .جية أخرل مف المكاف كطبيعة جية مف كالمصنكعة الطبيعة قكل
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: مفاىيم وأسس عامة حول البيئة- 1-2
منزال إياه كمكف لو  (بكأه)لو منزال ك  (بكأ)منزال نزلو ك  (تبكأ)          ترجع كممة البيئة إلى مصطمح 

 ك (74األعراؼ /)( في األرض تتخذكف مف سكاىا قصكرا كتنحتكف الجباؿ بيكتاكبكأكـ)فيو، قاؿ تعالى 
مككنات  أم أف كؿ ما يحيط باإلنساف مف" إحاطة"،كمفتاح تعريؼ كممة بيئة   منزال أم اسكنكىاتبكؤكا

. ، كثقافية كجغرافية يندرج تحت مسمى بيئة اجتماعية
        كما تعرؼ البيئة بأنو الكسط أك الظركؼ المحيطة التي تؤثر في الحياة أك النمك لكافة 

، كىي إطار ال حدكد لو يشمؿ كؿ الظركؼ كالعكامؿ المادية كاالجتماعية كالثقافية المؤثرة  الكائنات
عمى كجكد اإلنساف تمثؿ البيئة الكسط المحيط باإلنساف كالذم يشمؿ كافة الجكانب المادية كغير 

، فالبيئة تعني كؿ ما ىك خارج كياف اإلنساف كما يحيط بو مف  ، البشرية كغير البشرية المادية
. مكجكدات كاليكاء كالماء كاألرض كما عمييا مف كائنات

أم  اإلنساف بطبيعتو يحاكؿ الكصكؿ إلى تغيير البيئة لتحقيؽ كجكده كراحتو كلتحقيؽ ىدؼ معيف،إف 
أف اإلنساف يستخدـ البيئة كيغيرىا كيعدليا حتى يستطيع تحقيؽ أىدافو التي قد تككف فمسفية أك دينية 

كؿ ىذه غايات كمكاقؼ أخالقية ، المذات، مثؿ التكاجد كاالستمتاع بالحياة كتحقيؽ  أك حتى أسطكرية
، كأكؿ غاية لإلنساف ىي البقاء كالكجكد كال يقتصر البقاء عمى البقاء  نطمؽ منيا جميع قرارات اإلنساف

 ككؿ أكجو  البيكلكجي بؿ يتعداه إلى الكجكد الركحي كالسيككلكجي كاالجتماعي كاالقتصادم التركيحي
،كىذا االتزاف عممية مف اتجاىيف ذات  البقاء تحاكؿ إيجاد اتزاف بيف اإلنساف كالبيئة التي ىي جزء منيا

 يبعضيا، المنظكمة ىي تفاعؿ أجزاء مرتبطة  ،أم أف اإلنساف كالبيئة منظكمة كاحدة عالقة تبادلية
، أم يمكننا أف نتصكر أف  مف خالؿ كصؼ العمميات التي تتككف منيا البعض كيمكف كصؼ النظـ

األفراد كالمنظمات التي ينتمكف ليا تشكؿ مع البيئة مجمكعة مف المنظكمات كأنيا مكجية لتحقيؽ 
.  أىداؼ معينة

كقد ثبت بالدليؿ القرآني أف سبحانو كتعالى قد خمؽ اإلنساف في ىذه األرض كسخر لو كؿ ما في 
  ، كسخر اهلل لإلنساف كؿ المخمكقات لينتفع بيا الككف ليتمكف مف العيش عمى األرض التي ميدىا لو

إال أف اهلل سبحانو كتعالى مف أجؿ حماية ىذه المخمكقات كحفاظا عمى أمر التكازف البيئي لـ يجعؿ 
، فتكفؿ اهلل سبحانو كتعالى أكال بحفظ  لإلنساف مطمؽ التصرؼ بؿ جعؿ ليذا التصرؼ ضكابط عدة

، ثـ نيي اإلنساف عف أف يسعى في األرض فسادا كنياه كذلؾ عف  النكع كالساللة لجميع المخمكقات
. ، كدعاه إلى التكسط كاالعتداؿ فال إفراط كال تفريط اإلسراؼ

 ممكية أنياك يتمتع اإلسالـ بنظرة عميقة لمبيئة حيث طالب اإلنساف أف يتعامؿ مع البيئة مف منطمؽ 
كال تفسدكا في األرض بعد إصالحيا   ):، قاؿ تعالى عامة يجب المحافظة عمييا حتى يستمر الكجكد

. 85/األعراؼ (ذالكـ خيرا لكـ إف كنتـ مؤمنيف
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قؿ سيركا في )       كلـ تقتصر نظرة اإلسالـ لمبيئة عمى البعد المكاني بؿ شممت أيضا البعد الزماني 
 باعتباره  فقد طالب اإلسالـ اإلنساف أف يستثمر عمره. 20/العنكبكت (األرض فانظركا كيؼ بدأ الخمؽ

، كدعاه إلى النظر  بعدا زمنيا ىاما في تعاممو مع األنظمة البيئية مف منطمؽ أنيا نعمة كبرل لإلنساف
 . التأمؿ في مخمكقات اهللك في مككنات البيئة 

كقد تعرضت السنة النبكية ألمر البيئة بالرغـ مف أف المشاكؿ البيئية في ذلؾ الكقت لـ تكف معقدة بيذه 
، إال أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قد تطرؽ في أحاديثو لكثير مف  الصكرة التي عمييا اآلف

، كيمكف ذكر بعض األحاديث النبكية التي تعرضف لقضايا البيئة كما  المشاكؿ التي تعاني منيا اليكـ
: يمي

  .أحاديث نبكية تحث عمى اإلسراؼ ك الحفاظ عمى صحة البيئة

 .الخ..."، فحسب ابف آدـ لقيمات يقمف صمبو ما مأل بف آدـ كعاء شر مف بطنو" 

ب ك السعي لممستقبؿ ك االىتماـ بالبيئة التي خمقيا اهلل عز كجؿ كأحاديث نبكية تحث عمى العمؿ الدؤ
"  إذا قامت القيامة كفي يد أحدكـ فسيمة فميغرسيا"  : كما تفسرىا االستدامة البيئية في الكقت الراىف

البيئة التي صنعيا اهلل الخالؽ سبحانو كتعالى دكف أف تمسيا كما يمكف تعريؼ البيئة ايككلكجيا بأنيا 
، كىك  عمى كؿ المحيط المادم بأنساقو المختمفة (البيئة األيككلكجية)، كيطمؽ مصطمح  يد اإلنساف

شمؿ الخصائص الطبيعية لسطح األرض كباطنيا كيشمؿ أيضا العكامؿ المناخية لذا فيي مبذلؾ 
.  كالثركات كالمناخ تختص بدراسة كؿ مف الجغرافيا كالطبكغرافيا كالجيكلكجيا كالتربة كالماء

: يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى، كىي بيئة قد خمقت بدقة بالغة كبقدر معمـك مف قبؿ الخالؽ العميـ
كليس أدؿ عمى خمؽ ىذه البيئة أنو إذا حدث تغير كاضح في  (49/القمر)" إنا كل شيء خمقناه بقدر"

. أم عنصر مف عناصر البيئة يختؿ النظاـ كااليككلكجي كتحدث الكثير مف المشكالت
  المفتوحة الخارجية األمكنة -المكاني المحتوى- 1-3

 خارج )الطبيعية المفتكحة كبيئة المناطؽ ( العمراني النطاؽ داخؿ )المدف بيئة بيف الفصؿ يجب 

 اتسعت العمرانية كميما الفراغات مسمى المدف في المفتكحة الخارجية عمى البيئات يطمؽ حيث (العمراف

 محددة عمرانية مبنية بمجاالت محددة األمر نياية في تظؿ التي تمؾ المساحات أف إال مساحاتيا في

 المفتكحة داخؿ الخارجية المناطؽ تتميز بينما .فراغات عمرانية عمييا يطمؽ معركفة كأبعادان  بارتفاعات

 المناطؽ أما .اإلنساف صنعو الذم ، المبني العمراف ،عف بعيدة طبيعية مالمح ليا بأف خارجيا أك المدف

 كصفيا فيمكف المدف خارج التي كالحدائؽ بينما لنشاط المنتزىات اإلنساف صمميا التي فيي داخؿ المدف

 حدكدية كجكد مالمح بعدـ تتميز التي التضاريس ذات أك المنبسطة مف األراضي التمديدات تمؾ" بأنيا

 عمى الحية الكائنات لمعيشة حيكم كمجاؿ ، تعمؿ اإلنساف صنع مف كثيؼ عمراف بيا  يكجد ال ، ليا

 الذم ، الناس لبعض ، المكاني الكسط بأنيا الطبيعية عمماء البيئة الطبيعية عند البيئة كتعرؼ. األرض

  معان  كالىما أك مبنيان  أك الكسط مفتكحان  ىذا يككف كقد ، الناس ىؤالء لمعيشة كمعركفان  محددان   حيزان يييئ
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 عالقة باالجتماع لو ما يتضمف كىك ، متكافقة تبادلية عالقة في بو الناس كيتأثركف فيو يؤثر الكسط ىذا

 لـ طبيعية بكر أرض فأم ، اإلنساني التدخؿ عمييا مظاىر فتغمب المشيدة البيئة أما .كالعمراف كالثقافة

 شكؿ ، العاـ المناخ )الطبيعة فيياؼ .قكل تحكـ مف الناشئة مظاىرىا ليا لالستيطاف إلييا إنساف يصؿ

  كجو األرض فيغير بالبناء اإلنساف كيأتي (الفطرية ،الحياة ،الغطاء النباتي ،المياه التربة، األرض سطح
 السماء خط كظيكر، األرض شكؿ ،تغير المحمي كالجزئي المناخ) الطبيعية التأثيرات في تغير كيتبعو

 كبتدخالت الزمف بمركر .(الكائنات الحياة أنماط ،كتغير النباتات كتصميـ، المياه ،كتطكيع كتثبيت التربة

 إلضافة نتيجة آما تغيرت ، المكاف في كترتيبيا كمككناتيا عناصرىا بتغير مناظر األرض تغيرت اإلنساف

ىذه  مف بعض ظمت لكف كالمرافؽ الطرؽ ، كالكتؿ المباني ، مثؿ اإلنساف صنع مف متعددة عناصر
 الغابات ، كالكدياف كالسيكؿ جدان  عمييا كثيران  الحفاظ اإلنساف حاكؿ كالتي ، الطبيعية بصفة تتمتع األمكنة

 عمى الّمو خمقو بكؿ ما لتميزىا الطبيعية البيئات اإلنساف عمييا كأطمؽ ، الصحارم كالمراعي ، كالكاحات

 ىك آما لإلنساف قكية تدخالت كجكد بعدـ أيضان  الككف،كما تميزت لنشأة المبكرة البدايات منذ األرض

 كؿ في المفتكحة المناطؽ ىي كؿ الخارجية فالبيئة إذف .كالمناطؽ الحضرية المدف بيئات كاضح في

كاألنيار  البحار كشكاطئ كالسيكؿ كاليضاب الصحراء الطبيعية في سكاء ، األرض عمى مكاف
 بالبناء الفراغ المتصؿ أيضان  تصؼ كالتي ، الككف لنشأة المبكرة البدايات مف المخمكقة تمؾ -كالمحيطات

 أك كالمسكف المحدكد مف المعمار بالقرب (كالريؼ الحضر) كالقرل المدف في مف تشكيالتو كالناتج المشيد

   .الحجـ كالمقياس ككبيرة متكسطة المككف لممشركعات لممحيط العمراني الفراغ
 (المفتوحة  الخارجية األمكنة )المكاني والمحتوى البيئة كممة بين العالقة- 1-4
 معرض في الكممة تذكر ، فحينما أخرل مرات جدان  كخاصة مرة شاممة عامة البيئة كممة تأتي 

 كجدانو خاللو مف كشكؿ فيو كتربى اإلنساف فيو يعيش الذم المكاف بداىة عمى تدؿ فيي العاـ الحديث

 ميداف في الكممة ىذه تطمؽ حينما أما ، المكاف كالناس بعادات متأثران  كالجسدم كالعاطفي النفسي

 عمارة حتى أك التربية كالسمكؾ مكاف أك الطبيعة تصؼ حيث خاصة دالالت فيي تعني التخصص

 لمكاف العمارة البيئة الخارجية لتصؼ استعارتيا إمكانية إلى باإلضافة. مجتمعان  ذلؾ آؿ كىي، المكاف

 المفتكحة كاالصطناعية الطبيعية الخارجية أنيا األمكنة عمى البيئة كتفيـ. الخارجية األمكنة في كالعمراف

 . األرض عمى

 أك حجمو تغير ميما تميزه كمالمح لو حدكد خارجي أك داخمي مكاف آؿ أنيا تعني فيي كبناء البيئة أما

: حدكد  كجكد ثالثة فيميزىا عاـ بشكؿ المفتكحة الخارجية األمكنة  أما.نطاقو
 مف العديد فيو كتعمؿ (كالعرض  الطكؿ ) األفقييف لممكاف البعديف مبينان  السفمي الحد األرض -أكليا 

 السفمى األرض التربة كطبقات كالكسطى الطبكغرافيا العميا األرض سطح منيا تشكيالت ) القكل

  (.ماء مف تتضمف كبما الجيكلكجيا
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 كتمثؿ بينيا الفراغ تشكيؿ المكاف كمحددات جكانب -ثالثيا .العمكم كحده المكاف سقؼ السماء -ثانييا

 مثؿ اصطناعية أك كاليضاب، الجباؿ مثؿ طبيعية تككف قد الحدكد كىذه .(االرتفاع)لممكاف  الثالث البعد

سبحانو  الّمو خمقيا إليية قكل البناء ىذه داخؿ كتعمؿ .األحزمة الخضراء أك األسكار أك األبنية أك الكتؿ
 في تعيش التي الحية الكائنات كقكل كقكل اإلنساف الطبيعة قكل مف كؿ ىي األرض نشأة منذ كتعالى

 .الماء كفي كعمى األرض السماء

 كمف  الناس لمعيشة الخارجي الحيكم عمى المحيط ( البيئة ) مصطمح إطالؽ نحك السابؽ الطرح يميؿ

: مف  لكؿ المرادؼ ىك البيئة مصطمح يككف مدلكؿ أف يمكف ثـ
 اإلنساف قمتيا عمى ) حية كائنات مف ، لمحياة أشكاؿ مف الحيز ىذا يحتكيو ما الخارجي بكؿ الحيز .1

 سيكؿ ، كتالؿ جباؿ )  طبيعية أشكاؿ مف الحيز ىذا يحدد بو كما ، (كالحيكاف  كالطير النبات كمعو

 بنية ، أسكار ، مباف   حكائط)الناس  صنع مف عمراف أك (سماء  كأنيار، بحار ، ، كاحات ككدياف

 .كىكاء مف ماء بو كما (فكقية أك تحتية أساسية
 المكاف ك كفؽ متغيراتيا بكؿ التنظيمية -كالتشريعية كاالقتصادية كالسياسية الثقافية -االجتماعية األطر .2

 كالمشيدة الطبيعية) ذاتيا كؿ األمكنة عف دقيؽ تعبير كمصطمح(البيئة) كممة تككف كىنا ، الزماف

 يقـ اإلنساف لـ بكر ألرض المكاني الكسط -أكليما :أساسييف ضمف كسطيف تككف التي ،(المصنكعة 

 بالبناءات المحيطة أك بيف تقع التي لكؿ األمكنة المحدد الكسط -ثانييما .استيطانيا أك عمييا بالبناء

. معركفة  تكجيات كفؽ ، بكاسطة الناس المشيدة
 
 واالرتباط المفيوم عن -البيئة عمارة- 2

 ككاف  (لكدكف) ـ بمعرفة 1980العاـ  في الغرب في الخارجية األمكنة بإعداد اىتماـ أكؿ ظير 
  Landscape painting  استخدـ مصطمح  ـ1828العاـ   كفي . لممصطمح الغربياستعماؿأكؿ 

. (ميسكف)بمعرفة 
مجاؿ  أنو عمى الغرب في لُيفيـ المينية الممارسة لمجاؿ الفعمي المعنى الغربي عف المصطمح ابتعد كلما

 .المجاؿ ىذا مع التعامؿ عف عمارة ليعبر كممة لو أضيؼ كالزراعة بالتنسيؽ األراضي مع التعامؿ

أكلمستيد  بمعرفة  ـ  1862العاـ في مرة  ألكؿLandscape architectureمصطمح   كاستعمؿ
Olmstedلمعمارم  األمريكية الجمعية بدأت كبعدىا .نيكيكرؾ لمدينة المركزية الحديقة تصميـ  عند
 في الظيكر  فيAmerican Society of Landscape   Architecture (ASLA)الألندسكيب

 الجمعية تعريفو تمؾ أعادت كقد ، تعميمية قاعدة لو يككف أف قبؿ  ارسةـلمـ  مجاالن  لتجعمو ـ1899 العاـ

دارة كتخطيط كتصميـ تحميؿ كفف عمـ" أنو عمى ـ 2001 العاـ في عادة عمى كالمحافظة كا   تأىيؿ كا 

مكانياتيا  فعاليتيا تتراكحك ، األرض  كالمناطؽ الغابات إلى إدارة السكف حدائؽ تصميـ مستكل بيف ما كا 

 أكؿ أما، المستيمكة الطبيعية المناطؽ كاستصالح ترميـ  كحتى أيضا إلىwilderness البكر الطبيعية
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 لتعميمو أكؿ مدرسة أنشئت بينما ،(ـ1900)العاـ  في ىارفارد جامعة بدأتو الذم فكاف دراسي لمنيج بداية

الالندسكيب  لعمارة البريطاني ـ المركز 1929  في  العاـ كبدأ ـ، 1901 العاـ في ماساتشكستس في
 .لعمارة الالندسكيب  الدكلي الفيدرالي نشاطاؿ 1948العاـ  أمريكا بدأ في كما ، نشاطو

 البناء مجاالت في الالندسكيب آلة لبدايات استعماؿ مكتكب دقيؽ تكثيؽ يكجد فال العربي العالـ في أما

 حكؿ(زالت كما) تباينت اآلراء حيث ، تعميمو مدارس مستكل عمى أك المينية مستكل الممارسة عمى سكاءن 

المصطمح  فيك المكاقع تنسيؽ أما ، المفتكحة الخارجية إعداد األمكنة لمجاؿ عربي مسمى عف البحث
 landscape.الالندسكيب باسـ عمارة المعركؼ الغربي المجاؿ ليذا العربية لمترجمة الشائع

architecture   
  البيئة تصميـ ، عمارة منيا لمتعريب محاكلة في األخرل المسميات بعض حديثان  الكقت أدخمت بمركر

التنسيؽ  الريؼ في أك المدف داخؿ األرض مناظر تطكير ، فف البيئية العمارة ، البيئي العمراني التصميـ
 محدد بشكؿ يبتعد تعريب كآلو ، المناطؽ الخارجية تصميـ ، األرض مناظر عمارة ، العمراني الحضرم

 بشكؿ المجاؿ ىذا مكتكبة حكؿ مساىمات تكجد ال اآلف حتى أنو رؾبالذ كجدير .ىذا المجاؿ مضمكف عف

 لتككف مرجع إلييا الرجكع يمكف كال ، جدان  محدكدة كىي في الدكريات المكتكبة المقاالت عدا ، عممي

 .كثائقي

 إمكانية مدل كطرح ، كالبيئة الخارجية كاألمكنة البناء كالعمارة كممات بيف االرتباط لذا كجب التأكيد عمى

. الخارجية  بإعداد األمكنة الميتمة المينة مجاؿ عف تعبيران  يككف مسمى في الربط بينيا
لى" :اآلتي النحك عمى الكريـ القرآف في عمارة كممة تتبع يمكف  اعبدوا قوم يا قال صالحاً  أخاىم ثمود وا 

 قريب ربي إن توبوا إليو ثم فاستغفروه فييا واستعمركم األرض من أنشأكم ىو إلو غيره من لكم ما اهلل

يعمركا  أف لممشركيف كاف ما" :محدد مكاف في كالجمكس بمعنى القعكد كجاءت ، 61اآليةد ىك  "مجيب
 وعمارة الحاج سقاية أجعمتم" ،".وباليوم اآلخر بالّمو أمن من الّمو مساجد يعمر إنما " ، اهلل مساجد

 في البناء جاءت كممة كما 19 ك 18 ك 17 اآليات التكبة) ".األخر واليوم أمن بالّمو آمن الحرام المسجد

 مف أـ خير كرضكاف الّمو مف تقكل عمى بنيانو أفمف أسس" :البشرية النفس بناء لتصؼ الكريـ القرآف

 اآلية التكبة) ".القـك الظالميف ييدم ال كالّمو جينـ نار في بو فانيار مىار جرؼ شفا بنيانو عمى أسس

جعؿ  الذم" :خاللو اإلنساف يضـ الذم المكاف مف جزء أم بأنو سقؼ البناء لتصؼ جاءت آما ،109
 أندادان  لّمو تجعمكا فال لكـ رزقان  الثمرات بو مف فأخرج ماء السماء مف كأنزؿ بناءن  كالسماء فراشان  األرض لكـ

 ".في الجحيـ بنيانان فألقكه لو أبنكا قالكا" محتكل بمعنى كجاءت ( 22 اآلية البقرة )".تعممكف كانتـ

مف  غرؼ ليـ ربيـ اتقكا الذيف لكف" الطكابؽ متعدد بمعنى محتكل جاءت كما ،(  97 اآلية الصافات
. 20 اآلية رالـز سكرة) ".الميعاد الّمو يخمؼ ال الّمو كعد األنيار تحتيا مف تجرم مبنية غرؼ فكقيا
 في تدخؿ التي الصغيرة المككنات مف ككاحدة الخاص  بمعناىا - structureالبنية  مفيكـ استعارة يمكف

 .الشامؿ البناء ضمف معنى الخارجية كفااألـ مسمى لتشرح ،  كظيفتو عمى  كتؤثراألكبر بمالترؾ تككيف
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 لتككف تعبيران  النيائي الناتج إلى كصكالن  الخطكات كمتعدد ، متناـ كمتدرج ، كمتحد متراكب تككيف فالبناء

 باألمكنة كمحتكل معنىن  البيئة بيف صريحة بكجكد صمة األكؿ الباب انتيى كلما .كمو البناء حالة عف دقيقان 

 يدؾتأ يمكف ىنا كمف .لمبناء الشامؿ مككف أساسي جزء البيئة اعتبار يمكف إذف .الخارجية  المفتكحة

. المفتكحة  الخارجية األمكنة عف كشامالن  دقيقان  تعد تعبيران  البيئة كممة أف :ىي نتيجة
 كالَلْعمرُ  الُعْمر مف مشتقة كالكممة ، الخراب أنيا نقيض" يكسؼ بف يشير ماؾ العرب عند عمارة كممة تعني

 أك الزيارة مثؿ كحدث أك ، خطط البناء عمى كفعؿ العمارة تدؿ كقد .الحياة في البدف عمارة اسـ لمدة كىي

  .(السكاف )المكاف عمارة بيا التي عف الجماعة كتعبير أك ، اإلقامة
 بتحمؿ اإلنساف الّمو يعني تكميؼ االستخالؼ جاء آما ، التكميؼ تعني كىي صفة اإلستفعاؿ في كجاءت

 ما كؿ ، بؿ فقط المادم البناء في تنحصر ال سبؽ لما كفقان  فالعمارة  إذف.فييا الخالفة كىي األرض أمانة

 الكد زيادة غرار عمى كالعكاطؼ النفكس كذلؾ كتشمؿ عمكمان  ، كاالقتصاد كالزراعة البناء صالح شأنو مف

. كعمارة عمرة التي سميت
 يقع ضمنيما المكاف عمارة أك السكف مكاف أف كباعتبار عمارة الجامع لكممة التعريؼ ىذا إطار كفي 

األمكنة  عمارة تعبير أف :ىي ثانية نتيجة إلى يمكف الكصكؿ فإنو ، ضمنان  المفتكحة الخارجية األمكنة
 .البناء الخارجي لمجاؿ مباشران  انعكاسان  يككف أف يمكف المفتكحة الخارجية

 كضكح عدـ بينت آما ، البناء مينة بيف اختصاصات الكاضح التداخؿ بعض السابقة التعريفات بينت

 تصميـ ىك األساسية بأف ميمتو شيكعان  كالمعركؼ العمارة مف بداية االختصاص المسميات لمفيكـ بعض

  أما.الكتمة تصميـ مفكأثر  ليشمؿ المعاصر معناىا امتداد مف عمى الرغـ ، بيا  كالمحيط الكتمة عمارة

 .لمكتمة المباشر البيئي المحيط بتصميـ ارتباط مباشر لو اختصاص فيك الخارجية البيئة لتصميـ بالنسبة

 المعني االختصاص يتالءـ مع مسمى إلى الكصكؿ بقصد المقترحيف ىذيف الكرقة طرحت ىذه عميو كبناء

 :ىما ، الغربي المصطمح مع يتداخؿ أال المفتكحة كبشرط الخارجية األمكنة بإعداد

 الحتكائو المفتكحة الخارجية األمكنة المعني بإعداد لالختصاص مصطمح البيئة عمارة مسمى اعتماد 

 االستمرار مع كلكف ، لكظائؼ االختصاص كمضمكف معنى مف تحمؿ بما كالبيئة كممتي العمارة عمى

 الكاقع مف الشديد لقربو ترجمة  دكف Landscape Architectالغربي  عمى المصطمح االعتماد في

 .ترجمتو المصطمح كليس تعريب النتيجة كتصبح ، العممي

 اختصاص لكؿ مسمى صياغة في كالتفكير ، البناء اختصاصات لكؿ شامؿ إطار العمارة اعتبار 

 الكتمة مينة تصميـ اختصاص مسمى فيصبح ، العممية الناحية مف منيا مع كؿ يتناسب بما حدة عمى

 البيئتيف في الكتمة خارج ىك كما ، الداخمية ىك العمارة الكتمة داخؿ كتصميـ ، الكتمة عمارة ىك

 .البيئة عمارة أك الخارجية األمكنة عمارة الطبيعية كالمشيدة

 مف كؿ دكر عف المختصيف بيف أحيانان  يختمط األمر زاؿ ما األحكاؿ كؿ في إنو إلى اإلشارة تجدر كىنا

 البيئة كعمارة الالندسكيب العمراني كعمارة كالتصميـ المكاقع كتخطيط كتصميـ العمارة كالتخطيط مجاالت
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 التداخؿ بأف ىذا االعتراؼ المناسب مف كلعمو .منيا آؿ ميمات بيف لمتداخؿ الشديد نظران  المكاقع كتنسيؽ

العمارة  آليات في التعميـ كمقررات مناىج في عريضة متداخمة مساحة ىناؾ دامت ما مكجكد سيظؿ
 دكران  لممعمارم تعطي التي المساحة ناتج مف كذلؾ ، اليندسة آليات في العمارة أقساـ في أك ، كالتخطيط

. العمراف كؿ مشركعات مع تعاممو في كبيران 
  : مفيوم البيئة ومكوناتيا- أوال 

الذاتي  تشكؿ النظاـ البيئي أك المنظكمة البيئية مف عدد مف المككنات لكؿ منيا بناؤة 
   .يشارككنو الحيز المكاني كتفاعالتو الداخمية كتفاعالتو مع أمثالو كمع غير أمثالو ممف

   :كيمكف تقسيـ النظاـ البيئي إلي ثالث مككنات رئيسية ىي
 كىك المحيط الحيكم أك الحيز الذم تككف فيو الحياة أك يمكف أف تككف فيو : المحيط الطبيعي .1

 الحياة 

مثؿ المدف   كىك ما صنعو اإلنساف كبناه كأقامو في حيز المحيط الحيكم:المحيط المصنوع  .2
كشبكات المياه كالصرؼ  كالمستكطنات البشرية كمراكز الصناعة كالمزارع كشبكات المكاصالت

 إلياإلنساف في تحكيؿ عناصر المحيط الحيكم  كالطاقة كغير ذلؾ مف الكسائؿ التي يعتمد عمييا
 . سمع كخدمات تشبع حاجات المجتمع

المجتمع   مف نظـ كمؤسسات إلدارة العالقات بيفاإلنساف كىك ما كضعو : المحيط االجتماعي .3
 .بيف أفراد المجتمع  كالعالقاتلاألخر (الطبيعة كالمصنكعة  )كمككنات النظاـ البيئي 

السابؽ ذكرىا الي عدـ   البيئػة كنتيجة لتعرض البيئة بأنكاعيالالعكامػؿ المختمفة التي تؤثر عؿ
خمؿ أك تدىكر في بعض التفاعالت التي  كتنشأ المشكػالت البيئػية عادة نتيجة. ف الطبيعيااالتز

 في إدارتو لممحيط المصنكع ببعض اإلنسافمثؿ أف يسمح  ,تجرم فيما بيف مككنات النظاـ البيئي
 دارتوإأك يتخذ في ,  المحيط الحيكم الذم يعيش فيو فنمكثو كتفسده إلي الممارسات التي تخرج

سمباه عمي  لمؤسسات المحيط االجتماعي مف القرارات التي تتصؿ بالمحيط المصنكع بما يؤثر
الكسائؿ لتشخيص أسباب التدىكر  لذا فأف تحميؿ ىذه التفاعالت كفيميا يتيح, المحيط الحيكم 

 .كالتصكيب  طرؽ العالجإليالبيئي كبالتالي التكصؿ 
 التصميم البيئي  :ثانيا

 كىك اإلنسافىك ذلؾ التخصص المتعمؽ بحؿ مشاكؿ البيئة كالحفاظ عمييا كتكظيفيا لخدمة   
كفف كىندسة مع البيئة كقد ظير ىذا التخصص منذ بداية  العمارة اندماجذلؾ العمـ الناتج عف 

التي أصبحت عمي درجة كبيرة مف التشعب كالتعقيد كذلؾ  البيئية الخمسينيات كرد فعؿ طبيعي لممشاكؿ
سياما في مجاؿ الحفاظ عمي البيئة إكبرامج شاممو متنكعة كجذرية تحقؽ  بيدؼ كضع سياسات عامة

تحقيؽ أسياـ لو كزنو   المدف الجديدة كالمستقبمية  كبالتاليأكنكعيتيا سكاء في المدف الحالية  كتحسف
 .في انتماء المكاطف الحضرم لبيئتو
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 العمارة كأحد مكونات البيئة المصنوعة .  1

 لنتيجة لدكر العمارة البارز في تككيف البيئة المحيطة كما تسببو مف بعض المشاكؿ كالسمبيات بيا أد
 مع الظركؼ المحيطة بيا كلكف قضتتنا بيئية صحية ال عمارة  أىمية دكر المعمارم في نشأةإليذلؾ 

   : حسف فتحي حيث يقكؿر تستخدميا لصالحيا كما كصي بيا الدكتك

التي تغنيو عف االىتماـ  في ىذا العصر كفرت التكنكلكجيا الحديثة لممعمارم كؿ األساليب كالمبتكرات "
 عممو كمف يمعب الكرة كأصبحيعيش فييا المبني   الخارجية كالظركؼ الطبيعية التيالبيئةبما ىي عميو 

   ". قتؿ حارس المرميحتىحصد األىداؼ فأف اليدؼ تحقؽ   كأف القصدفإذامستخدما المدفع 

الكرقة التي ترسـ عمييا  يجب أال تتعامؿ مع البيئة مثمما تتعامؿ مع" كينصح أيضاه المعماريكف بقكلو 
 أنما تضيؼ حديثا عمي بيئة قائمة إنشاءهتككف بصدد  فأف البناء الجيد الذم.. عمي أنيا فارغة بيضاء 

  ."احتراميا كفيميا كالتعامؿ معيا كاالستفادة منيا لصالح ما تقـك بو فالكاجب.. مف قبمة 
   مفاىيم االستدامــة. 2

  بيئتو ييتـ بالعالقة بيف المبنى كالذم المعمارم الحديثة لمفكر االتجاىاتتعتبر العمارة المستدامة أحد 
.   طبيعية أك مصنكعةكانتسكاء 

بكفاءة كمصدر لمحياة   االستمرار مع الطبيعة في ضركرة إعطاء الطبيعة صفة اإلنسافتتجمى مشكمة 
 يحتـر البيئة مع األخذ في االعتبار تقميؿ بأسمكب  عممية تضمف لممبنى أف يصمـىيفالعمارة البيئية 

 مع االنسجاـ  عمى البيئة كتعظيـكاالستعماؿ اإلنشاء تقميؿ تأثير كأيضاكالمكارد   الطاقة كالمكاداستيالؾ
  . الطبيعة

بحماية البيئة كالطبيعة   نادتالتي العديد مف الصيحات الماضيظيرت في بداية الستينات مف القرف 
 أتبعيا ظيكر . األكبر البيئيكيتداخؿ مع النظاـ   مصغر يتفاعؿبيئيكظير التفكير في المبنى كنظاـ 

مثؿ  االستدامة مف خالؿ فكرة البيئيكالمؤسسات الميتمة بالعمارة البيئية كالمبنى  العديد مف الجمعيات
 .الجمد الثالثة  طبقةلإلنساف يمثؿ م المبنى كائف حاعتبرت كالتيحركة بيكلكجيا البناء ،

   العمارة البيئية. 3
البيئية مف حكلو كفريؽ التصميـ   كالعكامؿاإلنسافالعمارة البيئية ىي ثمرة التفاعؿ الكامؿ كالكثيؽ بيف 

 متطمباتوالعمارة التي تحقؽ لممكاطف الحد الكافي مف  كىي تمؾ, البيئي بقيادة الميندس المعمارم 
  كىك مالمعيشتومف التمكث البيئي كالحد المقبكؿ مف الشركط الصحية الالزمة  لالبيئية كالحد األدف

لتمؾ البيئة كالتزامو ككعيو   المكاطفانتماء لعمي درجة نكعية ككفاءة البيئة الحضرية كمدق ينعكس بدكر
.  بالمحافظة عمييا
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 بالعمران الحراري لمنظام المحددة  العناصر-3

 العمرانية الكتمة نسيج ( المباني كتؿ بفعؿ العمراني اليكاء تدفؽ اختالؼ (. 

 زيادة نتيجة ، العالية الحرارية المكصمية ذات العمرانية بالكتمة الشمسي لإلشعاع الحرارم التخزيف  

 .الطبيعية بالتربة بالمقارنة ليا السعة التخزينية

 البشرل النشاط نتيجة المكتسبة الطاقة. 

 الحضرم النشاط زيادة مف الناتج التمكث. 

 اليكاء حرارة خفض في المؤثر ) كاليطكؿ الخضراء المسطحات بخر ( العمراني البخر معدؿ 

 كحكليا العمرانية الكتمة داخؿ الخضراء المسطحات قمة نتيجة ينخفض كالذم ، العمراني كترشيحو

 العمراني المناخ عمى كالصناعي العمراني النمك زيادة كيؤثر. العمرانية الرأسية لمكتمة الكثافة كنتيجة

 : كالتالي بالعمراف النظاـ الحرارم أك الطاقة ميزاف اختالؿ كعمي
: الحراري النظام اختالف- 3-1
 المتزايدة العمرانية اختزاف الكتؿ بسبب ليالن  فقدىا مع صعكبة كاألسطح التربة تسخيف حرارة تزيد حيث 

 كصعكبة تصريؼ ليالن  اليكاء سككف بفترة الحمؿ تيارات كتكلد ، الطكيمة المكجات لحرارة أفقيا ك رأسيان 

الجزيرة  أك الحرارم االحتباس – السكداء السحب تككف كثافة بسبب العميا الطبقات إلي اليكاء حرارة
 .الكقت باستمرار الزائد كالتمكث الصناعية الطاقة حرارة اكتساب زيادة نتيجة – الحرارية

: النسبية  الرطوبة في الدورية التغيرات - 3-2
 تمتص الميؿ في انو ،إال اليكاء نياران  حركة بكاسطة الكامنة الحرارة أك البخر حرارة تفقد حيث  

 تعكؽ ، كبذلؾ الحمؿ تيارات خالؿ مف المحيطة كاألشجار اليكاء مف الندل الساخنة العمرانية الكتمة

الجفاؼ  كيزيد المحيط باليكاء المائي المحتكل كيقؿ التربة إلى الندل ككصؿ كأفقيا رأسيان  الممتدة المباني
 ندل ( لمماء الطبيعي الترشيح أك التسرب كاإلسفمتية فةكالمرص الطرؽ تعكؽ كذلؾ الحضر عمراف بيكاء

 يمنع كليذا التربة كماء ) الساخف ( الجكفي لمماء العمكية الحركة يعكؽ الكقت نفس ،كفى إلى التربة)الفجر

 الزراعية األرض تممح كبالتالي المكشكؼ الزراعي لمرم السريع البخر ،بخالؼ التربة تبخر سطح

 كنظاـ العمرانية المساحات عمى اليطكؿ نمط في تغير كيحدث كفقدىا لألبد الحارة بالمناطؽ المفتكحة

 المبكرة األمطار ظاىرة تفسر ك .منيمرة أمطار كالشتاء ذا جفافان  أكثر الصيؼ ،فيككف المياه دكرة

 في مبكر تكثيؼ يحدث حيث ، المكثفة البشرية ممكثات األنشطة لتخفيؼ لمطبيعة فعؿ رد بأنيا كالمنيمرة

 يحدث الحرارة كانخفاض الشتاء كبحمكؿ ، المدف فكؽ مراكز السكداء السحب أعمى الجكل الغالؼ طبقات

 في القاىرة بشتاء المنيمرة كاألمطار بألمانيا الحمضية األمطار ىطكؿ يفسر ما كىك   المنيمر اليطكؿ

 إلى البخر انتقاؿ معدؿ انخفاض أك بخر المدف ركقص ظاىرة كتنشأ 2003 ديسمبر  ك 2002  فبراير

  النباتات عمى المكثؼ الفجر كالندل ندل المباني مكاد تمتص حيث ، العمرانية الكتمة لإؿ المتخمؿ اليكاء
 السعة كألف  .منيا عدـ التبخير كبالتالي ) السيكؿ) المنيمر المطر مياه تخزيف عمى التربة قدرة عدـ كذلؾ
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 الكتمة مف الحرارة عمميات انتقاؿ تككف ،ة المحيط الحرارية السعة مف أكبر العمرانية الكتمة لمكاد الحرارية

 اففقد عممية فاعمية مف أقؿ الجكل الغالؼ إلى اليكاء جزئيات بكاسطة  -الحرارة مف التخمص - العمرانية

 )الجك بالبخر إلى تعكد كالخضراء المفتكحة بالفراغات المستقبمة الطاقة مف ٪80 إلى 75ػ)بالبخر الحرارة
ىائمة  كميات تحكؿ التي المصانع أبخرة ك الحرؽ كافراف اآللية لممركبات المعقدة العمميات إلى باإلضافة

 قرب النسبية الرطكبة فتنخفض ، حرارية كجزر قاتمة سحب كتككف ممكثة أبخرة إلى الباردة المياه مف

 .مالضكاح ك الريفية بالمساحات بالمقارنة الحضرية األرض بالمساحات مستكل
 
 الحراري التموث زيادة في والمؤثرة العولمة بعصر لمعمران التحول مظاىر - 4

 إال ، الضارة اإلنبعاثات ك الطاقة ميزاف اختالؿ في الرئيسي السبب ىك الصناعي النمك إف رغـ 

 بيا تمقي التي الغربية المدف لعمراف سماعيؿإ الخديكم نقؿ مع بدأ كالذم الثقافي العمراني التحكؿ فأ

 ىك كما  )بمدم( محمي ىك ما بيف التفرقة في العامة بدأ لحت ، اإلسماعيمية الجديدة كأ القاىرة إلي تعميمو

 كالمتكسطة المتعممة الطبقة تقميد عممية العمراني بالتغريب  كأسرع ، المناحي كؿ في  )إفرنجي(مستكرد 

 مع لمنتجاتيـ سكاؽأ فتح عمي الغرب ،كحرص الخارج ليإ التعميمية كالبعثات ، سرة المالكةألا مف يتـ لما

 رصد يمكف كالذم ،اآلف  بو نحف لما الثقافي كالتحكؿ االجتماعي ككصؿ الحراؾ ، المحمية التنمية عدـ

 كمف الحديث العمـ ليوإ تكصؿ ما خالؿ مف الطبيعية البيئة بدكرىا عمي المؤثرة العمرانية البيئة عمي تأثيره

  :يمي ما المؤثرة العناصر تمؾ

 الحرارية والجزر العمراني التجمع حجم  زيادة-4-1

 القرل حرارة درجة عف البناء كثيفة عمرانية مساحة في اليكمية الحرارة درجة متكسط يرتفع 

 التمكث حالة في ـ°9ـ ك يصؿ إلى °5ـ إلى °3 مف ليالن  الفارؽ ىذا كيككف، المحيطة بيا المفتكحة

 العمرانية الحرارة درجة في الميمي االرتفاع ىذا يعرؼ .ـ° 2 -1 نياران فيككف االختالؼ ىذا كيقؿ ، الحرارم

 ليذا ، العمراف بمراكز الحرارة ترتفع حيث لممدينة الطرؽ المخترقة في ليالن  ،كتقاس العمراف حرارة بجزيرة

 كبالتالي المدف حجـ بزيادة العمراف مركز  كيزيد.ليمية ظاىرة ىي الكثيفة الحرارية الجزيرة ظاىرة إف ؼ

 امتداد بزيادة كلكف ، العمرانية المساحة العمكية لتعبر بالرياح ترتفع كالتي فكقو مف الساخنة السحب تزيد

 كضغط ساكف ليؿ في فكقيا الحرارية مف الجزيرة مف التخمص يصعب كمركزىا العمرانية المساحة

 . بالخريؼ منخفض

 تعداد قمة رغـ االستكائية أمريكا جنكب مدف عف أكربا ك أمريكا شماؿ مدف فكؽ الحرارية الجزر كثافة تزيد

 حركة مف البشرل النشاط حرارة زيادة في الشمالية المدف بمراكز السحاب ناطحات تتسبب ، حيث السكاف

 أمريكا بجنكب العمرانية الحرارية الجزر كغيرىا كتقؿ الماكينات كحرارة  الصناعيةكاإلنارة المركبات

م فالمباف ، (MORPHOLOGY)  لممدف العمراف اإلنشاء نظـ أكركبا الختالؼ مدف عف االستكائية
 تيار بيف التداخؿ يسيؿ مما كاحد دكر بارتفاع  السكنيةمالمباف كغالبية ، تضاـ أكثر االستكائية بالمنطقة
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 المستقبؿ الخشبي السقؼ معالجة باإلضافة إلى ، المباني سقؼ مستكم أعمي كاليكاء بالشارع اليكاء

.  لممزركعات نتيجة اليكاء مسار كخشكنة المرتفع مالشمس  لإلشعاع
 األرض  وحرارة اقتصاديات وارتفاع رأسية إلى األفقية الكثافة  تحول-4-2

 2 ـ/كات 1000المكثؼ الشمسي اإلشعاع مف األرض لسطح المظمؿ المتضاـ األفقي النسيج تحكؿ أدم

 كمخزف كتعمؿ المبنية المساحة تعادؿ محتكاه مركزية أفنية تضمف شماال كالذم 30 - 20 لخطكط عرض

 صيانتيا في عبء ىي عامة فراغات تحيطو منفصؿ كنسيج رأسية كثافة لؿإ - الباردميؿؿاؿ إلشعاع

 الميؿ شعاع إك باألفنية المزركع باألخضر المباشر الحيكم االنتفاع فنتج عدـ ، الشمس إلشعاع كمخزف

 طاقة مف%  40يكفر  )زجاج(  بغطاء شفاؼ الشتاء الفناء بنيار تغطية فأ إلي باإلضافة ، بيا المختزف

 العامة الفراغات اعتادكا الذيف الغرب عمماء الكثيركف مف يرل كحاليان  . الباردة بالبمداف المطمكبة التدفئة

 المنتشرة ) المزركعة (  الناعمة الفراغات شبكة فإ .الغربية لممدينة مالتقميد التخطيط في المركزية الكبيرة

 ممباف ( خشنة كاحد كشبكة فراغ مف المحيط اليكاء كتبريد تنقية مؼ فعالية أكثر مالعمراف بالتجمع
 خالؿ مف لتكازف الطاقة مالمثاؿ النظاـ يحسب كلـ .مقاكمة بأقؿ أسرع مالحرار التكازف تحقؽ حيث)كطرؽ

 بحكالي المساحة الخضراء مف الفرد نصيب حدد ، كلكف المبنية المساحات إلى الخضراء المساحة نسبة

  2ـ 20 - 15

 

 ٔانتهٕث انجُبء انكخٛف انؼًزاٌ لهت فٕق انحزارٚخ انجشٚزح( 3-1 )شكم

 حرارية جيوب المنفصل بالنسيج  االرتدادات -4-3

 مؼ العمراف كثافة زيادة لمنع كسيمة كىى ،م المباف بيف المسافات مؼ االرتدادات قكانيف تتحكـ 
 رغـ ،م المباف تكجيو مالمباف بيف االرتدادات نظـ تشمؿ ،كالم االقتصاد الضغط المحدكدة تحت المناطؽ
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 الحارة بالمناطؽ الطبيعية التيكية كتكفير لممبنى مالشمس االكتساب  تقميؿفي يساىـ التكجيو مراعاة فأ

 جيكب( الحارة بالفترة  بينو الحرارة كتخزف الرياح  خاللو ال تتدفؽ ـ2 ني المبا بيف المسافة تككف كعندما

 درجة زيادة مف بدالن  التبخير معدؿ يزيد المياه كتكافر مبيف المباف المفتكحة الفراغات كبزراعة ،) حرارية

 عمي أثيرىا ت كتحكيؿ رعايتيا لضماف الخاصة الممكية لؿإ الفراغات العامة بضـ يتحقؽ كذلؾ ، الحرارة

 . ايجابي تأثير  إلىالبيئة
 العمراني البخر وقصور المرتفعة  المباني-4- 4

 السطحية الرياح كمنسكب األرض سطح بيف الرأسية المسافة تزيد عندما انو قبؿ مف كذكرنا كما 

 فقط تأثيرىا كيككف األرض سطح إلى مالمباف أسقؼ تعمكم الت السريعة الرياح األبرد التصؿ السريعة

ترسيب ك العمراني لممناخ الميمي التبريد معدؿ مف العالية المباني كتقمؿ كثافة ، كباألسطح العمكية باألدكار
 إشعاع ك الساقط مالشمس اإلشعاع بيف كيتكقؼ التكازف .األرض مف بالقرب البارد الميمي اإلشعاع 

 الساقط مالشمس يفكؽ اإلشعاع فبالصيؼ ،م المناخ الفصؿ عمى المباني مف المنبعث الطكيمة المكجات

 اإلشعاع كالطبيعة كثيفة الحارة بالمناطؽ مالميؿ التبريد أىمية كانت ليذا ، الطكيمة المكجات انبعاث

 التبريد يعتمد حيث األفقي ك األعمار المحتكاة باألفنية الطبيعية الطاقة تمؾ بتخزيف تتحقؽ كالتي ، القارية

 تتحسف كالتي المحيط اليكاء حرارة كدرجة الجك في الماء بخار ضغط عمي الميمي شعاعإلبطاقة ا

 الرياح ظؿ منطقة مسافة مف يزيد مالمباف ارتفاع زيادة أف الرياح نجد نفؽ دراسات مف األفقي باألعمار

 ظؿ منطقة زيادة مؼ يؤثر ال المبنية العمرانية الكتمة عمؽ زيادة بينما ، اليكاء تيار سرعة يقؿ فييا التي

 .الرياح

 

 األفمٙ اإلػًبر ٚؤحز ٔال انزٚبح، ظم يٍ انًزتفؼخ انًجبَٙ تشٚذ (4-1 )شكم

 :المشاة مستوى عند العمرانية الرياح عمى المرتفعة المباني تأثير- 4-4-1

 المبنى أركاف قرب كالدكامات الرياح تسارع 

 بالمبنى فتحات بتكاجد أثيره ت يقؿ مكالذ ، المبنى ماـأ مالعكس التدفؽ. 
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 ممكثات إثارة ك مكصكت مىكائ إزعاج مف تسببو كما ، المبنى مجانب كعمى خمؼ الدكامات تدفؽ 

 الشارع 

  التدفقات تأثير مف المشاة كمعاناة ، المبنى كأسفؿ حكؿ كالفراغات بالممرات التدفؽ تسارع 

 العمكية باألدكار المبنى فتحات خالؿ الرياح كحركة مف صكت كمعاناة السكاف المضطربة

 ملممباف المجاكرة الشكاطئ كنخر النباتات تمؼ ، بخالؼ لمرياح المدابرة بالجية السفمية كباألدكار
 .المرتفعة

  :العمرانية الرياح عمي االرتفاعات متفاوتة المباني تأثير- 4-4-2

 ثار كخمط الدكامات كتزداد ليا الرياح كمقاكمة األسطح خشنة زيادة  مستكل عند الممكثات ةكا 

  .الشارع

 في كتتسبب ،) الرياح ظؿ منطقة ( خمفيا المنخفضة المباني عف الرياح العالية المباني تحجب 

 .بينيا  فيما عالية دكامات تكاجد منطقة

 المحيطة كاألسقؼ األسطح مف المنعكس اإلشعاع مف جزء العالية المباني حكائط تمتص 

 تحجب كألنيا ، الشمس غياب بعد طكيمة لفترة كيختزف)المباشر لإلشعاع بخالؼ اختزانيا)

 إشعاع كانبعاث مالشمس االنعكاس كمية مف تقمؿ المنخفضة فبالتالي المباني عف السماء

 زيادة النتيجة تككف ك ، السماء المحيطة إلى المنخفضة المباني طح أس مف الطكيمة المكجات

 ،كصعكبة كالمنبعث المنعكس الشعاعيف تمتص التي المرتفعة بالحكائط مالحرار االكتساب

 مؼ ذلؾ ك ) المباشر لإلشعاع التعرض قمة رغـ( المنخفضة ملممباف الحرارية األحماؿ تصريؼ
 خالؿ لإلشعاع مالحرار الفقد خفض مكبالتاؿ ، ليال لمرياح منخفضة كسرعة ىكاء ممكث كجكد

 تكثيؼ)الندم  يتككف كال األطراؼ عف بالقمب خاصة الكتمة العمرانية حرارة فتزيد العمراف قبة

 تمتصو ماء بخار لي إالجكفية المياه التي تحكؿ العميقة الجذكر شجارأ كبكجكد ،)الماء بخار

  . المياه الجكفية منسكب عمى يؤثر مما المختزنة طاقتيا لتخفض العمرانية الكتمة

 

     حٕنٓب يٍ انذٔايٙ انتذفك تشٚذ انًزتفؼخ انًجبَٙ( 6-1 )شكم           انًجبَٙ ػٍ تحججٓب نهزٚبح انًٕاجٓخ انًزتفؼخ انًجبَٙ (5-1 )شكم

ٔيهٕحبتّ  انشبرع تزثخأ حٛزأٔد                                      انًكتست اإلشؼبع ػهٛٓب ٔتؼكس خهفٓب، ٌوانًُخفضخ 
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 بالعمران المكتسبة يزيد الطاقة )الشمال( الذاتي التظميل التجاه التوجو احترام  عدم-4-4-3

 ـ°3إلى  الفارؽ كيصؿ ، المباني أسطح حرارة درجة عمى الحارة المناطؽ في المباني تكجيو يؤثر 
كتستقبؿ  صيفا تستقبمو مما أكبر بمقدار شتكم إشعاع الجنكبية الكاجية كتستقبؿ تكجيو أسكء أفضؿ ك بيف

 عمى اإلشعاع طاقة تتغير ال بينما ، الصيؼ بفصؿ النيار كنياية بداية إشعاع الشمالية الكاجية

 بالمناطؽ صيفان  مالشمس لإلشعاع تركيز أقصى يككف كبذلؾ الفصكؿ بتغير الشرقية كالغربية الكاجيتيف

 عمى الشتاء مؼ كالغربية،كيككف الشرقية كالحكائط األسقؼ عمى االستكائية شبو الجافة كبالعركض الحارة

 يسيؿ حيث ، كالنكافذ الرئيسية لألسطح األنسب ىك جنكب شماؿ التكجيو مما يجعؿ .الجنكبية الكاجيات

اليدؼ  كيككف  ـ/كات 300 بمقدار اتجاه مأ مؼ الحكائط يصؿ إلىم كالذ مالجنكب اإلشعاع تظميؿ
 قؿأ مع شاه الـ بشكارع تظميؿ أقصى تحقيؽ ىك الجافة بالمناطؽ الحارة الشكارع تكجيو مؼ ماألساس

 مالشمس اإلشعاع مف كالحماية اإلظالؿ حيث يككف ، الطكيمة الحارة بالفترة ملممباف متعرض شمس
 الكربكف أكسيد مثاف مف تنقية اليكاء عمى مالحيك دكرىا يقتصر مالت التيكية مف أىـ صيفان  المكثؼ

. كاألبخرة  كالركائح األخرل كالغازات

.  

 شٕٓر طٕال األصهٛخ نالتجبْبد يؼزضخ ) شًبل30 ˚ ػزض خظ ( ثبنمبْزح يجُٗ ٔاجٓبدٖ انًجبشز ػم انشًسٙ اإلشؼبع لًٛخ (7-1 )شكم

 ػهٗ نإلشؼبع تزكٛش ألصٗ ٔثبنشتبء ، ٔانغزثٛخ انشزلٛخ انحٕائظ ػهٗ تزكٛش ٔألصٗ أنشًبنٛخ انحٕائظ ػهٗ صٛفب نإلشؼبع تزكٛش الم .انؼبو

 ( ٔاد 1.16 حزار٘ سؼز (غزثٛخ ٔانجُٕثٛخ شزلٛخ انجُٕثٛخ حى انجُٕثٛخ انحٕائظ

 الموارد وفقد  التشجير-4-4-4

 طاقة إلى 2 ٪ منو صغير جزء كتحكؿ ٪ 80  عمييا الساقط اإلشعاع معظـ النبات أكراؽ تمتص 

 العمرانية الفراغات تسخيف مف كتخفض ،) الخضراء المادة بناء ( الضكئي التمثيؿ عممية كيميائية خالؿ

 مع حكليا كاليكاء األكراؽ كتبرد المياه تبّخر عممية في الممتص الشمسي طاقة اإلشعاع معظـ فتخرج

 )الطكيمة المكجات( المختزف اإلشعاع الزراعية التربة تبعث ،كليالن  الحرارة ارتفاع مف بدال الرطكبة زيادة
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 بالتجمعات المحيطة الزراعية ماألراض كبذلؾ تككف ، القارية لممناطؽ التبريد معدؿ مف يقمؿ مما

 الحرارم الحمؿ كخفض إلى العمراف خالليا المار اليكاء كترطيب كتبريد ، ليال العمراف لتدفئة العمرانية

 تحكؿ حيث كمضخة لممياه الغابات أشجار فتعمؿ ، الجكل الغالؼ في الرطكبة عمى النباتات تؤثر .نياران 

األكراؽ  طريؽ عف البخر خالؿ مف الجكل الغالؼ إلى الجذكر طريؽ عف األرض باطف مف الرطكبة
 كبالتالي كالتكاثؼ البخر معدؿ انخفاض عمى يؤثر بأمريكا األمازكف غابات قطع أف كجد كقد .كاألغصاف

 كالتي بالمياه المحممة السحب سرياف اتجاه في كالممتدة المحيطة األقاليـ عمى المطر انخفاض كميات

 – لمتصحر الدكلي التأثير – الحبشة مرتفعات حتى بإفريقيا الكبرل إلى الصحراء تأثيرىا يصؿ أف يمكف

 عمى ،فيؤثر الرماؿ كزحؼ سفي كيزيد كتتفكؾ التربة تجؼ كالبخر كاليطكؿ األخضر المسطح يقؿ فعندما

. بالتصحر يعرؼ ما كىك الحياة البشرية كبالتالي كالحيكانية النباتية الحياة
 :المستدامة والتنمية البيئية الثقافة- 5
 درجة في المستمر التزايد مشكمة ىي اليكـ مدف تطرحيا التي البيئية المشكالت أبرز مف لعؿ 

 درجة تزيد المدينة أف كمعمكـ ( Global Warming ) العالمي أك بالتسخيف يعرؼ ما أك العالـ حرارة

 أف ىك :األكؿ رئيسة عكامؿ لثالثة ,الصغيرة كالبمدة كالقرية ,الكالسيكية التجمعات السكنية عف بيا الحرارة

 ثـ اإلسمنتية كأسقفيا كجدرانيا اإلسفمتية كطرقاتيا منشآتيا عبر الحرارة كتخزنيا تحبس مبنية كبيئة المدينة

 الطاقة مف الفرد استيالؾ كمعدؿ ,الطاقة استيالؾ مراكز فالمدف ىي :ثانيا .المحيط الجك في بثيا تعيد

 كاألجيزة اإلنارة كمصابيح المركبات كتعمؿ .اطك كيمك10إلى يصؿ الكاحد لمفرد المتقدمة العالـ دكؿ في

 الجك حرارة درجة مف ترفع اليكاء كحتى مكيفات ,بالمدينة المحيط الجك حرارة درجات رفع عمى الكيربائية

 المدف تطرح :كثالثا .في الجك الساخف اليكاء كطرد األبنية داخؿ البارد اليكاء بث ىي عمميا فطبيعة

 تعمؿ الكقكد كالتي مف الناتج النيتركجيف أكسيد كثاني الكربكف أكسيد ثاني مثؿ الجك في كممكثات غازات

 طبيعية بيئات في المدف بعض كقكع حاؿ كفي .المدف فكؽ الجك في تتراكـ غازية طبقات خمؽ عمى

 الحار تحبس اليكاء كالتي المدف فكؽ" الصناعية الحرارة بقبة" تعرؼ ما تشكؿ المحيطة محصكرة بالجباؿ

 .األخرل المدف شأف طبيعي بشكؿ منو التخمص عممية كتصعب

 المفاىيـ نشر خالؿ مف المجتمع في البيئي الكعي بنشر كذلؾ البيئية بالثقافة االىتماـ يجب كاف كلذلؾ

 اإلنساف مكقع تحديد حيث مف الككف في القائمة البيئية العالقات كتكضيح ، البيئية كالمعمكمات كالقضايا

 معيارا تككف التي المتميزة البيئية لمسمككيات ايجابية نماذج تقديـ خالؿ ، كمف العالقات ىذه في كدكره
 كعادؿ شفاؼ بشكؿ العالقة ىذه تنظـ بحيث ، بيـ المحيطة بالبيئة الطبيعية الناس عالقة يحدد أخالقيا

 المكاطنة تحقيؽ ليإ يؤدم مما البيئية إنجازاتيـ كيقدر كاجبات األفراد كيحتـر القادمة األجياؿ بحقكؽ ييتـ

 كبذلؾ ، األرض أرجاء كافة في المكاطنيف البيئية بيف المشاركة إحداث ليإ تسعي التي العالمية البيئية

 بصفة يتمتع مكاطف في تنشئة كالمتمثؿ البيئية الثقافة فمسفة إليو تيدؼ الذم األساسي الغرض يتحدد

 كجكد بيئيا دكف أ خط انو يعرؼ ما كيتجنب ابكص انو يعرؼ ما إتباع عميو يحتـ الذم البيئي االلتزاـ
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االىتماـ  مف جانب عمي المكاطف ىذا أخالقيات احتكاء بضركرة االىتماـ مع عمي سمككو خارجية رقابة
 السياسية الفكاصؿ عف النظر بغض كبالككف ببيئتو االىتماـ نحك تمقائيا يتحرؾ بحيث كاإلنساني الككني

 يتعامؿ بذلؾ كىك ، كالفكاصؿ الحدكد ىذه تعرؼ ال الطبيعة باف تماما مؤمنا كيككف ، العالقات الدكلية أك

نساني عالمي منظكر مف خالؿ البيئية القضايا مع  ثاف تكجو البيئية الثقافة تفرز قد أخرم جية ،كمف كا 

 يحفظ أخالقي بشكؿ البيئة مكارد مف اإلنساف يستفيد بحيث ، لممكارد الطبيعية الحكيـ االستعماؿ عمي قائـ

 خالؿ مف ،كذلؾ المتقدمة الدكؿ معظـ تعتمده الذم ،كىك التكجو المكارد ىذه في القادمة األجياؿ حؽ

  المتكاصمة أك المستدامة التنمية باتجاه يسمى ما  ىك.ممكنة فاعمية بأفضؿ كاستعماليا المكارد ىذه تنمية

Sustainable Development أكثر أكضاع إلى القائمة األكضاع المجتمع مف نقؿ عممية   كىي 

 عمرانيا جكانبو كافة مف المجتمع ككؿ معيشة مستكل لرفع ”أساسا تسعى محددة أىداؼ لتحقيؽ ”تقدما
 كأسرتو المكاطف فيو يؤمف  مسكف:لمكاطنييا ليتاح المتاحة المكارد إطار في كذلؾ كاقتصاديا كاجتماعيا
 تخطيط إطار في ، مستقر صحي ، البناء سميـ ، أفرادىا لحياة مساحتو كتتسع بخصكصيتيا فيو كتشعر

 مستقران  عمؿ .بو كاالتصاؿ إليو الكصكؿ يسيؿ ,األساسية الخدمات بشبكات متصؿ, محمي عمراني

 مستقر دخالن  لو كيحقؽ كثقافتو ، كاجتياده سعيو بقدر كاالرتقاء التقدـ فرص لمفرد فيو يتاح شريؼ

 اليكية عمى تحافظ قيـ عمى مبنية ثقافية منظكمة. كالتمكث االستنزاؼ مف محمية متزنة بيئية منظكمة.

 .كالذكؽ كاإلدراؾ بالحس االرتقاء كتقبؿ

خصائصيـ  تنكعت ميما مكاطنيف كؿ أماـ لممشاركة الفرص فييا تتكافأ ، الشعبية لممشاركة فاعمة آليات
 .أكلكياتيا كترتيب المحمية االحتياجات في التفكير لتشمؿ المشاركة ىذه مضمكف عمؽ كتؤمف ، كصفاتيـ

 :البيئي التأثير- 5-1

 تتابع خالؿ مف البيئة لمشاكؿ كدراسة البيئة عمى البشرية التنمية أثار كتقييـ الكتشاؼ كسيمة ىك 

 ثـ كالتشغيؿ اإلنشاء مرحمة كحتى التفصيمي بالتخطيط كمركران  المبدئية الفكرة مف المشركع بدءا مراحؿ

 كتقارير تفصيمية بيانات إعداد يستمـز لممشركع البيئي التأثير كلتقيـ األراضي كاستخداميا تأىيؿ إعادة

 2 جدكؿ المرفؽ الجدكؿ خالؿ مف كذلؾ التقييـ إلجراء كالتحميؿ خالليا الدراسة مف يمكف المشركع عف

 .البيئي التأثير لتقييـ المختمفة المتدرجة األعماؿ مجاؿ يكضح كالذم
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اإلجزاءاد انتُفٛذٚخ يجبل انؼًم انتسهسم 

01 

 

 

انزصٛذ انجٛئٙ 

أخذ ػُٛبد انٕٓاء ٔانًٛبِ - 

 األرض استؼًبالدتحذٚج - 

 انسطحٛخرصذ جزٚبٌ انًٛبِ - 

02 

 

انًخطظ  

 تٕسٚغ انًُبطك احتًبالد- 

يزاجؼخ انًٕلغ انؼبو - 

يزاجؼخ يخطظ انخذيبد - 

03 
 

انتمٛٛى انجٛئٙ 

إػذاد انتمزٚز - 

 انجٛئٛخ ثبٜحبرانتُجؤ - 

تمٛٛى انًخطظ  - 

تمٛٛى انًخبطز - 

04 

 

تخطٛظ انًزافك 

تخطٛظ يؼبنجخ انًٛبِ  

تخطٛظ انتغذٚخ ثبنًٛبِ 

تخطٛظ انطزق انسزٚؼخ 

05 

 

 األراضٙ استخذايبدتخطٛظ 

ػًهٛبد انجزد انجٛئٙ 

 انًٕالغ ٔانتمٛٛى  اختٛبر

 ٔسؼتٓب نالستخذايبددراسبد يُبسجخ نألرض 

06 

 

 انتًُٛخيخطظ 

تخطٛظ انًحذداد ٔاإليكبَبد 

تخطٛظ ٔتصًٛى انًٕلغ 

 االلتصبدٚخدراسبد انجذٖٔ 

 انفضالديخطظ انتخهص يٍ  07
انًخهفبد انصهجخ ٔانتخهص يُٓب 

يؼبنجخ انًخهفبد ثبنًٕلغ 

08 

رصذ األيزاض ٔانتحكى فٛٓب يخطظ انصحخ انؼبيخ 

رصذ َٕػٛخ انًٛبِ 

أػًبل انتحهٛم انجٛئٛخ 

09 
أسهٕة اإليذاد ثبنطبلخ ٔيصبدرْب تخطٛظ انطبلخ 

 حهٕل جذٚذح ٔاستُجبطتحهٛم يٛشاَٛخ انطبلخ 

10 

 

انتصًٛى انجٛئٙ 

دراسخ تُسٛك انشٕارع 

تخطٛظ ضفبف األَٓبر 

دراسبد انًُبخ انًصغز 

11 

 

تخطٛظ انحذائك ٔانًُبطك انتزفٛٓٛخ 

 انًٕالغ ٔتمًٛٛٓب اختٛبر

 ٔتمًٛٛٓب اٜحبرتحذٚذ 

تُسٛك انًُبظز انطجٛؼٛخ 

12 

 

انتُسٛك ٔانًُبظز انطجٛؼٛخ 

انتحكى فٙ انًٛبِ انجبرٚخ 

انتحكى فٙ انجخز ٔانتزسٛت 

 حانًٓذدانتؼبيم يغ األراضٙ 

13 

 

اإليذاد ثبنًؼهٕيبد انجٛئٛخ 

 انمبََٕٛخ االستشبراد

انًبدح انؼهًٛخ 

ٔرش ػًم نهًجًٕػبد انًٓتًخ 

 2005 (مصر ,البيئة جياز شئون( بيا المرتبطة التنفيذية واإلجراءات البيئي األثر لتقييم المختمفة األعمال (1-1) جدول
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 : العمرانية التنمية لعمميات البيئية التأثيرات- 5-2

 النباتية األحياء عمى السمبية كالتأثيرات األحياء تنكع عمى يؤثر بما األراضي استخداـ تغير .1

 . كالحيكانية

 األرض لمتضاريس الطبيعي كالتنكع الشكؿ تفسد التي اإلنشائية األعماؿ .2

  )النباتية – الحيكانية ( األحياء بيئة عمى يؤثر بما التشغيؿ أك اإلنشاء مراحؿ أثناء األتربة تكلد .3

 المعالجة غير السائمة كالمخمفات الصحي الصرؼ عف الناتج الجكفية السطحية المياه تمكث .4

 الكيربائية القكل كمحطات كالعاـ الخاص لمنقؿ السيارات استخداـ عف الناتجة الضكضاء .5

 نشاط كزيادة عمؿ فرص خمؽ خالؿ مف المشركع تنفيذ أثناء كاالجتماعية االقتصادية اآلثار .6

 .المحمى األعماؿ قطاع
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 انخالصخ 
يناقش ىذا الفصؿ في صكرة استقرائية مفيـك البيئة كمككناتيا كأثرىا عمى األبعاد العمرانية مف   

. ليا (األمكنة الخارجية المفتكحة)خالؿ استقراء الفرضية المعنية بكجكد ربط بيف كممة البيئة كمعنى 
كقد تـ التفصيؿ في مفاىيـ حكؿ البيئة انطالقا مف مرجعيات ثانية كالقرآف الكريـ، كمدل عمؽ ىذه 

حيث طالب اإلسالـ اإلنساف أف يستمر عمره، باعتباره بعد ا زمنيا . المفاىيـ في تحقيؽ استدامة الحياة
. ىاما في تعاممو مع األنظمة البيئية

كمف العناصر المككنة لمبيئة المحتكل المكاني، األمكنة الخارجية المفتكحة، التي اعتمد فييا   
 (خارج المدف)كبيئة المناطؽ المفتكحة الطبيعية  (داخؿ النطاؽ العمراني)عمى الفصؿ بيف بيئة المدف 

لذا كجب التأكيد . (األمكنة الخارجية المفتكحة)كمع تحديد العالقة بيف كممة البيئة كالمحتكل المكاني 
كاألمكنة الخارجية كالبيئية، كطرح مدل إمكانية الربط بينيا في . عمى االرتباط بيف كممة البناء كالعمارة

. مسمى يككف تعبيرا عف مجاؿ المينة الميتمة بإعداد األمكنة الخارجية
كما يمكف استعارة مفيـك البيئة، بمعناىا  (مما استكجب التطرؽ لمعمارة البيئية كعف المفيكـ ك االرتباط

الخاص ككاحدة مف المككنات الصغيرة التي تدخؿ في تككيف التركيب األكبر كتؤثر عمى كظيفتو لشرح 
ليذا يمكف اعتبار البيئة جزء أساسي مككف لمبناء . مسمى األماكف الخارجية ضمف معنى البناء الشامؿ

الشامؿ كمف ىنا يمكف تأكيد نتيجة ىي، أف كممة البيئة تعد تعبيرا دقيقا كشامال عف األمكنة الخارجية 
. المفتكحة

 الذاتي قإف النظاـ البيئي أك المنظكمة البيئية تتشكؿ مف عدد مف المككنات ككؿ منيا بناؤ  
كمف أجؿ كضع برامج شاممة كجذرية تحقؽ . كتفاعالتو كالمحيط الطبيعي ك المصنكع كاالجتماعي

سياما في مجاؿ الحفاظ عمى البيئة سكاء ككاف في المدف الحالية أك الجديدة أك المستقبمية أستكجب إ
ظيكر ما يسمى بالتصميـ البيئي مؤكدا بذلؾ أف العمارة ىي عنصر أساس مف مككنات البيئة 

 الحديثة لمفكر المعمارم الذم ييتـ االتجاىاتالمصنكعة كالذم أىميا لتصبح عمارة مستدامة كأحد 
بالعالقة بيف المبنى كبيئتو سكاء كانت طبيعية أك مصنكعة كنتاجا لذلؾ التفصيؿ في العمارة البيئية 

كالعناصر التي تتركز عمييا، كقد كجب االىتماـ بالثقافة البيئية كذلؾ بنشر الكعي البيئي في المجتمع 
مف خالؿ نشر المفاىيـ كالقضايا البيئية القائمة في الككف مف حيث تحديد مكقع اإلنساف كدكره في ىذه 

.  عممية التنمية العمرانية عمى تناكؿ التأثيرات البيئية تـفي آخر الفصؿك. العالقات
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 / الفصل الثاني 
 مدخــــــل

 وعمارتيا المدن لتخطيط وظيفي و واضح ومعنى مفيوم لتحديد واالتجاىات النظريات تعددت

يجاد  اإلنسان فعالقة ، بالبيئة اإلنسان بعالقة اإلخالل دون اإلنسانية باالحتياجات يفي الذي المكان وا 

 صادقة آةرم ىي فالعمارة وعمارتيا المدن تخطيط عمى البيئيالبعد  ىذا أثر معرفة أىمية إلى تشير بالبيئة

 شك وبدون ،وثقافي  وتكنولوجي وعممي  اجتماعيوتطور مناخ من عناصرىا بجميع وواقعنا بيئتنا تعكس

 باستمرار تطورت ومتفردة متميزة من شخصية ليا لما الحضارات أعظم من تعتبر اإلسالمية الحضارة أن

 الموائمة اإلسالمية تحقق المباني كانت فقد ،بيا نمر التي المراحل من مرحمة كل وظروف طبيعة لتالئم

 ما وأجمل واإلبداعية، الجمالية المعايير تحقيق جانب إلى التعبير في والصدق الوظيفية والموائمة البيئية

 اإلسالمية العمارة في اإلنساني البعد ىذا عميو، بنيت الذي المقياس اإلنساني ىو اإلسالمية العمارة في

 .اإلسالمية الحضارة وروح والتقاليد المناخية الثوابت مع منسجمة جعميا

 مع عداء حالة في دخمت حين طويال العيش بشرية مجموعة استطاعت أن البشرى التاريخ فى يحدث ولم

 .الطريق ىذا عمى سارت إذا الحضارية االنجازات من أيا تحقق أن بشرية مجموعة ألي يكتب ولن ا،بيئتو

 من أنماطا - تحديداً  - الماضيين العقدين في تبنينا وان حدث أنو الحصر ال المثال سبيل عمى ونذكر

 غاليا ثمنا أالن ندفع أننا النتيجة وكانت فييا نعيش التي البيئية المعطيات وأبسط تتناغم ال والبناء العمارة

 مدننا وفقدان ،األوائل لنا خمفو يالذ العظيم المعماري التراث ذلك اختفاء منيا مختمفة، أصعدة عمى

 الطاقة من مواردنا بعض استنزاف و التاريخ عبر العالم مدن باقي عن ميزتيا طالما التي لشخصيتيا
 .بيئتيا عن ومغتربة غريبة أنيا األساسي عيبيا بيوت في ممكنة الحياة لجعل
 لتمبية وتكنولوجيا تقنيات لتطوير الشخصية قدراتو عمى معتمدا بيئتو مع يتفاعل واإلنسان القدم منذف

 منذ أدى بحيث  الطبيعة مع داخمي نفسي باتزان دائما مصحوبا التفاعل ىذا حاجاتو المختمف وكان

 كان التي المواد ألن طبيعيا اإلنسان يصنعو ما كل وكان .اإلنسان وحياة البيئة بين تناغم إلى البداية

 في براحة و يعيشوا أن عديدة ولقرون أجدادنا واستطاع الطبيعية بيئتو في المتوافرة المواد ىي منيا يصنع

 تقميدية مجتمعات اعتمدت وقد المحمية بيئتيم في توافرت التي الطاقة من استفادوا ألنيم تقميدية، مساكن 

 فيما أما لمتدفئة، أساسي كمصدر العضوية والمخمفات عمى األخشاب البارد المناخ ذات األقاليم في كثيرة،

 ال وليل الحرارة شديد نيار :تختمف فالمشكمة وجاف حار مناخ ذات أقاليم في يعيشون بالذين يختص
 ىذا من مناخية مشكمة لحل كافية وحدىا ليست فاألعشاب لذا منخفضة، رطوبة ونسبة البرودة، من يخمو

 إلى باإلضافة الطبيعيتين الرياح  وطاقة الشمس طاقة عمى إلييا التوصل تم التي الحمول واعتمدت النوع،

 في التقميدية العمارة قدمت وقد الطبيعية، الطاقات الستغالل تطويرىا تم مبتكرة بنائية أنماط و أشكال

 لخدمة الحمول ىذه سخرت بل المناخية لممشاكل فقط ليست حموال المجاورة واألقاليم العربي العالم

 المناخية العوامل أىمية إلى نشير أن الضروري من يبدو أنو وقد. واالجتماعية والحسية الجمالية الوظائف
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 الطبيعية العوامل ولكن جدًا، معروفة تكون منطقة لكل العامة الرئيسية المميزات أن إذ ، المباني إقامة في

 مناخات عنيا وينشأ الشئ بعض مجيولة تكون التي ىي محميا األساسي المناخ تعدل التي والصناعية

 أن اإلنسان ويستطيع ىذا .والسيول واليضاب الوديان مثال العوامل ىذه من ونذكر .خاصة صفات ذات

 من موقع أي في الخاص المناخ ىذا في تغييرات يحدث وأن الطبيعية العوامل ىذه في ما حد إلى يتصرف

 وتصدر والبرد والضوء الحرارة حدة من توقف فيي الكبير تأثيرىا ليا مثال الخضرة أن فالمعروف المواقع،

 يمكن أن التمطيف في واضح أثر ليا فان ظل من ماليا بخالف فان كذلك العضوية المواد من أقل أشعاعاً 

 وجود ألن الميمة العوامل من المباني توزيع مسالة أن كما .خاص طابع ليا التي المناخات عمى يؤثر

 مختمفة أوقات و درجات في الشمس بأشعة مختمفة منيا مساحات في تتمتع واحد واتجاه حجم ذات مبان

 بما والدخان الغاز وأن كما ، ىاما دورا ىذا في يمعب أن يمكن المساكن اتجاه فان لمرياح بالنسبة أيضا و

 بعض وصف إلى الدراسة ىذه  وتيدف.المناخ عمى يؤثران متحركة ما حد إلى ستائر شبو من يصنعانو

 مريح محمى مناخ لتوفير متالحقة أجيال مدى عمى المجتمعات تمك طورتيا التي التقميدية العمارة عناصر
Microclima Comfortable) ) العمارة تقدمو أن يمكن وما والمتجددة الطبيعية الطاقة لك باستخدام 

 .مشكالتنا المعاصرة  من الكثير لحل الطاقة منخفضة والعمارة التقميدية
 
 العمارة البيئية جذور- 1
القديمة في صورة محاولة اإلنسان لمتأقمم والتعايش في  ظيرت العمارة البيئية في الحضارات 

بطرق  التأقمم من استخدام المواد المتاحة في البيئة المحمية في العمران مرورا بيئتو وتباينت صور ىذا
ومحدداتيا من األمطار والرياح  استخداميا وانتياء باألساليب التي اتبعيا لمتعامل مع عناصر البيئة

  ...والحرارة وضوء الشمس وغيرىا

القديمة استخدم المواد المحمية وىي الطوب المبن  ففي مصر نجد أن إنسان الحضارات المصرية
  الخاصة مثل مساكن العمال في حين استخدموا األحجارالمعماريةمنظوماتيم  والبردي واألخشاب في

  .الطبيعية ونحتوا في الجبال منظوماتيم المعمارية المقدسة مثل المعابد

 والقباب واألقبية  فالمالق  من المعالجات البيئية مثل استخدام وفي العمارة اإلسالمية اتجو إلى العديد
. وكل ذلك كان في تأقمم اإلنسان مع بيأتو.. الداخمية وكذلك األخشاب في المشربيات وغيرىا والفراغات

نما  ، فمم يتجو اإلنسان إلى تجاىل بيئتو مطمقا واألزمان وكان ىذا االتجاه سائدا عمى مر العصور ، وا 
. إلى أن قامت الثورة الصناعية .... التأقمم مع عناصرىا حاول بشتى الطرق

 
 البيومناخية العمارة مفهوم- 2

 بأقل أضرار الحيوي محيطيا مع وتتناغم تتوافق الكفاءة عالية منظومة ىي البيومناخية العمارة 

 تصمح أو نقصيا أوجو تسد محدداتيا مع يتكامل بشك ألفضل البيئة مع التعامل دعوة إلى فيي، جانبية
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 ومن، المنطقة طبيعة من النابعة العمارة وىي ، مصادره و البيئي المحيط ىذا ظواىر من تستفيد أو عيبيا

 بمحددات أيضًا، تقنياً  ولكن وجمالياً  فنياً  فقط ليس المحمية، البناء والتوجيو وخامات الموقع محددات

 راحة أقصى لساكنييا وتوفر ومواردىا،  الطبيعة تحترم التي فيي العمارة لذلك، واإلضاءة والبرودة الحرارة

 بيئة خمق اجل من المختمفة المناخية البيئات فى العمارة التقميدية دروس استيعاب نتاج وىى .ممكنة بيئية

  أمكنما معتمدة المناخ لمشاكل اإلرادي التعديل بواسطة البقاء الستمرار ومناسبة بالراحة مقرونة عمرانية

 بأنيا العمارة ىذه وصف جاء ىنا من.التقميدية الطاقة استيالك في اإلسراف ودون الطبيعية الطاقة عمى

 أنو حيث مكانو في النجاح يحقق الذي ) Lloyd Jones / Daved1998  كالنبات مثميا خضراء(

 بالذات الناحية ىذه ومن ، الغذائية متطمباتو عمى لمحصول فيو المتواجد المحيط من كاممة استفادة يستفيد

 ذلك وعمى( Sustainable Design )المستدام وىو التصميم بمرادف آخر الخضراء العمارة اسم اقترن

 االعتبار في خذاأل مع البيئة يحترم بأسموب المباني تصميم عممية بأنيا البيومناخية العمارة تعريف يمكن
 مع االنسجام تعظيم مع البيئة عمى واالستعمال اإلنشاء تأثيرات تقميل مع والموارد الطاقة استيالك تقميل

 ( 2004 يحيى وزيري( .الطبيعة
 البيومناخية العمارة ركائز  1-2

 التنمية لعمميات كأساس المستدامة التنمية مفاىيم تأصيل 

 الطاقة عمى الحفاظ 

 عمميات لتبادالت في القائم التوازن وفيم  لمموقع الحيوي المحيط خصائص وتوصيف تحديد    
 المحيط ىذا عناصر بين الطاقة فى

 التصميمية لممشكمة البيومناخى التشخيص وصياغة دقة. 

 دراك فيم          وقدرة لممبنى الداخمية البيئة في لمتحكم المعمارية التصميمية األدوات قدرة وا 
 المشاكل حل في األدوات ىذه الستخدام توظيف مياراتو عمى المعماري.  
 البيومناخية العمارة مبادئ  2-2

 النفايات تصنيف ويتم استخداميا إعادة الفضل أو عمييا والقضاء المختمفة والمموثات النفايات تقميل- 1

 :إلى الحصر ال المثال سبيل عمى

 العوضية النفايات. 

 الري و الصرف عممية من المنصرف الماء. 

 وميمالت نفايات. 
أسفل  تفتيش غرفة عن عبارة وىى BIOGES تسمى معالجة وحدة طريق عن النفايات مع التعامل يتم و

 داخميا المنزل نفايات وجميع الصرف مياه تجميع يتم حيث والمطابخ والحمامات، الخدمات، منطقة

 والتدفئة التسخين كأغراض شتى أغراض في يستخدم والذي الميثان غاز ينبعث التحمل لعممية ونتيجة

 .الطبيعي الغاز عمل ويعمل
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 .آخر مجال في الكفاءة لتحقيق استغالليا واعدنا النفايات ىذه من تخمصنا قد نكون وبذلك

 :ياآلت البند ىذا تحت ويندرج المتجددة الطبيعة الطاقة مصادر عمى واالعتماد الطاقة استخدام كفاءة- 2
 التسخين أو بالتبريد سواء اليواء معالجة أجيزة استعمال إلى الحاجة لتقميل محكم حراري تصميم 

 وحرارة كيرباء إلى ورياح شمس من الطبيعية الطاقة تحويل بأجيزة المبنى تزويد. 

 دورا يمعب والذي البيئي البعد( Wines / James 2000 ) األخضر التصميم عممية في كبيرا 

GREEN DESIGNحيث من: 

 المبنية البيئة تصميم. 

 الطبيعة البيئة عمى البناء تأثير. 

 في المستخدمة المياه معالجة إعادة طريق عن وذلك الماء وأىميا الموارد استخدام في االقتصاد 

 .أخرى مرة استخداميا إلعادة تنقية بشبكة بعمل ذلك يمي وما واالستحمام بأغراض الغسيل المنزل
 داخميا لميواء العزل تحقيق مراعاة طريق عن عالية وبكفاءة بنجاح يعمل داخمي مناخ تحقيق 

 .التدفئة  أو بالتبريد سواء الداخمي الجو حرارة فى التحكم ذلك يتم وبعد بكفاءة

 لساكني بالنسبة ونفسية اجتماعية أو ايكولوجية أو فيزيائية كانت سواء الموقع خصائص احترام 

 .المبنى

 ساءة اإلىدار تقميل  والبيئة الميكانيكية الخصائص دراسة طريق عن وذلك البناء مواد استخدام وا 

 .انسبيا واختيار المختمفة البناء لمواد واالقتصادية

  المنيج مع جنب إلى جنبا يسير الذي المنيج وىي البيومناخية لمعمارة العامة المبادئ ىذه وتعتبر  

 .بيا المنوط الميمة في التصميم نجاح لمدى مقياس وىى )البيئي المعماري التصميم(لمفراغات صميميتال
  

مفهوم العمارة الخضراء - 3
 نستطيع من أفضل العمارة الخضراء ىي دعوة إلى التعامل مع البيئة بصورة إلىإن الدعوة  

 لممدن و لممباني السكنية أفضلخالليا تقميل الطاقة و الموارد المستخدمة في البناء عن طريق تصميم 
 .ا ثم الصناعية و التجارية و غيرىا ثانيأوال

فالعمارة الخضراء تعتبر احد االتجاىات المعمارية اليامة و المؤثرة في نياية القرن العشرين بسبب ما 
أفرزتو من مساىمة فعالة في التنمية المستدامة لممدن في الدول العالم المتقدم و التي بدأت إثبات 

 عندما بدأت الدول تناقش بعض 1970أىميتيا منذ بداية التعرف عمييا في أول يوم لألرض سنة 
: المشكالت التي تيم حياة اإلنسان و مستقبمو بصفة عامة عمى سطح الكرة األرضية مثل 

. عن مصادر جديدة نفاذ المخزون من الطاقة ووجوب البحث- 
 .وي لمكرة األرضيةجاع درجة حرارة الغالف الفارت- 

 .التموث عمى صحة اإلنسان وصحة البيئة المحيطة تأثير- 
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 الحمضية و انحسار األمطاراالتزان البيئي  لمعديد من المناطق في العالم مثل سقوط بعض  تغير- 
 .بعض البحيرات و تصحر كثير من المساحات المزروعة

ونظرا ألن ما أفرزتو الحضارة اإلنسانية كان وما يزال ىو السبب الرئيسي و الفعال في كل ىذه 
 معاكسة تساعد عمى تقميل الضرر الناتج عن اتجاىاتالمشكالت ، كان ال بد من البحث عن حمول و 

فعمى سبيل المثال قدرت أكاديمية العموم القومية بالواليات المتحدة األمريكية . التنمية بأنواعيا المختمفة
 2.6أن االستخدام االستراتيجي لألسطح البيضاء و التشجير و النباتات يمكن أن يساعد في توفير 

مميون دوالر سنويا من تكاليف الطاقة و من ىنا تظير أىمية الدعوة إلى الزيادة في التشجير و في 
مسطحات الظل في المدن و الدعوة إلى أن نتعامل مع األماكن المفتوحة من الشوارع و ميادين تعاممنا 

لذلك أتجو العمماء و الباحثون إلى السعي في . مع قاعات االجتماعات و االحتفاالت و المباني المغمقة
دراساتيم و أبحاثيم نحو إيجاد حمول ليذه المشكالت التي تزيد من مخاطر السعي قدما في نفس 

.  القادمةلألجيالاالتجاه الحالي خوفا عمى سالمة كوكب األرض و طمعا في مستقبل أفضل 
وعمال في إطار نفس المنظومة سعى المخططون إلى و المعماريون إلى إليجاد حموال جديدة وغير 

ة لتخطيط المدينة و تصميم المبنى في حد ذاتو مما يجعمو يساىم في منظومة التنمية المستدامة يتقميد
عمى سطح ىذا الكوكب ولعل من أىم الحركات أو االتجاىات المعمارية في ىذا الشأن ىي العمارة 

الخضراء التي تناظر الباحثون والعمماء في ىذا المجال من أجل إيجاد تعريف ليا يساىم في شرح ما 
تحتويو من مضامين لمصمحة اإلنسان ومستقبل الحياة عمى ىذا الكوكب وفيما يمي بعض التعريف 

: التي تناوليا النقاد والمحممون في شأن العمارة الخضراء
تعريف العمارة الخضراء - 3-1

تعرف العمارة الخضراء عمى أنيا المدخل الحتمي المستقبمي لمتوفيق بين حاجات اإلنسان الوظيفية 
والعمرانية وبين توازنات المحيط الطبيعي فالعمارة الخضراء تدل عمى السمم والتفاىم مع المحيط 

كالنبات الذي تظير فيو أعمى درجات التوازن والذي لو ثالث خواص عمينا أن نقمد فييا لموصول إلى 
:            عمارة خضراء وىي

. النمو والتجدد فيي ال تظير مكتممة النمو مرة واحدة حيث ينمو كمما تقدم بو العمر .1
. مخرجاتيا ىي مدخالت تثري دورات التوازن الطبيعية .2
.  االستفادة الكاممة من المحيط لمحصول عمى موارده بقدر حاجتو .3

كما تعرف العمارة الخضراء عمى أنيا العمارة المتوافقة تماما مع ما حوليا وىي التي تكامل مع المحيط 
: بيا في النقاط التالية لتصل إلى عالقة متوازية

ال تضره بنفاياتيا أو تصل إلى وسيمة لتدويرىا واالستفادة منيا فينعدم التأثير السمبي ليا  .1
. تستفيد من ظواىره ومصادره دون إىدار .2
.  تسد نقص المحيط وتصمح عيبو .3
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وفي بعض المصادر تم تعريفيا عمى أنيا العمارة الموفرة لمطاقة والتي تيدف إلى دراسة كيفية تصميم 
مبنى معماري موفر لمطاقة وبسموك حراري يعمل عمى الوصول لمراحة الحرارية وكذلك الراحة الضوئية 

والسمعية لساكنيو وىذا المدخل يتفق مع رأس ريتشارد كروزر والذي ركز فيو عمى اعتبار العمارة 
الخضراء إحدى دعائم الخروج من أزمة الطاقة العالمية كما اىتم بإعادة تدوير مخمفات المنشآت وتوليد 

. طاقة منيا وبذلك يقل التموث البيئي
كما عرف كين ينج العمارة الخضراء من المنظور األيكولوجي حيث ركز عمى التأثيرات الناتجة من 

المنشآت عمى توازنات البيئة الطبيعية وأكد أن ركائز التصميم األخضر ىو التصميم مع الطبيعة بما 
يضمن توقع ردود أفعاليا لنصل إلى منشأ متوازن مع بيئتو كأنو جزء حي يضاف ليا فبذلك نضمن 

. ، ونضمن استمرار عطائيم لألجيال القادمة االستدامة لكمييما
شارج حيث فرض أنو ال بد لممصمم األخضر أن ينظر لمطبيعة المتوازنة .وقد اتفق معو في ذلك م

عمى أنيا مصدر الحياة وعميو أن يبدأ بدراسة التكوينات الطبيعية فييا كذلك خصائص عناصر 
المحيط الحيوي والبيولوجي بيا وقد لخص ذلك جمال حمدان في كتاب شخصية مصر بأن المكان ىو 

. المفتاح الرئيسي لموصول إلى عمارة وعمران نابع من المكان ومؤكد لتفرده النسبي ومدعم لتوازنو
 فقد ركز عمى التغيرات التي ستطرأ عمى تغيير استعماالت األراضي فالمخطط "أوبي بومان"أما

والمصمم بمفيوم العمارة الخضراء عميو أن يختار بعناية الموقع المناسب الذي سيشيد عميو مبناه فال 
كالمناطق األثرية مثال أو المناطق )يبني عمى أراضي ذات قيمة بيئية أو حضارية تراثية عالية ونادرة 

كما أن عميو أن يحترم ارتباطو باألرض ويحترم  (الزراعية أو بجوار مناطق المحميات الطبيعية النادرة
. ما بيا من فصائل النبات والحيوان، فال يكون مبناه عامال عمى انتياء

وبعض العمماء عرفوا العمارة الخضراء عمى أنيا العمارة الصحية أي أنيا العمارة التي تحقق المناخ 
، ولمبيئة الناتجة من النمو العمراني وتأثيره عمى صحة اإلنسان ظير تعبير العمارة  الصحي لساكنييا

في األدبيات العالمية وىو المبنى الذي يتسبب في عدم رضاء  (SICK building )المريضة 
اإلنسان داخميا بحرارة أو برودة أو عدم نقاء ىواء أو عدم تجدده وينعكس تأثير المبنى المريض عمى 

الخ، وكذلك ...صحة اإلنسان في عدة ظواىر فسيولوجية مثل الشعور باإلجياد والصداع و الزغممة
ظواىر نفسية مثل الشعور بالضيق واالكتئاب ومن ىنا كانت الدعوة لمعمارة الخضراء لموصول لمنشأ 

: صحي لإلنسان بطرق طبيعية ولذلك كان عمى المبنى
. أال يخرج مخرجات تضر بالبيئة-1          
. استخدام مواد بناء غير حساسة وغير مضرة بالبيئة-2          
 .أن يتكامل مع الطبيعة ويتناغم معيا-3          
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 وعرف وليم جريد العمارة الخضراء من المنظور اإلنشائي واالقتصادي فقال أن العمارة الخضراء ىي 
العمارة التي تحقق أقل األضرار البيئية وىذا يتحقق بتقميص حجم المنشآت وحجم األشغال والكثافات 

.  وتقميل الفاقد في المواد المستخدمة والتكمفة
أما برين فقد عرف العمارة الخضراء من المدخل المنظومي الشامل حيث ركز عمى ضرورة التغير من 

( Cyclical Thinking)إلى الفكر المنظومي  (Linear Thinking ) االتجاه األحاديالتفكير 
المولد والنمو، والنضج فالشيخوخة فالموت )الذي يؤدي إلى دوائر مغمقة وىو يتوافق مع فكر الطبيعة 

وركز عمى ضرورة اعتبار المبنى عمى أنو كيان يتكون من  (فالتحمل فالتجدد وبذلك نضمن االستمرارية
نظم بينيما عالقات تبادلية وأي تغيير في نظام ما يؤثر بدوره في األنظمة األخرى كالكائن الحي وعمى 

بداية بمنظومة تحقيق متطمبات النشاط )المصمم أن يدرس كل نظام كدورة مغمقة ليا بداية ونياية 
الوظيفية، إلى تصميم نظام التكيف الحراري الطبيعي، فنظام التيوية بدءا من النظرية العممية التي 
ينتجيا وصوال إلى أدق التفاصيل وأنواع المواد التي تحقق ذلك، كذلك دراسة نظام الراحة السمعية 
والبصرية والضوئية ومنظومة الراحة النفسية والعقائدية والفكرية لمستخدم الفراغ ومنظومة استيالك 

فنوع المواد وكميات استيالكيا ومدى قدرة المحيط الحيوي  (الخ...الموارد ودورة تجددىا في الطبيعة
 .عمى تعويضو ليا ومدى قابميتيا بعد انتياء العمر االفتراضي لممنشآت دون إحداث ضرر بيئي

وقد عرفت العمارة الخضراء عمى أنيا تنمية مجتمعية تراعي عناصر الوظيفية والجمال البصري 
والحسي الروحي في إطار الظروف البيئية لمموقع والوضع لتحقيق رفاىية معيشية وحضارية مناسبة 
الحتياجات وطموحات اإلنسان المعني بالتنمية، والعمارة الخضراء تنمية نظيفة تستخدم المواد والمواد 

اإلنشائية المتاحة وتوظفيا في ثوب حديث ال يتنافر مع عناصر البيئة المحيطة المادية والروحية 
.  ويتناغم مع الظروف المتالحقة والمتغيرة لمموقع وعوامل الزمن

          ولعل ما توصل إليو براين إدوارد من الفكر المنظومي في تناول تعريف العمارة الخضراء ىو 
 الطاقة وكافة الموارد الطبيعية واستيالكسيتبناه ىذا البحث لما لو من نظرة شاممة نحو صحة البيئة 

.  والمجتمعيةاالقتصاديةباإلضافة إلى النواحي 
 الفرق بين العمارة البيئية والعمارة الخضراء 3-2

 لمتعرف عمى الفرق بين العمارة البيئية والعمارة الخضراء يجب التعرف أوال عمى تأثير العمارة عمى 
البيئة حيث تقوم البيئة المبنية المتمثمة في المناطق الحضرية المميئة بالمباني بكافة أنواعيا بعرقمة 

الدورات الطبيعية لمعناصر الطبيعية الموجودة في البيئة كما تؤدي إلى تراكم المواد في صورة فضالت 
 .تبقى عمى األرض أو تمقى في المسطحات المائية حيث ال تتحمل إلى مواد أولية
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العمارة البيئية : أوال
: يمكن اإلشارة إلى العمارة البيئية من خالل ثالثة ركائز رئيسية وىي

والتي ال تتسبب في إحداث تدمير أو تأثير سيء عمى البيئة فعل : استخدام المواد الحميدة بيئيا- 1
في المناطق القريبة من الغابات كما  سبيل المثال يجب أن يراعي استعمال األخشاب في المباني

. يفضل استخدام الطمي في المناطق القريبة من طرح األنيار والحجارة في المناطق القريبة من الجبال
بإرجاع الشكل والمسقط إلى الموقع واإلقميم والمناخ وتتخذ كافة القياسات : تحقيق الشكل البيئي- 2

  .واإلجراءات وتحري تجانس عالقة اإلنسان مع البيئة الطبيعية المحيطي
يتم اتخاذ كافة اإلجراءات التي شأنيا تحقيق الكفاءة : (Good Design)تحقيق جودة التصميم - 3

واالستمرارية والعالقات المفصمة في استخدامات األراضي وخطوط السير والحركة واألشكال المعمارية 
واألنظمة الميكانيكية والتقنيات اإلنشائية وكذا العالقات الرمزية التاريخية واألبعاد الروحية والصمة 

. باألرض كل ىذا يساعد في الوصول لجودة التصميم البيئي
العمارة الخضراء : ثانيا

 يمكن إيجاز أىداف األبنية الخضراء التالية في التالي
. تقميل استيالك الطاقة المستيمكة في البناء والتشغيل إلى الحد األدنى -
 .تقميل التموث الخارجي والخسارة البيئية إلى الحد األدنى -

 .تقميل الطاقة المتضمنة  في المواد واستنفاذ المواد إلى الحد األدنى -

 .تقميل التموث الداخمي وأسباب التدني الصحي لمحد األدنى -

وتولي األبنية الخضراء أولوية قصوى لمصحة والحفاظ عمى الموارد الطبيعية بما فييا المياه والطاقة 
والبيئة بكافة جوانبيا عمى مدى دورة حياة األبنية وىذه األولويات الجديدة تمتد لتتكامل مع المبادئ 
األساسية في تصميم األبنية كاالقتصاد والمنفعة والمتانة والجمال، فالتصميم األخضر ينطوي عمى 

عدد من االىتمامات البيئية والصحية وكذا فيما يتعمق بالموارد كما يمي 
  .االستخدام المتوافق لألراضي -
. الخ...الحفاظ عمى المظاىر الطبيعية والحية والمحيطة باألبنية كالنباتات والحيوانات والطيور -
. تقميل تعرض اإلنسان لممواد السامة -
. الحفاظ عمى الموارد والمواد وصور الطاقة الطبيعية غير المتجددة -
. تقميل دورة التأثيرات السالبة عمى البيئة من جراء استخدام الطاقة والمواد -
. مستديم استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والمواد التي يمكن الحصول عمييا بشكل -
. حماية اليواء والمياه والتربة النباتية والحيوانية -

وتتميز األبنية الخضراء بأنيا أبنية عالية الجودة وتدوم لمدة أطول وذات تكمفة أقل من حيث التشغيل 
. والصيانة كما أنيا تمد المستخدم برضا أكثر بالمقارنة بأنواع المباني األخرى
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أسس البناء بمفاهيم العمارة الخضراء  3-2-1
،بل ىي منظومة فكرية  مما سبق يتضح أن العمارة الخضراء ليست نمطا جديدا لمتشكيل المعماري

 التي يجب أن تتحقق في المبنى المبادئمتكاممة تنتج تشكيال وىذه المنظومة ليا مجموعة من 
: األخضر وىي

. المحافظة عمى المياه والطاقة وكافة الموارد الطبيعية .1
 .المحافظة عمى صحة البيئة .2

المساىمة في تقوية االقتصاد المحمي لممدن من حيث الكفاءة في التكمفة من منظور كمي تجاه  .3
التكمفة والعتاد  

. تقديم حياة معيشية عالية الجودة لممستخدمين .4
. المحافظة عمى حق األجيال القادمة في موارد األرض .5

العوامل التي تؤثر في تصميم العمارة الخضراء -3-2-2
نشاء المباني بمفاىيم العمارة الخضراء يتأثران بمجموعة من العوامل التي يبدأ تفعيميا بدءا  أن تصميم وا 

من مرحمة التصميم ومرورا بمرحمة اإلنشاء وحتى الوصول إلى مرحمة الصيانة التي بدورىا تضمن 
: التعايش التام لممبنى مع البيئة بصورة مستدامة من حولو ويمكن إيجاز ىذه العوامل فيما يمي

. استيالك الطاقة .1
. استيالك الموارد الطبيعية .2
. تأثير المباني عمى البيئة المحيطية .3
. جودة البيئة الداخمية بالمبنى .4

وفيما يمي شرح مفصل ليذه العوامل وما توصل إليو العمماء من أنظمة تساعد عمى توجيو تصميم 
.  المباني نحو مفاىيم العمارة الخضراء من خالل دراستيا

 تأثير المباني عمى البيئة المحيطية  3-2-2-1
يعتبر تأثير المباني عمى البيئة المحيطة من أىم العوامل المؤثرة في العمارة الخضراء حيث أن البناء 

: األخضر يأخذ في طياتو دراسة العديد من االعتبارات كالتالي
أعمال الحفر والردم وكيفية تغيير شكل األرض وتموث باطن األرض والمياه الجوفية من خالل  .1

استخدام بعض المواد السامة في البناء مثل األسمنت والعديد من المواد ذات اإلنبعاثات 
. الضارة

. تأثير مخمفات المبنى الصمبة والسائمة عمى تموث البيئة .2
تأثير شكل المبنى عمى البيئة الحضرية المحيطة وبالتالي عمى األبعاد الثقافية االجتماعية  .3

. لممستخدمين
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نبعاثات ومموثات في اليواء وتأثير الجزيرة الحرارية إتأثير المواد المستخدمة في المبنى من  .4
. فوق المدن

. مخمفات المبنى بعد اليدم واإلزالة ومدى إمكانية تدويرىا في الطبيعة منعدمة .5
 جودة البيئة الداخمية بالمبنى 3-2-2-2

إن عناصر المبنى ليا تأثير مباشر أما أن يكون إيجابيا أو سمبيا عمى جودة الحياة الداخمية بالمبنى 
: كالتالي

تأثير الغالف الخارجي لممبنى - 1
عمى البيئة الداخمية لممبنى في حالة تصميم الغالف الخارجي لممبنى بحيث يحقق المستويات المطموبة 

. من اإلضاءة والتيوية والعزل الحراري والصوتي يترتب عمى ذلك وجود بيئة جيدة داخل المبنى
تأثير تصميم المسقط األفقي سمبيا وايجابيا عمى البيئة الداخمية لممبنى - 2

تقميل مسارات الحركة الداخمية ألن زيادة المسارات تؤثر سمبيا عمى جودة الحياة داخل المبنى من 
. خالل المساحات والطاقة الميدرة في االنتقال من فراغ إلى فراغ داخل المبنى

تأثير استخدام مواد التشطيب عمى البيئة الداخمية - 3
عند اختيار النظام اإلنشائي يجب أن يراعي فيو نوعية المواد المستخدمة في اإلنشاء باإلضافة إلى 
دراسة مدى إمكانية ىذا النظام في تمبية االحتياجات الوظيفية لممبنى فعمى سبيل المثال اإلفراط في 

استخدام أنظمة إنشائية ذات قوة ومتانة عالية أكثر مما ىو مطموب لمبنى سكني صغير ييدر الكثير 
. من الطاقة والموارد الطبيعية

 
العربية  التقميدية المحاوالت ضوء في المستدامة العمرانية المجتمعات تشكيل أسس- 4
 العربية التقميدية بالمعالجات العمارة في المناخية المؤثرات لمعالجة فتحي حسن رؤى اىتمت 

 بالتقنية والمرتبطة العربي اإلنسان احتياجات لتمبية المحمية البيئة من النابعة الوسائل التقميدية واستخدام

 محددا العربية الشخصية وتؤكد المحمية الثقافة تقوم أن تحاول نظرة حضارية خالل من البناء في المتوافقة

 المحمية المشاكل حل إلى والسعيالذات  عمى تتطمب االعتماد االتجاه ليذا واقتصادية سياسية أبعاد

 حسن رؤى تؤكد وقد . المتقدمة الدول اتساعيا بين يزداد التي االقتصادية الفجوة وسد ، الذاتية دبالجيو

 من استبعادىا أو قبل تطبيقيا عمميا تقويما والتبريد التيوية في التقميدية الوسائل تقويم ضرورة فتحي

 لمواجية المتطمبات التقميدية العمارة مكونات صالحية إثبات فتحي حسن حاول ولقد .المعاصرة العمارة

ابتكارات  من التقميدية والعمرانية المعمارية االبتكارات وراء العممية األسس دراسة خالل من وذلك المناخية
 الحمول إلى منيا اإلنسان إلى اقرب طبيعية عوضيو وحمول إمكانيات من البيئة هوما توفر  بتمقائية اإلنسان

 :خالل من المستدامة العمرانية المجتمعات تشكيل أسس تمخيص يمكن ثم  ومن.الصناعية
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  اإلنسانيالقياس ذو العمراني التشكيل  -4-1
 بدرجة الخاصة المركبات حركة شاة وتقيد الم حركة إمكانية توفر بدرجة العمرانية التجمعات حجم صغر 

 مثل المستقمة المجتمعات العمرانية من لمجموعات شبكي نموذج والخدمات ضمن اإلمكانيات تنوع تحقق

العمرانية  واإلحياء والمجاورات الصغيرة القرى
 العمراني النسيج - 4-2
 متجانس عمرانيا نسيج لتكوين لمنسيج الثالثة األبعاد دراسة خالل من واضحة وحدود نسيج تكوين 

 .واجتماعيا
  المتضام والنسيج الكثافة - 4-3

 .السكان لمعظم الخدمات وتوفر االحتياجات تمبى بدرجة العمران تركيب واتحاد تكامل
 اآلمنة العمرانية العامة الفراغات تشكيل - 4-4
 العامة المسارات مواجية في  الوظيفةأحادية ضخمة مبانٍن  يشمل ال العامة الفراغات تشكيل يكون أن 

 .آمنة غير مناطق تشكل ال حتى
 الذاتي التوازن تحقيق - 4-5
 تحقيق الى باإلضافةوالطاقة  الموارد استيالك مشاكل وتقميل منع محاولة مع داخميا متوازنة مدينة تشكيل 

 .واالقتصادية االجتماعية والعدالة البيئي التوازن
مرن  عمراني تجمع تشكيل - 4-6

 ونظم النياية المفتوحة مفيوم خالل من العمراني لمتجمع والمعماري العمراني التصميم ومرونة قوة تحقيق

 التصميم عمميات في العامة مشاركة عمى القائمة Concept end – Open العمرانية االستدامة

  .والتحكم
 
حركة الحداثة في العمارة - 5
الثامن عشر تغيرت كل النظريات المعمارية التقميدية وبزر  مع بداية الثورة الصناعية في القرن 

 وتجاىل المعماريون إرضاء. عمى الوظيفة والكفاءة االقتصادية كمنبع لمتصميم تركيز كامل وشديد

الفيزيائية كتحقيق الراحة  حاجات اإلنسان الفيزيائية كدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة وشدة اإلضاءة وغير
واالجتماعية، كما اتجو المعماريون إلى توحيد المفردات  النفسية ومراعاة الجوانب الثقافية والحضارية

 ومن ىنا ظيرت فجوا واسعة عميقة بين. وعامموا المنشآت كما لو كانت آالت ، المعمارية عالميا

 .العمارة والبيئة
ألنيا أثرت سمبا  "العمارة المدمرة"وقد سمى الميتمون بدراسة الطبيعة واالتزان البيئي ىذه العمارة باسم 

 .عمى البيئة واتزانيا الطبيعي
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كان التصنيع يحث الخطأ وكذلك االكتشافات العممية  في أوروبا وفي منتصف القرن التاسع عشر
 ، كما حدثت تطورات ممحوظة في تقنيات أعادوا تشكيل فيم اإلنسان لمطبيعة وآخرين" ليل"و" لداروين"

في تقنيات اإلضاءة  اإلنشاء والتشييد المعماري خصوصا في مجال استخدام الزجاج والمعادن والتطور
 .الصناعية والتكييف

 أنرصدوا أضرارا التقدم الصناعي ونادى بأن عمى العمارة  من األوائل الذين" جون راسكن"وقد كان 
 اهلل أعارنا األرض لنحيا عمييا بعض الوقت وىبة منحة" وكتب في مؤلفاتو بأن  تتجاوب مع البيئة

أدنى حق في أن نتجاىميم  ، لكن ممكيتيا تؤول ألبنائنا وأحفادنا أكثر مما تعود لنا، وليس لدينا عظيمة
حتى أن نحرميم من نعم وىبيا اهلل ليم، ليس لنا   نشركيم في عقاب عمى جرائم لم يقترفوىا أوأنأو 
 ." حق في ذلكأدنى

 الحداثة والعمارة-5-1
، كما تعتبر استجابة عالمية  والعالم الطبيعي والفوارق المكانية لمطبيعةتعتبر الحداثة عموما نقيضا 

 :، وقد ظيرت بيذا المعنى بوضوح في أعمال بعض المعماريين مثل  التقني لمتقدم
واالتجاه  كما أنيا شممت التصميم الحدسي" فيميب جونسون"و" ميس فاندروه"و" جروبيوس والتر"

إيريك "وكذلك التعبيريين من أمثال  "فرانك لويد رايت"و" ألفار ألتو"و" لوكوربوزيو"العضوي لمماري 
ومؤسسي حركة الحداثة عمى الرغم من أن لكل منيم  فقد اعتبروا من عمالقة". تاوت"و" مندلسون

 .إال أنيم وضعوا المبنة األولى والنواة األساسية لمعمارة البيئية المعاصرة ، نظرتو المغايرة لمعمارة
العمارة الذكية -5-2

في أثناء الثورة . ىو مظير رئيسي من مظاىر الحضارة اإلنسانية التفاعل بين اإلنسان والعمارة والبيئة
الطبيعة   يظير قدرتو عمى قيرأن عميو أنفيم خاطئ بيذه العالقة فقد اعتقد اإلنسان  الصناعية ظير

مكانياتو التقنية   .بدأت األزمات البيئية في الظيور أن، ولم يتبين خطأه إال بعد  مستخدما أدواتو وا 
نما دمرت أيضا اليوية والسمات الثقافية لممكان  .لم تدمر العمارة المدمرة البيئة فقط وا 

كممة العمارة الخضراء إلقناع المستخدمين بمزاياىا وقدرتيا عمى  وقد بدأ المعماريون في إعادة تعريف
دائما عمى ترشيد  ، لكن كانت المشكمة في تركيز العمارة الخضراء بالحاجات الوظيفية لممنشآت الوفاء

 .كان االىتمام منصبا عمى إنقاذ الطبيعة فقط استيالك الطاقة وتحقيق الراحة الفيزيائية لممستخدمين فقد
لى العمارة استخدام المواد  الذكية ىي تمك العمارة التي تيدف إلى تقميل استيالك الطاقات الطبيعية وا 

فيي أوال تقمل ، األىمية في وقت واحد ومثل ىذه العمارة تحقق ىدفين غاية في. الطبيعية في البناء
المتجددة كما أنيا ثانيا تعزز االستخدام وتزيد من كفاءة  الضغط عمى موارد الطاقة الطبيعية غير

 .المعمارية استخدام المنظومة
تمك القرية التي ظير فييا فكر " الغورنة"االلتفات إلى ما حدث في  وال نستطيع تجاوز ىذه المرحمة دون

الخضراء في  م والتي اعتبرت العمود الفقري لحركة العمارة1946عام " حسن فتحي"المصري  المعماري
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 (. "انظر تحت قدميك وابن" فيحسن فتحي )  .مصر

نمط بيوت النوبة المبنية بالطين والمسقفة بالقبب واألقبية " فتحي حسن" الرائد المعماري ابتعتعندما 
منو أن  يبغي  أيًضا كفمكموريبتعو، ولم يكن   لم يكن يخترع شيًئا من عدم كتابواألربعينيات في بداية

كان ىذا نابًعا من مسئوليتو  ، إنما يحوز إعجاب األثرياء واألجانب لما يجدون فيو من غرابة وطرافة
 إذ  ،التراث المعماري المحمي لمعمارة الشعبية المصرية كميندس معماري يقوم بدور رائد وىو إحياء

 إن لم يكن األمثل لمشكمة شديدة اإللحاح وىي توفير بيت لكل فالح فقير في وجد فيو الحل المناسب

ىذه التكمفة  ، عمى أال تنتقص ، بتكمفة اقتصادية منخفضة تناسب دخل ىذا الفالح الريف المصري
. ومريح وجميل المنخفضة من حق ىذا الفالح في أن يكون لو بيت متين وواسع

 

 الطاقة منخفضة العمارة- 6

 كبيرة زيادة حدثت عالميا الطاقة مصادر في أيضا الشديد العجز ونتيجة الشديدة التطورات نتيجة 

 روالعص في الطاقة كانت فقد ،العالمي المستوى عمى الطاقة موارد في الحاد النقص بمشكمة االىتمام في
 ويعتبر ، الحياتية المجاالت كافة في الحاضر الوقت في تمثمو الذي اليام الدور مثل دورا تمثل ال القديمة

 وخاصة مجتمع في أي الحيوية القطاعات بين من لمطاقة المستيمكة القطاعات أكثر من المباني قطاع

 لتخفيض جديدة اتجاىات ابتكار إلى ذلك أدى  وقد)تبريد وتدفئة(  الداخمية الفراغات تكييف مجال في

 Low Energyالطاقة منخفضة العمارة عميو  أطمقما ومنيا .لممباني الحراري األداء وتحسين الطاقة

Architecture   وتخفيض الحراري األداء محاولة تحسين من البد وكان. االتجاه ىذا نتائج كأحد 

 :يمي كما وذلك المباني في المستخدمة الطاقة

 لممبنى البنيوية لممكونات االيجابي التفعيل. 

 لممبنى الحرارية الكفاءة. 

 البيئية لممكونات الفعمي التضمين. 

 والمتجددة البديمة لمطاقات الواعي التوظيف. 

 لممبنى البنيوية لممكونات االيجابي التفعيل 6-1

 ايجابية أكثر بشكل المبنى يتضمنيا التي التصميمية والمفردات العناصر توظيف إعادة ذلك يعنى

 طبيعية بصورة المبنى عمى الواقعة الحرارية األعباء تقميل خالليا من يتم بحيث المحيط لمواقع ومراعاة

 التي العربية لممنطقة وبالنسبة،  إليو وينتمي المبنى فيو يقام الذي لمواقع وذلك وفقا ، التصميم بداية منذ

 ولخدمة الخيال في وليس الواقع ارض عمى تقام البنائية ونتاجاتيا فالعمارة . الحرارة درجات بارتفاع تتميز

 من مزيد إضافة وىو العكس وليس بيا المحيطة البيئة مع وتتكامل ، احتياجاتيم وتمبية المجتمع أفراد

 :وىما عنصرين عمى االيجابي التفعيل ىذا ويشتمل  السمبيات
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 لممبنى الحرارية الكفاءة -6-1-1

 لمبيئة الواعية الدراسة خالل  من ) اكتساب- تسرب( لممبنى الحراري األداء تفعيل زيادة طريق عن

 :حيث من لممبنى التصميمية الجوانب عمى ذلك وانعكاس المناخية المحيطة والعناصر

 .لمموقع الحرارية والبيئة الوظيفة مع المتكامل البنائية الكتمة شكل اختيار و  لمموقع البيئية الدراسة -
 والى من الحرارة انتقال في التحكم وكيفية لونو حتى مشتمالتو بكافة لممبنى الخارجي الغالف دراسة- 

  .المبنى
 مكمل كعنصر )...نخيل- نافورات-  أشجار(البيئية العناصر وتوظيف المحيطة بالبيئة المبنى ربط- 

 ووظيفة تتالءم التي الموقع تنسيق لعناصر االيجابي لمتوزيع الدراسة خالل من لممبنى الحراري لألداء

 .المبنى وطبيعة
 البيئية لممكونات التفعيمى التضمين- 2 -6-1

 - اإلضاءة(بالبيئة فعميا الموجودة لمعناصر الوظيفية الكفاءة زيادة ىو يالتفعيل التضمين بيذا دوالمقص

 تساعد التي العناصر إلى بالمجوء وذلك لمطاقة الزائد االستخدام تقميل وبالتالي استغالليا وزيادة ،)والتيوية

 إلييا ينتمي التى البيئة وطبيعة المبنى لوظيفة وفقا الطبيعية والتيوية لإلضاءة استغالل أقصى تحقيق في

 لممفردات والمجوء السميمة والتيوية اإلضاءة يضمن بما والفتحات الداخمية لمفراغات الجيد والتوزيع

 .لممبنى الجيدة التيوية في تساعد والتي ) الفناء  المشربية ، فكالمال ق( التقميدية المعمارية

. 
 العوامل المختمفة التي تؤثر عمى البيئة (1-2)شكل 
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 العمارة المستدامة- 7
والتعايش في بيئتو  ظيرت العمارة البيئية في الحضارات القديمة في صورة محاولة اإلنسان لمتأقمم

البيئة المحمية في العمران مرورا بطرق  وتباينت صور ىذا التأقمم من استخدام المواد المتاحة في
اتبعيا لمتعامل مع عناصر البيئة ومحدداتيا من األمطار والرياح  استخداميا وانتياء باألساليب التي

  ...وضوء الشمس وغيرىا والحرارة
الطوب المبن  ففي مصر نجد أن إنسان الحضارات المصرية القديمة استخدم المواد المحمية وىي

العمال في حين استخدموا األحجار  ارية الخاصة مثل مساكنموالبردي واألخشاب في منظوماتيم المع
   .المعمارية المقدسة مثل المعابد الطبيعية ونحتوا في الجبال منظوماتيم

المالقف والقباب واألقبية  وفي العمارة اإلسالمية اتجو إلى العديد من المعالجات البيئية مثل استخدام
وكل ذلك كان في إطار تأقمم اإلنسان مع .. وغيرىا والفراغات الداخمية وكذلك األخشاب في المشربيات

  .بيئتو
نما  تجاىل بيئتو مطمقا ،فمم يتجو اإلنسان إلى وكان ىذا االتجاه سائدا عمى مر العصور واألزمان وا 

  .قامت الثورة الصناعية إلى أن.... حاول بشتى الطرق التأقمم مع عناصرىا
 
  جماليات البسطاء- 7-1

فييا من جماليات معمارية  فالبيوت المبنية بالطوب المبن والمسقفة بالقبب واألقبية حازت جدارة ليس لما
،والحسابات  إخضاعيا لمحسابات االقتصادية في التكمفة ،بل ولنتائجيا االقتصادية الجيدة حين تم فقط

 المحيطة باإلضافة إلى تناسبيا وتجاوبيا مع البيئة ، المتانة وتصميمات البناء العممية واليندسية في
موجودة ومتوفرة في البيئة الريفية من  فخامة الطين التي ُتَعّد مادة البناء األساسية في ىذه البيوت خامة

أثبتت البحوث العممية التي أجراىا حسن فتحي عمى ىذا النمط من البناء  ، وقد ىنا تنعدم تكمفتيا تقريًبا
بعض العمائر  قوة خاماتو وتناسب تصاميمو من ذلك تمك الشواىد التاريخية التي تمثمت في مدى

قمح الرامسيوم باألقصر التي يعود  مخازن:  ،مثل والبنايات والبيوت التي بقيت عمى األرض المصرية
؛ إذ أفصحت  بخامة الطوب المبن ومسقفة بالقبب واألقبية وىي مبنية  سنة2500تاريخيا إلى أكثر من 

  .ىذه الخامة والتصميمات من القوة والمتانة بما جعميا تعيش آالف السنين بالدليل الواقعي أن
ذا كانت بيوت النوبة التي ال يختمف عمى جماليا ومتانتيا وحسن تصاميميا مبنية بالطين والطوب  وا 

الفالحين الفقراء ليسا راجعين لكونيا من  المبن فقد استنتج حسن فتحي أن العطن والعتمة في بيوت
العشوائية والمعوزة التي يبني بيا الفالح بيتو من دون مرشد معين بعد  ، بل يرجعان إلى الطريقة الطين

حمول مرشدة لو في بناء  ، وفي نفس الوقت لم ُتعَن العموم المعمارية الحديثة بتقديم انقطع عن تراثو أن
مكانات بيئتو    .بيتو في حدود اقتصادياتو وا 

يكن لديو في حدود  ، فيو لم فالفالح المصري الفقير إذا كان يستطيع أن يبني جدران بيتو من الطين
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مكاناتو أن يتغمب عمى مشكمة تسقيف بيتو فاألخشاب التي يسقف أغنياء القرية بيا بيوتيم  ، خبرتو وا 
 ،ومن َثم فقد كان الفالح إما أن يسقف بيتو وتكمفتيا ليست باستطاعة الفالح لم تكن متوافرة في البيئة

أو يتركو ىكذا  ، ، وىو سقف ىش تنشأ عنو مشكالت كثيرة وال يفي بالغرض (الغاب)" البوص"بحزم 
عمى ىيئة قبب كان الفالح " الطين"البيوت  ، فطريقة التسقيف بنفس الخامة التي بنيت بيا حوائط عارًيا

ن كانت متوارية عن باقي  بنائيا قد انقطع عنيا وال يعرف ميارات ، وقد ظمَّت ىذه الطريقة في النوبة وا 
يكن يطمبيم أحد أو  ، وال يعرف ميارات بنائيا إال البنَّاءون النوبيون الذين لم الريف المصري قرى

 .تسقيف البيوت في جميع القرى المصرية ؛ لتعميم طريقتيم الرخيصة والمتينة والجميمة في يوجييم
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 الخالصة

 البيئية التكنولوجيا عمى ،وتعتمدالبيئي  التوازن نحو تتجو مناسبة إستراتيجية تحديدتم في ىذا الفصل 
 يعكس بما والبناء التصميم لطرق التقييم إعادة مع . لالبتكار أساسي  مصدر الطبيعة من وتتخذ المالئمة

 أساليب و لمطاقة تقميدية غير مصادر عن البحث نحو تقودنا التي المتكاممة البيئية بالعمارة االىتمام

 الفكري التوازن تحديد في البيئية المقاييس عمى المعماري اعتماد األىمية من أنو كما .لترشيدىا جديدة

 أن يجب والذي ،المعماري  والفراغ النيائي الكتمة لشكل ووصال المعماري التصميم عممية أداء أثناء

 البيئة مع ومتوافقة معاصرة لتكون البناء مواد بمواصفات وييتم المتغايرة االجتماعية المتطمبات يعكس

 .المستدامة البيومناخية بالعمارة يسمى ما لتحقيق
:  عمى العناصر التالية االعتمادلذا وجب 

 دور تمعب أن يمكن والتي البيئية بالثقافة واالىتمام األكاديمية والدراسة المعماري التعميم تطوير أىمية    
 ومدى العالمية العمارة فى تطور من يحدث ما بكل دراية عمى المعماريين من جيل خمق في جدا كبير

 .المحيطة البيئية ظروفنا مع يتوافق فيما ذلك من االستفادة

 دور(البيئي الوعي ونشر والندوات واألبحاث الدراسات دعم خالل من الحكومات وتشجيع تحفيز 

 المباني في المستخدمة الطاقة وتوفير الحراري األداء بتحسين المتصمة المحاور كافة لتشجيع )اإلعالم

 .التكمفة منخفضة طرق بديمة ابتكار ضوء في

 الجمالي واألداء ناحية من لممبنى اعيفاإلنت و الوظيفي األداء بين التكامل تحقيق أىمية عمى التأكيد  
 فى واإلبداعي الوظيفي األداء مستوى رفع في لتفيد ، المعاصرة المباني في أخرى ناحية اإلبداعي من

 .العمارة

 التعميم في اإلبداعية الدراسات تنمية طريق عن المعماري العمل ممارسي بمستوى االرتقاء ضرورة 

 . المعماري

 المناخ إلى االستجابة مراعاة خالل من لممبنى الوظيفي الدور يحقق الذي اإلنشاء أسموب اختيار ، 
 .ومناخيةيالب العمارة فمسفة  تعكسوما وىذا ، والموقع ، الحضارة التكنولوجيا

 خالل من وذلك لمطاقة أساسي كاستيال أقل مع الفراغ لمستخدمي حرارية راحة أعمى إلى الوصول 

 .المستدام التصميم مؤشرات عممية
 البيئي التصميم كفاءة عن الناتجة بالفوائد العمالء إقناع ىو البيئي العمل خطوات أىم من. 

 

 ستعمالياا تضمن التي واإلجراءات الدراسات من العديد تطبيق يتطمب المعاصرة البناء مواد استخدام 

 .بيئي إطار في

 مع توافقيا بيدف العمراني والتخطيط والحضري المعماري التصميم مجاالت في البيئي الوعي أىمية 

 .المحيطة الطبيعية البيئة
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 / الفصل الثالث 
 مدخــــــل

        أخذ الوعي البيئي بالتنمية ينمو عبر العالـ في العقود الماضية ففي العديد مف المؤتمرات الدولية 
ولـ تكف تمؾ األفكار ، والمحمية التي عقدت مؤخرا تـ التأكيد عمى حماية البيئة والحفاظ عمييا لؤلجياؿ القادمة

نما ليا جذور قديمة في األدياف السماوية فنرى في القرآف الكريـ التذكير  جديدة أو وليدة عصرنا الحالي وا 
وجعمنا مف الماء كؿ شيء حي أفبل "بأىمية الماء كعنصر مف عناصر الحياة الطبيعية ومدى أىميتو 

إف األجياؿ القادمة ) الفيمسوؼ الشيير Confuciusوفي أقواؿ الحكماء والفبلسفة يقوؿ كنفسيوس  " يؤمنوف
عامؿ األرض جيدا فيي ليست ) وفي التراث القديـ وفي أمثاؿ الشعوب فيقوؿ مثؿ قديـ كينيا  (أكثر أىمية

نما ىي ديف عميؾ ألوالدؾ  .ومف ىنا يأتي معنى التنمية المستدامة (منحة مف والديؾ وا 
. الجذور التاريخية لمتنمية المستدامة بين الفكر والتطبيق

: بداية فكرة التنمية المستدامة- 1
 كمفيـو لئلستراتيجية الدولية 1970  كانت بداية ظيور فكر التنمية المستدامة أو المتواصمة عاـ :الفكر

وىو WCS ستتراتيجية الحفاظ العالمي إ بوضع IUCNلمحفاظ تحت رعاية اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة 
 حوؿ البيئة والتنمية لمواجية 1972 عاـ ستوكيولـأوؿ مف استخدـ مفيـو التنمية المستدامة، ثـ تبله إعبلف 

 وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة 1973التحديات االجتماعية والبيئية التي تواجو البشرية، ثـ إعبلف كوكيوؾ عاـ 
، والتي أعمنت جميعيا اإلستراتيجية العالمية الجديدة حوؿ إمكانية تخطيط وترسيخ سياسات سميمة 1981عاـ 

بيئيا لمحث عمى تنمية متكافئة اجتماعيا واقتصاديا، وىو المصطمح الذي أعيد إطبلقو فيما بعد مف قبؿ 
.  التنمية المتواصمةاسـاألنجموساسكوف تحت 

: التطبيق
 1987 ثـ تابعت حمقات النقاش عف أساليب التنمية البديمة حتى تقرير المجنة العالمية لمبيئة والتنمية عاـ 

 (WCED )  المعروؼ باسـ تقرير البروندتبلندBrundtland حيث يمثؿ ىذا التقرير أخطر وأىـ وثائؽ 
القرف العشريف، وقد طالب بتطبيؽ مجموعة مف التوصيات في إطار األمـ المتحدة مف أجؿ تنمية مستمرة 

كيؼ ): وقد تناوؿ تساؤؿ رئيسي ىو. ، كما دعى إلى عقد مؤتمر عالمي لتحديد التنمية المستدامة(مستدامة)
 القرف القادـ بالرغـ مف التزايد المستمر ألعداد السكاف في العالـ احتياجاتيمكف لمسياسات التنموية تحقيؽ 

. (وفي إطار الحفاظ عمى البيئة
وكانت اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ىو إعبلف التنمية المستدامة كمفيـو ومدخؿ جديد ييدؼ إلى مواجية 

 . المجتمع الراىف بدوف إنقاص قدرة األجياؿ القادمة في مواجية احتياجاتيااحتياجات
وىناؾ العديد مف المؤتمرات التي تولت اإلىتماـ بالتنمية المستدامة لممستوطنات البشرية، ومنيا المؤتمر 

، ومؤتمر القمة العالمي مف أجؿ الطفؿ (1990جوميتاف، تايبلند،)العالمي المعنى بتوفير التعمـ لمجميع 
  .(1990نيويورؾ، )
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 Eart (قمة األرض)بالبرازيؿ، انعقدت أضخـ قمة في القرف العشريف " ريودى جانيرو" بػ1992وفي يونيو 
Summit عالـ مف عمماء البيئة 300 مف رؤساء الدوؿ والحكومات وأكثر مف 178 شارؾ فييا أكثر مف 

وقد صدر عف مؤتمر األمـ " وممثمي المنظمات الحكومية والغير حكومية، والنقابات والميتميف بشؤوف البيئة
، وفي ذلؾ المؤتمر وافؽ المجتمع (21)جدوؿ أعماؿ القرف - قمة األرض-المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية

 .الدولي عمى إطار التنمية المستدامة لممستوطنات البشرية
، وفكرتيا األساسية أنيا (لبلستمرارالتنمية القابمة )وأرسمت قمة األرض المبدأ األساسي لمتنمية المستدامة وىو 

التنمية التي يجب أف ترعي العدالة االجتماعية وأف تخدـ الطبيعة وتسعى إلى الكفاءة االقتصادية بدوف أف  )
وقد لخص كيزر وىو المؤرخ المنتمي إلى بوركينافاسو ىذا المنيج بعبارة موجزة . يكوف ذلؾ ىدفا في حد ذاتو

 .ىي أف التنمية المستدامة ىي التنمية التي تراعى البيئة بشرط أف يكوف ىدفيا األساسي ىو اإلنساف
، (1993فيينا )، والمؤتمر العالمي لحقوؽ اإلنساف 1993 إلى مؤتمر البنؾ الدولي األوؿ لمبيئة باإلضافة

، بما في ذلؾ  (1994بربادوي )والمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة لمدوؿ الجذرية الصغيرة النامية 
اسطنبوؿ )، ومؤتمر األمـ المتحدة لممستوطنات البشرية (1994يوكوىاما )مؤتمر الحد مف الكوارث الطبيعية 

 .وكميا تبنت فكر ومفيـو التنمية المستدامة (1996
 
المفاىيم األساسية لمتنمية المستدامة - 2
يتناوؿ البحث فيما يمي مفيـو التنمية المستدامة والمحاور التي ارتكزت عمييا ثـ يعرض ألىدافيا  

-المجتمع)ومجاالت تطبيقيا والمبادئ التي اعتمدت عمييا وصوال لؤلبعاد العمرانية ومستويات التطبيؽ 
 (البيئة-االقتصاد

المفيوم والمحاور  - 2-1
: مفيوم التنمية المستدامة- 2-1-1

يؤثر مفيـو التنمية المستدامة عمى كافة الجوانب االقتصادية واالجتماعية والعمرانية والبيئية ولمتعرؼ عمى 
مفيـو التنمية المستدامة يجب التعرؼ أوال عمى ثبلثة أبعاد رئيسية مرتبطة بمفيـو التنمية المستدامة إال 

: وىي
 الذي يعني إيجاد فرص العمؿ الجديدة وزيادة اإلنتاج: النمو .
 تعني االرتقاء بالبيئة األساسية وتنمية الموارد البشرية والربط بيف القطاعات المحمية: التنمية .
 وزيادة القدرة المحمية  تضمف فكر التوازف ، والحفاظ عمى الموارد واالستفادة منيا وتنميتيا: االستدامة

. عمى التخطيط و اإلدارة والمشاركة والدعـ المحمي
وقد ظيرت عدة تفسيرات لمصطمح التنمية المستدامة، فقد كاف المفيـو القديـ يركز عمى أنيا االحتياج إلى 

. تنمية اقتصادية متوافقة ومتجانسة ومتفاعمة مع مجموعة محددات البيئة الطبيعية
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التنمية التي تفي باالحتياجات األساسية ) والتنمية المستدامة بكونيا 1978ثـ عرفت المجنة الدولية لمبيئة 
وىي تحمؿ في طياتيا اتجاىيف  (لمجيؿ الحاضر دوف المساس بقدرة األجياؿ القادمة عمى تحقيؽ احتياجاتيا

: متبلزميف ىما
. تحقيؽ أىداؼ التنمية-1 
. الحد مف التأثيرات البيئية الضارة المترتبة عمى النشاطات البشرية-2 
: المحاور الرئيسية لمتنمية المستدامة- 2-1-2

 .لتوضيح مفيـو التنمية الحضرية المستدامة يمكف تحميميا إلى محورييا الرئيسييف وىما التنمية والتواصؿ
: كالتالي

: التنمية: المحور األول
لقد عرفت األمـ المتحدة التنمية بأنيا مجموعة مف الوسائؿ والطرؽ التي تستخدـ مف أجؿ توحيد جيود 

السكاف، والسمطات العامة، بيدؼ تحسيف المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لممجتمعات، واف التنمية 
  المذاف يجب أف يتما بالضرورة في القطاعات االجتماعية والثقافية changeوالتغير Growth تضمف النمو 

: واالقتصادية كما وكيفا في آف واحد والعناصر األساسية التي توضح مفيـو التنمية ىي
. التنمية مفيـو معنوي لعممية ديناميكية موجية أصبل لئلنساف-1 
. التنمية مف أجؿ الكؿ ومجيود الجميع وتعتمد عمى المشاركة الشعبية-2 
. التنمية عممية تغير ثقافي في إطار اجتماعي، بيدؼ تحسيف االقتصاد-3 
التنمية مفيـو شامؿ وعممية إدارية موجية لبلستفادة مف إمكانيات المجتمع وموارده المادية -4 

  .في أقصر وقت و والطبيعية والبشرية المتاحة لتحقيؽ أقصى منفعة بأقؿ تكاليؼ
ومف ذلؾ فإف التنمية في ىذا السياؽ تضمف تحقيؽ األىداؼ االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية 

لممجتمع، والتي يمكف استقائيا مف إعبلف األمـ المتحدة لحقيؽ اإلنساف الذي يؤكد عمى أحقية كؿ إنساف في 
 .المعايير المعيشية المناسبة

 :التواصل أو االستدامة: المحور الثاني 
 1992يعرؼ التواصؿ عمى أنو عممية استمرارية أو بقاء وىناؾ تعريؼ آخر تناولو مؤتمر قمة األرض عاـ 
يقوـ عمى أف التواصؿ ىو تمكيف المجتمع الحالي ألف يجيز أو يييئ البيئة المناسبة  لو ولؤلجياؿ 

ولذلؾ فإف رؤية لمتواصؿ أو االستدامة يجب أف تبنى تحقيؽ احتياجات الحاضر دوف التأثير  .المستقبمية
. السمبي عمى احتياجات المستقبؿ

: ولقد ميزت بعض الدراسات ثبلثة مظاىر رئيسية لمتواصؿ واالستدامة
 االستدامة االقتصادية -1

 ويفيـ منيا أنيا ىي الحاجة إلى توليد أعمى إنتاج مف الرفاىية االقتصادية مع الحفاظ عمى مخزوف 
. الممتمكات مف الموارد بما فييا الممتمكات البيئية
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 االستدامة االجتماعية  -2
 تضمف التوزيع والعدالة وأثرىما في السياسة التنموية، وحالة المجتمع وتحقيقو لؤلماف االجتماعي 

 .والفرص المتاحة أماـ الجميع 
االستدامة البيئية  -3

 ويشير إلى استخداـ واستيبلؾ الموارد الطبيعية عمى المستويات المحمية والعالمية عمى نحو يحقؽ 
ومف ذلؾ . عدـ نضوب األصوؿ البيئية باإلضافة إلى حماية البيئة مف التدىور وبخاصة التدىور العمراني

ستمراريتيا بمعنى استمرارية بتكمفة مقبولة يستفيد منو إفاالستدامة البيئية تعني حماية الموارد ودعميا و
. المجتمع والدولة

: األىداف ومجاالت التحقيق- 2-2
: أىداف التنمية المستدامة- 2-2-1

، وضعت الحكومات تعيدا التخاذ (UNCED) لمتنمية والبيئة 1992في مؤتمر األمـ المتحدة عاـ 
إستراتيجية عالمية مف أجؿ التنمية المستدامة، وتضمف ىذه اإلستراتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

  .إطار الحفاظ عمى الموارد الطبيعية والبيئية، ومف أجؿ تحقيؽ االحتياجات المستقبمية
: وخبلؿ السنوات الحالية وضعت الحكومات الدولية أىدافا لمتنمية الحضرية المستدامة وىي

إف التنمية المستدامة تيدؼ إلى تكامؿ كؿ مف السياسات البيئية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانية -1
باإلضافة إلى رفع النمو االقتصادي، وارتفاع مستوى المعيشة لمفقراء إلى مستوى تحقيؽ االحتياجات 

. األساسية، والحفاظ عمى البيئة مف أجؿ الوصوؿ إلى حياة كريمة وتحقيؽ االحتياجات المستقبمية
مواجية االحتياجات البشرية ،والتي تضمف الوصوؿ إلى أسباب العيش الكافي، والضماف الصحي - 2

والمأوى المناسب والصحي ضمف مجاورة سكنية مزودة بتمديدات المياه، وصرؼ صحي، ومواصبلت، 
ومركز خدمات صحية، وحرية في المشاركة السياسية الوطنية والمحمية في اتخاذ القرارات الخاصة بداردة 

 .التنمية الوطنية
التعرؼ عمى قضايا البيئة الحضرية واالتفاؽ عمى اإلستراتيجيات واألعماؿ الخاصة بحسـ تمؾ القضايا -3

. فيما بيف جميع األطراؼ التي تحتاج إسياماتيا مع تطبيؽ ىذه اإلستراتيجيات
: ويمكف أف تحد أىداؼ التنمية المستدامة كالتالي

في المحيط الحيوي - 1
. المحافظة عمى سبلمة العمميات البيئية في النظـ البيئية التي يعتمد عمييا اإلنساف في تنمية الموارد- 1
. صيانة الموارد الموروثة في كائنات العالـ- 2
تأميف االستخداـ المستداـ لمكائنات الحية والنظـ البيئية - 3
في المحيط المصنوع - 2

. اختيار وسائؿ تنقية ذات مخمفات محدودة -1
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 .االعتماد عمى إعادة تدوير المواد -2
 .ترشيد وحسف اختيار مواقع المراكز الصناعية -3

في المحيط االجتماعي - 3
  . المدى البعدي المحافظة عمى التوازف بيف الموارد المتاحة والحاجات األساسية لمبشر عمى-1 
. تحقيؽ المشاركة الشعبية الواسعة-2 

ومف ذلؾ يمكف القوؿ أف اليدؼ الرئيسي لمتنمية المستدامة ىو الوفاء بحاجة البشر وتحقيؽ العدالة 
االجتماعية عمى المدى الطويؿ، مع الحفاظ عمى قاعدة الموارد البشرية والطبيعية ومحاولة الحد مف التدىور 

والذي وضعو فريؽ العمؿ التابع لبرنامج األمـ المتحدة -وقد اعتمد إطار التنمية المستدامة في مصر. البيئي
: عمى التوازف بيف-اإلنمائي

. إدارة الموارد لمحفاظ عمى المصادر البشرية والطبيعية-1  
. حماية البيئة لتجنب التدىور البيئي-2 
التنمية االقتصادية واالجتماعية إلرضاء االحتياجات البشرية وتحقيؽ الصالح  -3 

.          العاـ
: المواضيع األساسية لمتنمية المستدامة- 2-2-2

 خمسة مواضيع رئيسية تجمع فييا كؿ المصادر التي يمكف لممجتمع مف خبلليا تحقيؽ التنمية Parkin حدد
 المستدامة وىي الطبيعة و اإلنساف و المجتمع و الصناعة و الماؿ كما ىو موضح بشكؿ فيما يسمى

(The live capital model of sustainability)  
الطبيعة - 1

 و تشمؿ ىنا كؿ مف المبدأ البيني بأغمفتو و محيطو 
الحيوي و المبدأ األيكموجي بما يعنيو مف بيئة  

و كائنات حية وعبلقاتيا بالبيئة وكذلؾ ما تحتويو 
.  الطبيعة مف موارد وطاقات متجددة وغير متجددة

 
البشر - 2

ويشمؿ كؿ ما يتعمؽ بالصحة و المعرفة و الراحة  
و االطمئناف النفسي وكؿ ما يمكف بني اإلنساف مف  

النجاح في التعامؿ فيما بينيـ وكذا قدرة المجتمع  
 .عمى زيادة إنتاجيتو

 
 

 انتًُيــــت انًستذايـــــــت

 االقتصبد انبيئت انًدتًغ

انًبل انطبيؼت انبشر 

 

انتصُيغ  انًدتًغ

 ًَىرج رئيسي نهتًُيت انًستذايت (1-3)شكم 
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                         المجتمع- 3
و يشمؿ كؿ نظـ التعاوف التي يستخدميا البشر في حياتيـ وعمميـ مثؿ العائبلت والمجتمعات والحكومات 

. وىيئات العمؿ وغيرىا
التصنيع - 4

و يشمؿ كؿ البنية التحتية التي مف صنع االنساف مثؿ شبكات التغذية بالمياه و الصرؼ الصحي و الكيرباء 
. وغيرىا وكذلؾ األدوات و الماكينات و الطرؽ و المباني وكؿ االشياء التي نستخدميا في حياتنا

المال - 5
وال يقصد بيا المعنى المادي سواء في صورة سندات أو أوراؽ مالية و إنما قيمتيا الصافية التي تتمثؿ في كؿ 

القيـ السابقة الطبيعة و االنساف و المجتمع و التصنيع وىو يعكس القوة اإلنتاجية لكؿ منيا و التي تحوليا 
. إلى كيانات يمكف امتبلكيا أو االستثمار فييا

 :التنمية المستدامة لممجتمع - 2-2-2-1
 وتيتـ فيو التنمية المستدامة بعدة مواضيع أساسية كالعدالة والمجتمع واألقميات وتمتد إلى دراسة كؿ 

سكاف ونقؿ واتصاالت وغيرىا وتيدؼ إلى  :ما يرتبط بذلؾ مف تعميـ ثقافة وصحة وا 
   بناء القدرات المحمية عف طريؽ تعزيز الموارد البشرية والتجديد الشامؿ ألنظمة التعميـ في كؿ

. المستويات ونقؿ المعرفة والمشاركة فييا داخؿ الدوؿ وفيما بينيا
 مكافحة الفقر واحتراـ حقوؽ اإلنساف وتدعيـ المنظمات المدنية .
 الذاتي لممجتمع مف خبلؿ احتياجاتو عبر الموارد واإلمكانيات المحمية المتاحةاالكتفاء  .
 توفير بيئة عمؿ صحية وآمنة يساعد عمى زيادة القدرة اإلنتاجية لمفرد العامؿ .
   تحسيف مستوى المعيشة لمفرد والمجتمع كيدؼ استراتيجي يجب أف تسعى جميع الحكومات

  .والمؤسسات واألفراد لتحقيقو
  التنمية المستدامة لالقتصاد- 2-2-2-2

وتيتـ فيو التنمية المستدامة بعدة مواضيع أساسية اإلنشاء والمواد المستخدمة والبنية التحتية وتمتد إلى دراسة 
كؿ ما يرتبط بذلؾ مف أصوؿ وأرباح وتوظيؼ العمالة ومستوى اإلنتاجية ووسائؿ وخدمات النقؿ وغيرىا 

: وتيدؼ أساسا إلى
االستثمار في البشر والمعدات كمطمب مف متطمبات التنافس االقتصادي بيف مختمؼ دوؿ العالـ  - 
توفير فرص عمؿ مناسبة حقيقية ودائمة تستوعب أفراد المجتمع في تخصصاتيـ التي تـ تأىيميـ مف - 

. أجميا
سيولة الوصوؿ إلى الخدمات بحيث يقمؿ ذلؾ مف االعتماد عمى استخداـ السيارات والحركة اآللية ويوجو - 

نحو االعتماد بصورة أساسية عمى حركة المشاة لمربط بيف مختمؼ األجزاء مما يوفر في الطاقة ويقمؿ مف 
. معدات تموث اليواء والبيئة عموما
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 .خمؽ فرص استثمار وأسواؽ جديدة- 
األولويات التي تحقؽ  ترشيد اإلنفاؽ العاـ مف خبلؿ ترتيب أوجو اإلنفاؽ حسب األىمية والتركيز عمى- 

. األىداؼ السابقة
 : التنمية المستدامة لمبيئة- 2-2-2-3

 : يتوقؼ تحقيؽ التنمية المستدامة مف الناحية البيئية عمى أمريف أساسييف ىما
تعتبر أكثر المشكبلت البيئية خطورة ىي زيادة السكاف، وتمثؿ ىذه الزيادة أحد األسباب الرئيسية : السكان-

ويعني ىذا زيادة أعداد السكاف عمى نحو مستمر بدرجة تؤدي .لما يطمؽ عميو بعدـ قدرة البيئة عمى التحمؿ
ومف ثـ يجب أف تضمف . إلى الضغط عمى الموارد الطبيعية مما يقضي في النياية إلى استنزاؼ مواردىا

إستراتيجية التنمية المستدامة سياسات سكانية تيدؼ إلى الحد مف معدالت النمو الحالية لمسكاف، فالقضية 
. األساسية ىي إقامة توازف بيف حجـ السكاف والموارد

يمكف القوؿ في البداية أف التكنولوجيا ىي حجر الزاوية في جيود التنمية وذلؾ مف ثبلث :التكنولوجيا - 
جوانب، فيي مورد قادر عمى خمؽ ثروة، وىي وسيمة تطيح لمف يممكونيا ممارسة السيطرة االجتماعية، كما 

. فيي قد تخمؽ وتدمر القيـ في أف واحد. أنيا أداة فعالة ومؤثرة لتشكيؿ القرارات
تيدؼ إستراتيجية التنمية المستدامة إلى جعؿ التكنولوجيا تأخذ بعيف االعتبار األىداؼ القريبة والبعيدة 

. لمتنمية، ىذا مف ناحية، والموارد المتاحة مف ناحية أخرى
ومف ذلؾ يمكف القوؿ أف التنمية المستدامة تعتمد بيئيا عمى إدارة مسئولة لمموارد الطبيعية والبشرية تصوف 
مصالح األجياؿ المقبمة وتفي بحاجة المجتمعات الحالية، وىذا ىو التحدي الذي يواجو األفراد والمجتمعات 

والذي يتطمب بذؿ مجيودات مكثفة عمى المستويات المحمية واإلقميمية والدولية لمتوعية البيئية البلزمة لسكاف 
العالـ إلدراؾ المسئوليات الخاصة باإلبقاء عمى النظـ البيئية وكذلؾ معرفة وفيـ العبلقات الحرجة بيف النظـ 

 .االيكولوجية وعناصر المحيط الحيوي
 
   العمارة والعمران من خالل فكر مستدام- 3
تقـو فكرة التنمية المستدامة عمى مبدأ استيفاء احتياجات الحاضر مف المصادر الطبيعية دوف الحد  

 بيف االتزافمف قدرة األجياؿ المستقبمية في الحصوؿ عمى احتياجاتيـ مف المصادر الطبيعية فيي تبحث في 
النمو البشري المستمر مف جية وبيف التعامؿ اإليجابي مع البيئة، مف ىنا اشتقت فكرة المبنى المستداـ حيث 

  .تسع أفكار االستدامة والمبنى المستداـ لتشمؿ الجوانب االجتماعية والمعتقدات الروحية
وبنظرة موضوعية ألسموب تصميـ المدف في الوقت الراىف نجد أنو يحتاج منا إلى أعادة النظر في تقييـ ىذه 

فعمى الرغـ مف قمة األراضي الزراعية الصالحة لمزراعة . المدف لتقييـ آثارىا وتأثيراتيا عمى البيئة واإلنساف
وأفضؿ الشواطئ السياحية تباع إلقامة المنتجعات والقرى . فإف ىذه األراضي يتـ تبويرىا إلقامة المباني عمييا

ويتـ ردـ البرؾ والمستنقعات إلنشاء الورش والمصانع وكؿ ىذا يتـ دوف النظر إلى العوامؿ البيئية . السياحية
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وعدـ فيـ مساندة النظـ البيئية الطبيعية لممستوطنات البشرية، وبصفة عامة فإف العمراف في المدف القائمة لو 
 :عدة مشاكؿ منيا

اإلسراف في استخدام الطاقة واستنزاف  -أ
المشكمة الرئيسية في الطاقة ىي محدودية الطاقة الغير متجددة وقابميتيا لمنفاذ بمرور الوقت كما أنيا مموثة 

 (الوقود األحفوري)لمبيئة، وكما ىو معروؼ فإف معظـ اإلمدادات لممدف القائمة مف مصادر الطاقة التقميدية 
. ومما سبؽ يتضح وجود مشكمة في نوعيات الطاقة المستخدمة في العمراف القائـ

تمويث البيئة وتدمير النظام البيئي -ب
أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز "التموث البيئي عمى أنو  " Odum" يعرؼ العالـ البيئي 

ويؤدي إلى تأثير ضار عمى اليواء أو الماء أو األرض أو اإلنساف، وكذلؾ يؤدي إلى األضرار بالعممية 
ومف مموثات البيئة المتوفرة بكثرة في المدف القائمة ىي " اإلنتاجية كنتيجة لمتأثير عمى حالة الموارد المتجددة

. عوادـ السيارات والقمامات والمبيدات الحشرية وجميعيا مموثات بيئية خطيرة
التأثير السمبي عمى صحة اإلنسان -ج

ىو انتشار األمراض بأنواعيا -مف وجية النظر الطبية-مف بيف أىـ مؤشرات عدـ صحة البيئة في المدف
وانتشار ىذه األمراض يؤثر ظيور جو مف اإلرىاؽ العاـ الذي يحيط بالسكاف  (المعدية والعضوية والنفسية)

ويتسبب في قمة إنتاجيـ وكفاءتيـ في تأدية أعماليـ عمى أكمؿ وجو وىو مف أىـ السمبيات الموجودة في 
. العمراف القائـ

  ركائز فكر التصميم العمراني المستدام في العمارة والعمران- 3-1
أف تعريؼ التنمية المستدامة في محتواىا األصمي كاف ينطمؽ مف وجية نظر اإلنساف فقط وحينما تعانقت مع 

فكرة االيكولوجية العالية اتسع المعنى ليشمؿ كؿ أجزاء الطبيعة لتقابؿ احتياجاتيا في الوقت الحالي وفي 
المستقبؿ أيضا وىكذا فإف العمراف المستداـ ىو ترجمة مباشرة لبليكولوجية االقتصادية كجزء مف مصفوفة 

 .الطبيعة الشاممة
التصميـ العمراني المستداـ تعبير شاع استخدامو في اآلونة األخيرة وىو نابع مف محاولة مصممي العمراف 
. التعامؿ بحساسية مع بيئة األرض بيدؼ الحفاظ عمييا صحية صالحة لحياة اإلنساف في الحاضر والمستقؿ

: عادة يكوف العمر االفتراضي لمعمراف عدة عقود وأحيانا قروف لذلؾ يستيمؾ العمراف حوؿ العالـ نحو
 ثبلثة ببلييف طف مف المواد األولية .
 19مميوف برميؿ بتروؿ يوميا ما يعادؿ تقريبا إنتاج دوؿ األوبؾ مف البتروؿ يوميا. 
  مف االقتصاد العالمي%40كما يمثؿ االستثمار في العمراف نحو . 

 Greenمفيـو التصميـ العمراني المستداـ قد يعبر عنو أيضا بعدة تعبيرات أخرى منيا العمارة الخضراء 
Architecture التصميـ البيئي ،Ecological Design أو التصميـ مع البيئة ،Design With Nature 

أيا كاف التعبير فكميا تعني أف ينتمي العمراف لمبيئة ويكوف صديقا ليا حيث يستيمؾ مف مصادرىا بالقدر 



  االستذايت بيٍ األَظًت انبيئيت و تؼبيشهب و انؼًبرة.............................................................انفصم انثبنث / انذراست انُظريت 

63 

 

الذي يحقؽ البيئة الصحية لقاطنيو وال يخؿ بحؽ األجياؿ المستقبمية في تمبية احتياجاتيـ مف مصادر 
فالتقدـ التكنولوجي في القرف العشريف كاف سببا مباشرا في تدني اىتماـ اإلنساف بالحفاظ عمى بيئة . الطبيعة

لذلؾ فالتصميـ العمراني المستداـ أصبح . األرض نظيفة نتيجة لمتوظيؼ غير المرشد ليذا التقدـ التكنولوجي
ىدفا لمصممي ومنتجي العمراف الميتميف بالحفاظ عمى بيئة األرض صالحة لحياة اإلنساف في الحاضر 

  .والمستقبؿ
  (المفيوم ومبادئ التطبيق)المبنى المستدام والعمارة المستدامة- 3-2

تيدؼ العمارة المستدامة إلى دمج المبنى مع محتويات البيئة المختمفة والظروؼ االقتصادية والنواحي 
االجتماعية والتعامؿ معيا كوحدة واحدة مف خبلؿ استخداـ المواد والنظـ المختمفة التي تيدؼ أساسا إلى 
تحسيف البيئة وذلؾ عبر مراحؿ حياة المبنى بداية مف التخطيط والتصميـ واإلنشاء والتشغيؿ والصيانة ثـ 
مكانية إعادة االستخداـ لممبنى في صورة مختمفة ومف تبرز عبلقاتيا المباشرة . عممية إعادة التفكيؾ واليدـ وا 

 مبادئ التصميم العمراني المستدام- 3-2-1
يمجأ المعماريوف والمخططوف الذيف ييتموف بالبيئة والحفاظ عمييا نظيفة غير مموثة غالبا ما يتوجيوف في 

تصميماتيـ إلى استخداـ أحد ثبلث توجييات لمتعامؿ مع البيئة الطبيعية في إنتاج العمراف المبلئـ 
: لمستخدميو

.  يمجأ إلى استخداـ خامات ومواد بناء األرض في إنشاء العمراف مثؿ الطيف والتربة واألخشاب وغيرىااألول
 يمجأ إلى توظيؼ التقنية العالية في أنشاء العمراف مع مراعاة الظروؼ المناخية  وتوفير إمكانيات الثاني

.   وتوظيؼ الطاقات المتجددة إيجابياRecyclingالتدوير أو أعادة االستخداـ 
 فيتبنى الدمج بيف مبادئ تيدؼ إلى إنشاء عمراف صديؽ لمبيئة يستخدـ أقؿ مف الطاقة ويحافظ عمى الثالث

  :وأىـ ىذه المبادئ. مصادرىا الطبيعية ويسبب أقؿ مف التموث لمبيئة الطبيعية
توفير البيئة الصحية الداخمية مف خبلؿ استخداـ مواد بناء ال ينبعث منيا ما يضر اإلنساف أو البيئة  -1

المحمية ويحقؽ التيوية الجيدة باإلضافة الستخداـ النباتات والمزروعات التي تساعد عمى التخمص 
نتاج األكسجيف . مف ثاني أكسيد الكربوف وا 

كفاءة التصميـ المعماري الذي يحقؽ متطمبات مستخدميو واحتياجاتيـ االجتماعية والدينية وكذلؾ  -2
. القيـ والمبادئ الروحية التي يجب دراستيا حتى يصبح العمراف مبلئما لمتطمبات قاطنيو

كفاءة استخداـ مصادر الطاقة المتجددة في التبريد أو التدفئة أو اإلضاءة وغيرىا مف االستخدامات  -3
وذلؾ مف خبلؿ استعماؿ حموؿ تصميمية تحقؽ راحة اإلنساف الحرارية بأسموب طبيعي مع استخداـ 

باإلضافة إلى توظيؼ ىذه المصادر لمحصوؿ عمى الطاقة الكيربائية النظيفة . أقؿ قدر مف الطاقة
. البلزمة لتحسيف البيئة المحمية والداخمية
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استخداـ مواد بناء صديقة لمبيئة يمكف إعادة استخداميا أكثر مف مرة وأف تنتج مف موارد وخامات  -4
مف البيئة الطبيعية مثؿ الطيف واألخشاب وغيرىا ، بشرط أال يضر استيبلكيا بالبيئة الطبيعية 

. لؤلرض ، واالستفادة مف إيجابيات األشجار والنباتات المختمفة مثؿ التظميؿ وتحسيف البيئة المحمية
مبلئمة التشكيؿ العمراني لمبيئة المحمية مف حيث الموقع الجغرافي والظروؼ المناخية المختمفة حتى  -5

يمكف تقميؿ الحاجة إلى الطاقة لتحقيؽ البيئة الحرارية المناسبة لراحة اإلنساف الحرارية، كما يجب أف 
  .يحقؽ انسجاما مع الموقع ومحيطو سواء كاف طبيعيا أو إنتاج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مبادئ التصميم العمراني المستدام (2-3)شكل 

اإلنشاء المستدام - 3-2-2
أنو اإلبداع واإلدارة الواعية لمبيئة المبنية بحيث تكوف بيئة صحية ويبني أساسا عمى كفاءة  يعرؼ عمى 

استخداـ الموارد وتطبيؽ المبادئ االيكولوجية ويستخدـ تعبير التشييد المستداـ أو اإلنشاء ليعبر عف تطبيقا ت 
التنمية المستدامة في مجاؿ وحروؼ صناعات البناء عموما التي تشمؿ كؿ ما ينتج أو يطور أو يخطط أو 
يصمـ أو يبني أو يعدؿ في البيئة المبنية مما يشمؿ مواد البناء ومصادرىا وخطوات تصنيعيا باإلضافة إلى 
مشاركة العمبلء والمستخدميف أنفسيـ لذلؾ فإف التشييد المستداـ يعتبر فرع مباشر مف فروع التنمية المستدامة 

: ويعرؼ مبادئ التشييد المستداـ عمى أنيا
. الحد مف استيبلؾ المصادر المختمفة وموارد البيئة- 1        
. استخداـ الموارد المتجددة والموارد المعاد تصنيعيا- 2        
. حماية البيئة الطبيعية بكافة مكوناتيا وأجزائيا- 3        
. خمؽ صحية غير سامة أو مموثة لمبيئة المحيطة- 4        
. المتابعة الجيدة أثناء عممية البيئة المبينة - 5        

 تىخيهبث انتؼبيم يغ انبيئت انطبيؼيت

استخذاو يىارد يٍ 

األرض في إَشبء 

انؼًراٌ يثم انطيٍ 

  و انتربت و األخشبة

تىظيف انتقُيت انؼبنيت في 

اَشبء انؼًراٌ يغ يراػبة 

 انظروف انًُبخيت

انذيح بيٍ انتىخهيٍ انسببقيٍ  

تبؼب نطبيؼت انًىقغ و َىع 

 انًشروع

 يببدئ انتصًيى انؼًراَي انًستذاو

 كفبءة استخذاو يصبدر انطبقت انًتدذدة تىفير انبيئت انصحيت انذاخهيت

 استخذاو يىاد بُبء صذيقت نهبيئت
 يالئًت انتشكيم انؼًراَي نهبيئت انًحهيت
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: وتنقسـ عممية التشييد المستداـ إلى ثبلث مراحؿ رئيسية وىي
وتشمؿ تكمفة المشروع وحجمو وكميات الموارد المطموبة ومستمزمات التصميـ :مرحمة ما قبؿ اإلنشاء - 

دراؾ المصمـ    ومتطمبات المستخدـ ويتحكـ فييا مدى وعي المستخدـ وا 
عادة االستخداـ ويتحكـ فييا قدرة :مرحمة اإلنشاء -  وتشمؿ إدارة الموقع وموارد البناء والمخمفات الناتجة وا 

. المنفذيف ومدى إدراكيـ ألىمية التصميـ البيئي
وتشمؿ فترة الصيانة لمكونات المبنى والعمر االفتراضي ليا ودورة عمر المبنى : مرحمة ما بعد اإلنشاء - 

 ويتحكـ فييا وعي المستخدـ نفسو وأسموب تعاممو مع المبنى ومكوناتو
أىمية المبنى المستدام - 3-2-3

مف نمو   %13 تعد صناعة البناء ىي أكبر األنشطة االقتصادية وأكثرىا امتدادا في أي مجتمع فيي تمثؿ 
 مف الثروة القومية ألي دولة كذلؾ فإف التصميـ %50اإلنتاج المحمي باإلضافة إلى أف المباني تمثؿ 

واإلنشاء والصيانة كميا أنشطة ليا تأثير كبير عمى البشر والبيئة المحيطة بمكوناتيا المختمفة لذا فإف المباني 
: مسئولة عف

.  مف استيبلؾ الطاقة العالمي في عمميات التصنيع% 40
.  مف استيبلؾ غابات األخشاب20%
.  مف استيبلؾ المياه العذبة في الغبلؼ المائي لؤلرض% 16
.  مف كمية مركبات الكموروفموروكربوف المنبعثة والتي تضر بطبقة األوزوف% 50
.  مف استيبلؾ المواد الخاـ األولية في العالـ% 30
.  مف انبعاث ثاني أكسيد الكربوف في الغبلؼ الجوي% 35
  . مف المموثات والمخمفات الصمبة التي تممي البيئة والتي يصعب التخمص منيا% 40

وبالتالي فإف األىمية االقتصادية لصناعة البناء والتنصيب الوافر الذي تسيـ بو في استيبلؾ مصادر وموارد 
. البيئة يدعو إلى البحث عف منافع المبنى مستداما

 ايجابيات المبنى المستدام/ مزايا -  3-2-4
  :يمكف حصر عدة مزايا وايجابيات لممبنى المستداـ مف خبلؿ

 كفاءة استيالك الطاقة-1
بمراعاة التصميـ لمعوامؿ المناخية وبدراستو لتطبيؽ تكنولوجيات الطاقة الحديثة يستطيع أف يقمؿ مف استيبلؾ 

 كما أف % 50  ومف الطاقة البلزمة لئلضاءة بنسبة %60الطاقة المستخدمة في التسخيف والتبريد بنسبة 
المباني ذات الكفاءة في استخداـ الطاقة يمكننا أف تقمؿ مف احتياجاتيا في استخداـ بعض األجيزة أو 

استبعاده أو في تقميؿ حجـ بعض األجيزة األخرى مما يؤكد أف عائد االستثماري في كفاءة استخداـ الطاقة 
 .أعمى مف االستثمار في مجاالت اقتصادية أخرى كثيرة
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الكفاءة في استخدام المياه  -2
 إف استخداـ مستمزمات أو أجيزة  المياه ذات الكفاءة العالية في جميع أجيزة شبكة التغذية بالمياه سواء 

الشبكة الرئيسية أو شبكة التغذية بالمياه ومكوناتيا داخؿ المبنى مع التغير في سموكيات المستخدـ نفسو في 
التعامؿ مع المياه ومع ىذه المكونات باإلضافة إلى تطوير وسائؿ الري كؿ ذلؾ يمكف أف يقمؿ مف استيبلؾ 

  %30المياه بنسبة 
التقميل من كمية المخمفات  - 3

مف كميات المخمفات الصمبة لذا فإف إعادة تشغيميا واستخداميا يمكف %  40-30إف مخمفات اإلنشاء تشكؿ 
أف يوفر ليس فقط في حجـ المخمفات نفسيا وفي مكونيا مشكمة في تخزينيا وفي نقميا وغيره مف المشكبلت 

نما يعد تدوير المخمفات أيضا إحدى الوسائؿ التي يمكف االعتماد عمييا في توفير  البيئية المرتبطة بيا وا 
 .العديد مف الوظائؼ المرتبطة بعممية التدوير

  تقميل التكمفة االبتدائية لإلنشاء- 4
إف إعادة توظيؼ المباني السابقة أو القديمة الموجودة أصبل بالموقع واستخداميا في وظائؼ جديدة أو إعادة 
دمجيا في التصميـ بصورة مناسبة يؤدي إلى رفع كفاءة التصميـ وكذلؾ التقميؿ مف تكاليؼ إنشاء بنية تحتية 

. وبالتالي تقميؿ التكمفة االبتدائية لئلنشاء ورفع مستوى العائد االقتصادي لممشروع
  الحفاظ عمى صحة اإلنسان وتحسين اإلنتاجية- 5

مواد وطرؽ التنفيذ المناسبة التي ال تؤثر عمى راحة أو صحة اإلنساف اؿإف تحسيف البيئة الداخمية باختبار 
  حيث إف العامميف في أماكف ذات بيئات داخمية % 16يمكف أف تزيد مف القدرة اإلنتاجية لمموظؼ بنسبة 

. صحية يتمتعوف بمستويات أعمى مف التركيز وفترات شرود ذىف أقؿ
دعم االقتصاد الوطني -6

         وذلؾ مف خبلؿ زيادة الطمب عمى مباني تستخدـ منتجات تعتمد في تصنيعيا عمى مواد محمية 
اإلنتاج وصناعات وحرؼ يقوـ بيا السكاف المحمييف وتقميؿ الحاجة إلى المواد المستوردة أو التي تعتمد عمى 

 .مواد يتـ استيرادىا مف الخارج وذلؾ إلى أقؿ حد ممكف
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 منافع المبنى المستدام (3-3)شكل 

 صديقة المواد الاستخدام - 7
ال تضر بالبيئة وال تسبب انبعاث المموثات المختمفة كغاز ثاني أكسيد صديقة   استخداـ موادمف خبلؿ

الكربوف المسبب لظاىرة ارتفاع درجة حرارة األرض ومركبات الكموروفموروكربوف التي يؤثر عمى طبقة 
. األوزوف والمركبات الكبريتية إلى تسبب األمطار الحمضية وتموث المياه

      وبذلؾ فقد خمصت الدراسة في ىذا الفصؿ إلى أىمية فكرة التنمية المستدامة عامة وبالعمراف خاصة 
ومبادئ التصميـ العمراني المستداـ وأىمية المبنى المستداـ وزايا وايجابيات المبنى المستداـ الصياغة مفيـو 

  .العبلقة النظرية التبادلية بيف التنمية المستدامة والعمراف
 
   المستدامة التنمية- 4
 لمعمميات السمبية التأثيرات تعاظـ األشمؿ المحتويات عمى وتأثيرىا التنموية الصياغات تقييـ أظير 

 اختبلفيا عمى والمخزونات لمموارد واستنزاؼ إجياد مف السمبي التأثير بيذا ارتبط وما عمى البيئة التنموية
 التنموية الصياغات استمرار لتحقيؽ كمدخؿ جديد عممي مفيوـ إلى الحاجة ظيرت لذا .والبشري الطبيعي

 إدارة يمثؿ بما مثمى بصورة والطاقات الموارد باستغبلؿ الحيوية األنظمة عمى توازف والحفاظ التدىور ومنع
 حيث العالمية، االستدامة بمشكمة العالـ قادة اعترؼ والعشريف، القرف الواحد بداية ومع. وفعالة ناجحة

 المستدامة التنمية لوصؼ تداوالً  التعريفات وكاف أكثر .جميع المجتمعات في مشترؾ نقاش موضوع أصبحت
 .متطمباتيـ تمبية عمى المستقبمية األجياؿ قدرة إنقاص الحاضر دوف متطمبات تبلئـ التي التنمية تمؾ أنيا ىو

: أساسييف  محدديف عمى التنمية ىذه تشتمؿ وبالتالي
 .لمجميع مرضي حياة مستوى عمى والمحافظة أوضاعيـ تييئة مف أجؿ األفراد احتياجات - 1

 والمتوقفة فرعية، احتياجات إلى والممبس والمشرب كالمأكؿ أساسية احتياجات مف االحتياجات ىذه وتتدرج
 المحاولة في فرصتو عمى فرد كؿ يحصؿ أف ينبغي فعامةً  .المينة – االجتماعي الوضع – النوع –عمى السف

 .األساسية لبلحتياجات )األدنى( الثابت الحد فوؽ معيشتو لبلرتقاء بمستوى

 يُـــبفغ انًبُى انًستــــــــــــــــــذاو
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 .المعيشية لؤلنظمة طبقاً  والمستقبؿ الحاضر احتياجات لتمبية البيئة لسعة القصوى الحدود -2
 االستغبلؿ - المنخفضة اإلنتاجية – المتوفرة الطبيعية الموارد مثؿ المتاح البيئي الواقع الحدود ىذه وتشمؿ

 .وغيرىا – الحيوي التنوع تضاءؿ أو الحياة أنواع انخفاض - المفرط لمموارد
 التنمية مشاريع أو كؿ صور تقييـ يمكف )المتوفرة الحدود ظؿ في االحتياجات( المحددات تمؾ خبلؿ ومف

 .المستدامة التنمية مفيوـ في ضوء اجتماعية أو ، اقتصادية ، عمرانية سواء كانت
 المستدامة التنمية محاور- 4-1

في  تصاحب التي البيئي التدىور مشكمة وىما أساسيتيف قضيتيف المستدامة التنمية مفيوـ تعريؼ مع يتحدد
 أساس أصبح ثـ .الفقر عمى لمقضاء النمو ليذا الممحة الحاجة أيضاً  و االقتصادي، النمو األحياف معظـ

 دمج إلى الحاجة مع واالجتماعية، االقتصادية البيئية، االستدامة :بثبلثة أبعاد يتمثؿ االستدامة التفكير في
 البد المستدامة التنمية عممية ولنجاح . بينيـ  فيما التوازف تقويـ عمى والعمؿ أفضؿ الثبلثة بطريقة األبعاد

 فمثبلً  .االجتماعي واألمف واالقتصاد، البيئة، بيف الوثيؽ لبلرتباط نظراً  المحاور وتكامميا ، ىذه استقرار مف
 أو لممعيشة الداعمة الطبيعية الموارد إنتاجية عمى الحفاظ يتـ عندما البيئية تتحقؽ االستدامة أف القوؿ يمكف

 المحافظة يمكف عندما االقتصادية االستدامة وتتحقؽ المستقبمية، قبؿ األجياؿ مف استعماليا ألغراض تعزيزىا
 مف األدنى الحد يتحقؽ عندما االجتماعية االستدامة الزمف، وتتحقؽ بمرور اإلنفاؽ مف ثابت مستوى عمى

 .العدالة مف األعمى والحد االجتماعي اإلقصاء
 لمطاقة المبدد االستيبلؾ مستويات في والمقصودة المطردة التخفيضات االقتصادي إجراء البعد  فيشمؿ

 وتوفير الماؿ رأس استخداـ وكفاءة المستمر التدفؽ مع ضماف بفاعمية الموارد إدارة تتـ أف والموارد، و
 عناصر مف عنصر لكؿ البلزمة المرونة البيئي ضماف البعد ويشمؿ .مناسب المساندة بشكؿ االستثمارات

 كافة مع يتعامؿ وبما االتزاف، مف كافية بدرجة االحتفاظ مف النياية في يمكنو بما البيئي المحتوى منظومة
 األنشطة في اإلفراط وعدـ تدىورىا، أو فنائيا إلى تؤدي بطريقة ال منيا المتجددة غير خصوصا و الموارد
 والمحيط اإلنساف بيف العبلقة توصيؼ يتضمف إعادة مما وغيرىا، المموثة الصناعات مف لمبيئة المجيدة
  .المحيط لمنظاـ الحرجة القيـ بطبيعة واعي إطار في الحيوي
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  -2004- محمد محسن لالستدامة إبراىيم، األساسية المحاور( 4-3) شكل

 ذات الخطط مف العديد فشؿ إلى يؤدي قد إغفاليا أف في لمتنمية المجتمعية الجوانب أىمية تتضح كما
 ذلؾ ويشمؿ التنموية، الصياغات كفاءة لتقييـ محدداً  يعد نفسو اإلنساف أف حيث نظريًا، االقتصاديات الناجحة

. القطاعات كافة مشاركة وتحقيؽ المجتمع احتياجات وفيـ الرأي وتعبئة الموارد البشرية تعزيز
 المستدامة التنمية منيج تطبيق- 4-2
طرؽ  تعديؿ في يتمثؿ فالتحدي البسيط، باألمر ليس تحقيقيا ولكف مؤثرة، قوة ذات فكرة ىي االستدامة إف

 الفكرة بزرع الثقافة تطوير إلى االستدامة تطبيؽ فيحتاج واالجتماعية، االقتصادية أساليبنا و معيشتنا
 يستمـز إعادة صياغة مما بيا، المعموؿ االستيبلؾ ثقافة نوع عمى الكوكب مستقبؿ يعتمد وتأصيميا، حيث

 التنمية منيج تطبيؽ يتطمب لذا. أقؿ  يستيمكوف حيف في عمى أكثر األفراد يحصؿ العالمي بحيث االقتصاد
 :توفر العناصر التالية  المستدامة
 واالقتصادية االجتماعية ومقوماتو المجتمع بيئة لحماية متجانسة خطة. 
 المؤثرة الفرؽ كؿ قبؿ مف المدنية والمشاركة االرتباط. 
 المستدامة التنمية تحقيؽ مدى لقياس تستخدـ مؤشرات تطوير. 

 االستدامة أىمية- 4-3
اجتماعيًا  المتزايد االنقساـ مف اإلنسانية المجتمعات تعاني االستثمارات، وتزايد التكنولوجي التقدـ مف بالرغـ

 يرتبط أف مف وبدالً  الفقر، معدالت ،وارتفعت الواحد المجتمع داخؿ الطبقية الفوارؽ زادت فقد .واقتصادياً 
 التي الثروات تعظيـ إلى تسعى الحالية االقتصادية السياسات أغمب أصبحت األفراد، حياة االقتصاد بجودة

 الوقت، نفس في .لؤلفراد المعيشي المستوى تحسيف مف أكثر لمربح األولوية وتعطي النقدية، بالقيمة تقيسيا
 لف االستيبلؾ، أنماط في ممحوظ تغير البيئية ،وبدوف األنظمة عمى مف ضغوطيا الحضرية المجتمعات تزيد

 األخطار مظاىر بعض يمي فيما المستدامة، لمتنمية الحاجة ولمتعريؼ بدواعي البقاء مف األنظمة ىذه تتمكف
 .تفاقميا قبؿ التدخؿ وتستدعي العالـ تيدد التي
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   المستدامة العمارة- 5
 

 الحيوي النظام داخل والطاقة الموارد بمصادر وعالقتيا المبنية البيئة (5-3 )شكل
Jenks, Mike and Dempsey, Nicola (2005) p. 243 

 األراضي مف العمرانية العناصر عمى الطمب يزداد والشعوب، لممجتمعات االقتصادي الوضع تقدـ مع
 البيئية األنظمة عمى لمعمارة المتضمف التأثير يزيد بالتالي ىذا .وغيرىا الطاقة، البناء، المباني، منتجات

 ىو المستدامة العمارة ىدؼ فإف وعميو .والبشر حية، كائنات عضوية، غير كيانات تتكوف مف والتي العالمية،
 .ضرر دوف الثبلثة المجموعات ىذه تواجد تضمف سبلمة معمارية حموؿ إيجاد
المواد  مف كبيرة كميات تستيمؾ البناء مشروعات ألف نظراً  االستدامة مجاؿ في فريداً  تحدياً  العمارة تعتبر لذا

 واإلدارة االبتكار عف عبارة بأنو المستداـ اإلنشاء عرؼ وقد .والنفايات المخمفات مف كميات ضخمة وتنتج
 مف الحد ىو العمارة ىذه وىدؼ البيئية، والمبادئ الفعالة الموارد عمى قائمة بيئة صحية بناء المسئولة عف

  .الموارد  وفاعمية الطاقة في التحكـ خبلؿ مف عمى البيئة السمبي التأثير
 المستدامة  العمارة  مبادئ-5-1

 :يمي فيما المستدامة العمارة مبادئ تتمثؿ
 لمتجديد قابمة الغير الموارد استيبلؾ مف الحد. 
 الطبيعية البيئة تجميؿ. 
 السامة المواد استخداـ مف الحد أو إزالة. 

المباشر  ومحيطيا المباني حيث مف والمشيدة الطبيعية البيئة عمى السمبي التأثير يقمؿ المبادئ ىذه وتطبيؽ
 إلى تسعى التي البناء ممارسات بأنو يعرؼ المبادئ ىذه مف انطبلقا المستداـ فالمبنى والعالمي واإلقميمي
 الطبيعية لمموارد المنطقي فاالستخداـ واضحة، بطريؽ )البيئية – االجتماعية – االقتصادية( المتكاممة الجودة

 فى األخذ مع البيئة وتحسيف الطاقة استيبلؾ وتقميؿ النادرة الموارد إنقاذ  في يسيـ لممباني واإلدارة المبلئمة
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 تطورت الكيؼ  إلى بالكـ االىتماـ مف العالمي االتجاه تغير ظؿ وفى. كاممة المبنى دورة حياة االعتبار
 :يمي  فيما متمثمة المستدامة الرئيسية لمعمارة األىداؼ

 .والمتكاممة النظامية األعماؿ - البيئة مع التوافؽ -التموث  مف الوقاية - الطاقة فاعمية - الموارد فاعمية -

 
 الكاممة المبنى حياة دورة( 6-3) شكل

 المستقبمية القيـ و والجمالية والوظيفية البيئية الجودة في بدورىا تؤثر التي الجديدة األىداؼ ليذه وتبعا
 العتباره معماري منتج بداخؿ أي الحسية المعايير مف مجموعة تتوافر أف البد والمعمارية لمنتاجات البنائية

 :يمي فيما المعايير ىذه وتتمثؿ المعمارية المستدامة النتاجات مف
 الموقع محددات 
 التصميمي  بالمنيج الموقع ربط
 لممباني الفراغية النوعية. 
 الخارجية  والساحات الفراغات
 المائية والعناصر الخضراء المناطؽ :الموقع تنسيؽ عناصر. 
 المباني  أو المبنى وتوجيو المناخية الحموؿ
 التقميدي البناء وتقنيات البناء مواد. 

المستدامة  العمارة أىداف- 5-2
 . الموارد فاعمية-  1
 . الطاقة فاعمية- 2
 . التموث مف الوقاية- 3
 . البيئة مع التوافؽ- 4
 المتكاممة النظامية األعماؿ- 5



 انتًُيت انًستذايت ببنًُبطق انصحراويت ػُبصر تصًيى انؼًبرة انبيئيت ودورهب في

 

72 

 

 في األساسية العناصر مف المستخدـ وتحسيف صحة الطاقة استيبلؾ ترشيد اعتبارات يتضح أف ىكذا
 بيف التاـ التكامؿ مف البد المستداـ التصميـ إلى لموصوؿ فإنو لذا .األخرى تمييا العناصر المستداـ التصميـ
 النتائج مف المكممة والدراسات )اإلنشائية الكيربية،الميكانيكية( األخرى التخصصات اليندسية مف وكؿ العمارة

 معقدة مباني المستدامة المباني أف يبدو وقد )البشرية االقتصادية، البيئية،(المختمفة  لمنواحي المستقبمية
 المباني مف تعقيداً  أكثر تكوف وال التشغيؿ مرحمة في خاصة اقتصادية في الواقع لكنيا الكثير، إنشائيا يتكمؼ
 .التقميدية

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  المستدام  مالتصمي- 5-3

 : رئيسية مبادئ بأربع العمارة مجاؿ في المستداـ التصميـ مفيوـ تحديد يمكف
 الراحة توفير الطبيعية ، الجيدة ،اإلضاءة التيوية ناحية مف: المكاف  داخؿ بيئة صحية يحقؽ 

 الكيماويات  استخداـ مف األفراد ،الحد إنتاجية وزيادة األنشطة كفاءة في رفع يساىـ بما بالفراغات
 .الضارة والغازات العوادـ إنبعاثات مف والحد

 عمى تعتمد لبلستعادة ، طويؿ ،قابمة عمر ذات مواد  أي :مستدامة ومواد بناء تكنولوجيا يختار 
 عمى تحتوي مواد استخداـ يشجع بالبيئة ،كما تضر ال آمنة بتقنيات تصنيعيا متجددة ،وتـ مصادر
 .غيرىا مف أقؿ طاقة تستيمؾ التي المعاد تدويرىا ،والمكونات المكونات مف عالية نسب

 العامة الصناعية اإلضاءة استيبلؾ مف فيقمؿ  :التقميدية السوؽ مقاييس مف أقؿ كمية طاقة يستيمؾ 
 الطاقة استيبلؾ في لمتحكـ العدادات يستعمؿ ،)الموفرة اإلضاءة كمصابيح( المياـ أداء عمى ويركزىا

 بدائؿ مف يختار ،)األجيزة ومؤشرات كمنظمات( والميكانيكية  واألنظمة الكيربائية التركيبات في
 تعمؿ لتستمر المكونات جميع بصيانة ويعتني ،)كالخبليا الضوئية( المتاح أفضؿ الطاقة أنظمة
 .كفاءة بأقصى

انؼتبصر األسبسيت في انتصًيى                  (7-3)شكم 

                               انًستذاو 
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 القابمة المكونات لجمع مكاف  فيخصص :والماء االستخداـ مخمفات تدوير إلعادة خطة يطور 
نماء توسيع في يساىـ ،)وغيرىا عضوية، مواد زجاج، ببلستيؾ، ورؽ،(وفصميا  لبلسترجاع  وا 
 .النقية غير المياه استخداـ ببدائؿ وييتـ الري ، في المطر المجمعة مياه الخضراء ،يستخدـ المناطؽ

 
 العـالم في البـيئية األنظـمة حالـة- 6

 أكبر أصبحا لؤلرض الحيوي المحيط في السمبي التغيير ونطاؽ أف سرعة وجد ، 1997 عاـ منذ 
 .األرضية الكرة تاريخ في وقت سابؽ أي في منيما

 العالمية المناخية األنظمة في خمبلً  مسببة قبؿ مف تسبؽ لـ بصورة عالمياً  الحرارة درجات ارتفاع.  
 لؤلراضي الصافي األولي  اإلنتاج%   40 بحوالي يستأثروف البشر بأف قدر 1980 عاـ بحموؿ. 
 سنوياً  الطبيعة تنتجو  مما  50 %مف أكثر حالياً  العالمي االقتصاد يستيمؾ. 
 الجميد ذوباف معدؿ وارتفع ، 1960 عاـ منذ أضعاؼ أربعة  إلى السدود في المياه كمية تضاعفت 

  .القطبي
 1960 عاـ منذ البيئية األنظمة في البيولوجية واألحماض الغازات تدفؽ تضاعؼ . 
 1959 عاـ منذ % 60 بحوالي الجوي الكربوف أكسيد ثاني تركيز في الزيادة نسبة قدرت . 
 الزجاجية سيزداد الصوب غازات انبعاث فإف الحالية بالمعدالت التقميدي الوقود استيبلؾ استمر إذا 

 .كارثية مناخية تغيرات مسبباً  سنة 15 خبلؿ % 50 الجو بمعدؿ في
 دوالر مميار 600 مف أكثر قدرىا خسارة في البيئية الكوارث تسببت السابقة أعواـ العشرة مدار عمى 

 .سابقة كاممة عقود مدار أربع عمى العالـ خسره وىذا أكثر مما
 الغابات مسطح وتضائؿ والبحرية، األرضية الحياة صور مف العديد انقراض 

 العــالم حول البشـرية األوضـاع- 6-1
 الريفية المناطؽ في يعيشوف منيـ % 70 اليوـ في واحد دوالر مف أقؿ عمى نسمة مميار 1.1 يعيش 

 .البيئية األنظمة ليـ تقدمو ما عمى كبير يعتمدوف بشكؿ حيث
 الماضي ،شيدت القرف مف التسعينيات الماضي ،فخبلؿ العقد مدى عمى المساواة عدـ نسب ازدادت 

 .البشرية التنمية مؤشر عمى تصنيفاتيا في دولة تراجعاً  واحد وعشريف 
 37 زاد الرقـ وىذا ، 2002 و 2000 األعواـ بيف التغذية قمة مف نسمة مميوف 85 مف أكثر عانى 

 . 1999 و 1997 بيف الفترة ما عف مميوًنا
 ال مميار 2.6 مف وأكثر المياه، لخدمات آمنة بشبكة متصميف غير نسمة مميار 1.1 حوالي يزاؿ ما 

 نسمة ممياري مميار إلى حوالي عمى المياه  يؤثر شح.مبلئمة صحي عمى خدمات صرؼ يحصموف
 .العالـ حوؿ
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 المستدامة التنمية بتحقيق المعنية األطراف- 6-2
األساسي  الدور البشري العامؿ يمعب والحاسـ لتحقيقيا ،حيث األساسي المفتاح االستدامة نحو االلتزاـ يعد
 تأكيد نحو السياسات تغيير القرارات ،مع اتخاذ في العاـ الرأي المواطنيف ،واشتراؾ فإرادة .التغيير نحو

 إلى الوصوؿ يتطمب المستدامة ،حيث التنمية الزدىار الطريؽ تميد معاً  الديمقراطية ،كميا المواطنة و تفعيؿ
 اتحاد تحقؽ والتعاوف ،فإذا اإلجماع عمى تقوـ فاالستدامة المجتمع عناصر جميع مستداـ مشاركة مجتمع
جماع  ال ذلؾ لكف .التغيير سبيؿ في إدارية أو سياسية عقبات أي عمى التغمب مف السيؿ المجتمع سيكوف وا 

 السمطة تممؾ وحدىا الحكومات أف مجتمعاتيا ،حيث في مساندة المحمية الحكومات دور أىمية مف يقمؿ
 .مستدامة مجتمعات إلى االنتقاؿ لتأميف التشريعية

 المستدامة المجتمعات صفات- 6-3
 :أنو في المستداـ المجتمع خصائص تمخيص يمكف سبؽ مما
 البيئة تحمؿ بقدرة ساساً  أ محكوـ وأنو الحدود ، بعض يحدث ضمف النمو بأف يعترؼ. 
 األخرى الحياة صور يحتـر. 
 والتعميـ الوعي طريؽ عف االستدامة مبادئ خاصة( والمبادئ  القيـ في أفراده يشترؾ(. 
 معاً  والبيئية واالقتصادية االجتماعية الجوانب تراعي شمولية نظرة عمى قراراتو تنطوي. 
 المتاحة المحمية والمعطيات لمموارد استخداـ أفضؿ يحقؽ اقتصاد عمى يعتمد. 
 عمييا االعتماد يمكف لمطاقة متجددة مصادر يستخدـ. 
 الطبيعية بالبيئة تمحؽ التي لؤلضرار مف إنتاجو يقمؿ. 
 تدويرىا إعادة يمكف مواد تستخدـ أنشطة يتبنى. 
 أخرى مجتمعات استدامة يعرقؿ ال. 
 القادمة األجياؿ استدامة يعرقؿ ال.  

 
 والعمران العمارة معايشة في إطار المستدامة التنمية- 7
 التي والمخططات التطوير جيود برزت ، المستدامة التنمية نحو المجتمعات كافة في إطار سعى 

 تحقيًقا المعيشية واإلنتاجية وذلؾ أفرادىا مستويات رفع ىدؼ يحقؽ لتدعيميا ،بما مختمؼ المجاالت في تُبذؿ
 الثبلث المنظومات تفاعبلت بيف فيما التوازف تحقؽ التي التنمية المستدامة ،بأنو التنمية لتعريؼ العاـ لممفيوـ

 عمى سبلمة تحافظ بحيث( اإلنساف قبؿ مف المصنوع المحيط – االجتماعي  المحيط–  الحيوي المحيط )
 التي و الشامؿ، بمفيوميا والعمراف العمارة أوضاع في إطاره يتداخؿ ما  وىو،أدائيا وحسف البيئية النظـ
 .ليا األساسية الفكرة خبلليا مف وتتحقؽ التي تشكميا، بالحدود يعرؼ ما لتكوف االعتبارات ىذه تبرزىا
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 الرقمية الثورة لتطورات والعمران العمارة معايشة إطار في المستدامة التنمية مفيوم اعتبارات يوضح( 8-3) شكل

 

 المستدامة  العمارة- 7-1
 الصديقة الخضراء المباني المباني المستدامة، المدف مفاىيـ مف المغة في ومرادفاتيا االستدامة مفاىيـ تشكؿ

 والبيئة الطبيعية بالبيئة االستدامة وتيتـ .المعمارية أنماط المباني مختمؼ مع التعامؿ في ىاماً  لمبيئة مرجعاً 
 يخدـ بما )اإلنساني االستخداـ مناطؽ تحتوي التي والفراغات السكنية والتجمعات المباني والساحات( المبنية 
 فإف ,العمارة مستوى فعمى .آلخر جيؿ مف مستداـ ثقافي وتعبير روحاني عنصر كوف المدينة القادمة األجياؿ
 الوظيفي المفيوـ تتجاوز عمارة فيي والرمزية والجمالية الوظيفية الحاجة يتمب التي ىي المستدامة العمارة

 االستمرارية عمى القادر المبنى فى فنيا تحصر ال كما أنيا لممبنى والفراغي المادي المحتوى لصناعة
 أو النفعية الحاجة تمبى عمارة كؿ عمى أنو يؤكد مما البديمة النظـ عمى االعتماد دوف الذاتية بمكوناتو
  مستدامة عمارة ىي) ومساكنو المكاف وثقافة والمناخ وطبوغرافيتو الموقع مع وتتوافؽ لممستخدـ الوظيفية

Dilys M. Hill. 2000 ، فالمشروعات المعمارية االستدامة مجاؿ في فريداً  تحديداً  العمارة لكوف ذلؾ 
 .والنفايات  المخمفات مف أكبر كميات وتخرج المواد مف كبيرة كميات تستيمؾ

  المستدامة المجتمعات- 7-1-1
 :باآلتي وتتصؼ ومستقبمياً  حالياً  فييا والعمؿ لمعيش سكانيا تأىيؿ يراد ومجتمعات ىي أماكف

 .سكانيا  إلييا يحتاج التي واإلمكانيات والفرص المجتمعية األساسية البنية عمى تحتوى مجتمعات  ىي -أ
فئاتيـ  لمسكاف باختبلؼ اإلسكانية االحتياجات تؤمف التي االقتصادية والفعالية القدرة تمتمؾ  مجتمعات-ب

 .العمؿ في سوؽ وقدراتيـ
 وتدعيميا الطبيعية البيئة عمى وتحافظ وتحمى االيكولوجي التبلئـ عمى قادرة بيئياً  مستدامة  مجتمعات-ج

 .الحاضر احتياجات مع لتعامميا مساو بقدر المستقبؿ احتياجات مع بطرؽ تتواءـ
 تحقؽ بيا األساسية المكونات مف مجموعة توفر مف البد مستدامة مجتمعات عمى الحصوؿ وبيدؼ

 االستدامة لتحقيؽ المتكامؿ المنيج لعناصر توضيح يمكف وشامؿ ومما سبؽ عاـ بمفيوـ االستدامة البيئية
(((   . العمراني لممشروع البيئية
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العمراني  لممشروع البيئية االستدامة لتحقيق المتكامل المنيج عناصر (9-3) لشك

 المستدام المبنى- 7-1-2
 )البيئية – االجتماعية – االقتصادية ( المتكاممة الجودة إلى تسعى التي البناء ممارسات بأنو يعرؼ

عادة البيئة وتحسيف الطاقة مثؿ الطبيعية لمموارد المنطقيواالستخداـ   الجودة يحقؽ بما المبنى حياه دورة وا 
 تحوؿ المبنى أف وتوضح كما لممبنى والتشغيؿ البناء دورة المستقبمية تتضح والقيـ الوظيفية والجمالية البيئية
 )النبات – الحيواف( مثؿ بيئي كائف إلى
 العمارة في االستدامة ممارسات- 7-2

آنذاؾ  المعماريوف بدأ فقد السبعينيات ، في الطاقة بأزمة المرتبطة أصولو لو المستدامة لمعمارة اليوـ حماس
 ىائمة تدفئة وتتطمب والفوالذ بالزجاج محاطة مباني صندوقية وجود مف الحكمة عف ويتساءلوف يفكروف

 في كفاءة األكثر العمارة اقترحوا الذيف المتحمسيف المعمارييف أصوات تعالت ىناؾ ومف مكمفة، وأنظمة تبريد
 مف ىيرزوج توماس المتحدة، الواليات مف فوكس وروبرت فوؿ بروس ماكدونو ولياـ ومنيـ استيبلؾ الطاقة

 بدؤوا التقدمي الفكر أصحاب المعماريوف ىؤالء .بريطانيا مف روجرز شارد وريت ونورماف فوستر ألمانيا،
 وصيانة تشغيؿ أثناء المدى طويؿ البيئي التأثير عمى ركزت التي التصميمات المعمارية وبمورة باستكشاؼ

. المتقدـ العالـ في المستحدثة المباني تقييـ أنظمة مف العديد في الحيف تأصمت ذلؾ ومنذ النظرة ىذه .المباني
 وسائؿ تطوير في واألكاديمية المينية التنظيمات مف وعديد العمارة االستدامة في رواد مف كثير اجتيد ولقد

 :التالية النقاط في وتتمخص متاحة وممموسة وجعميا وتفعيميا االستدامة تحقيؽ
 التصميم يخص فيما
 الطبيعية الكوارث يقاوـ وأف الوقت طواؿ دوره يؤدي يجب أف مستمرة عممية ىو المبنى تصميـ.  
 الموارد استغبلؿ معدالت المبني أقصي تحقيؽ. 
 الطاقة مف الذاتي االكتفاء عمي المبنى قدرة. 
 مستقببلً  والتوسع لمتعديبلت المبني قبوؿ. 
 الصحية األضرار المبني تصميـ يتجنب أف. 
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 البناء مواد يخص فيما
 لممواد األمثؿ االستغبلؿ. 
 المعمرة والمنتجات المتجددة البناء مواد توظيؼ. 
 لمتدوير القابمة المواد استعماؿ تشجيع. 
 الطاقة في مقتصدة مواد اختيار. 
 الموقع يخص فيما
 تجاىميا  مف بدالً  بيا واالحتفاء الطبيعة مصادقة
 قدرىا حؽ الموقع ثروات وتقدير تقييـ. 
 عميو  البيئية الظروؼ وطأة مف يقمؿ بما المبني توجيو
 عادة استعماؿ  .القائمة المباني استعماؿ وا 
 باإلضافة المستخدميف واحتياجات الطاقة، استخداـ البيئة، مثؿ قضايا المستدامة المشروعات تخاطب ىكذا

 مف التصميـ مرحمة مف االستدامة جيود تبدأ كما .والزمف الجودة، كالتكمفة، التقميدية المشروعات إلى أىداؼ
 ذلؾ بعد تأتي ثـ .المباني نجاح استدامة عوامؿ أكثر مف المبكرة الجيود ىذه تعد لذا القرارات، اتخاذ حيث
 .االستدامة أىداؼ تحقيؽ في أىمية مف ليا وما أساليب اإلنشاء و طرؽ

عناصر االستدامة في العمارة  (10-3)شكل 

 مف غزارة الماء في موسـ المطر في ري الحدائؽ التي يستغميا الساكنوف في زراعة اإلفادة -1
 ارضية الستخداميا تخزاناالخضروات و اشجار الفواكو، و تخزيف الفائض مف مياه المطر في 

بينما تعمؿ شبكة الصرؼ الصحي عمى نقؿ صرؼ الوحدات الى موقع تدوير مياه الصرؼ . الحقا
 . الزراعيةلؤلعماؿالمركزي حيث يتـ تحويميا الى اسمدة 

1 2 3 4 5 
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 .تمتع سكاف الوحدة بجماؿ الطبيعة المحمية مع انخفاض تكاليؼ صيانة الموقع -2
 .التيوية الطبيعية مع ضماف جودة اليواء و تجديده -3
، و مستويات العزؿ و التحكـ، و بيئة امنة حيث تـ مراعاة المعايير الصحية لممواد اإلنشاءجودة  -4

 .المحمية المستخدمة
 نتيجة االتجاه % 70 – 50انخفاض استيبلؾ الطاقة المستغمة في التبريد و التدفئة و االنارة بمعدؿ  -5

 الشمس و أشعة مف باإلفادةالى االعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة حيث تـ التوجيو بما يسمح 
 .الرياح

  العمرانية بالمشروعات البيئية االستدامة- 7-3
بالمناطؽ  خاصة مشروع بأي تحقيقيا الواجب أوليات أولى مف العمرانية بالمشروعات البيئية االستدامة تعتبر
 ىو العمراف ويعتبر لممشروع المكانية البيئة عمى ومباشر قوى تأثير مف لماليا المميز البيئي الطابع ذات
 .الطبيعية لمبيئة المبنية المناظرة البيئة
 البيئية االستدامة محددات-7-3-1

 اآلتية الحاالت في البيئي أثير الت وتعميـ البيئية االستدامة محددات تحميؿ مف البد البيئية االستدامة دراسة
 .المشروع تبعًا لطبيعة

 جديدة أنشطة إدخاؿ العمرانية الكتؿ داخؿ لممكاف القائـ االستعماؿ تغير. 
 الخاصة الطبيعة ذات المناطؽ في السياحية والمنتجعات التجمعات. 
 القائمة المناطؽ في التوسعات -ج. 

 العمرانية بالمشروعات المتنامية التفاعمية البيئية االستدامة تطبيق مراحل -7-3-2
 خبللو مف يمكف،  البيئي رأثيالت يـيلتؽ منيج وجود مف البد العمرانية بالمشروعات البيئية االستدامة لتطبيؽ

 .البيئية االستدامة مع المشروع توافؽ قياس مدى
 العمرانية بالمشروعات البيئية االستدامة مكونات- 7-3-3

المستدامة  العمرانية لممجتمعات تعريؼ مف إعادة البد العمرانية بالمشروعات البيئية االستدامة مكونات لمعرفة
. وواقعية  واضحة بصورة وصياغة

 :لالستدامة الداعية المعمارية االتجاىات- 7-4
وأخذت  االستدامة، بقضايا انشغمت التي االتجاىات بعض المعاصرة الفترة في المعمارية الحركات مف برزت
 :االتجاىات ىذه ومف تحقيؽ أىدافيا عمى وتعمؿ المستدامة العمارة مبادئ مضمونيا في تراعي

 Architecture Vernacular المحمية  العمارة اتجاه- 7-4-1
الحقيقة  لكف قديماً  بنيت التي التراث وعمارة الطاقة دراسات مجاؿ بيف عبلقة ىناؾ ليس أنو البعض يظف قد
 بطريؽ لمطاقة موفرة لتكوف قديماً  قد صممت التراثية المباني أف حيث المجاليف، بيف مباشر ارتباط ىناؾ أف

 البيئة مع تتكيؼ مباني إليجاد الشعوب محاوالت مف طويمة لسنوات نتاج ىي المحمية فالعمارة .غير مباشر
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 استيبلؾ مف يمكف ما بأقؿ مناسبة مبنية بيئة توفير وبالتالي فييا المرغوب غير المناخ مف تأثيرات وتقمؿ
 المنطقة باختبلؼ القديمة المحمية العمارة وعناصر خصائص في واضح اختبلؼ أف ىناؾ نجد لذلؾ .الطاقة
 واأللواف الضيقة والفتحات المقببة واألسقؼ السميكة بالحوائط تميزت الحارة المناطؽ فمباني فييا، الواقعة
 الكبيرة والفتحات الداكنة المعزولة والحوائط الجمالونية باألسقؼ الباردة تميزت المناطؽ في بينما الفاتحة 
 في بالتحكـ المبنى داخؿ الحرارية الراحة لتوفير جاءت تمؾ المعالجات أف يبلحظ كما .الجنوب باتجاه خاصة
 .الحراري  والفقد الكسب
فقد  االقتصادية، الفوائد ذات البيئية والمعالجات الحموؿ مف رائعة نماذج العامية التقميدية العمارة قدمت ىكذا
 معالجات قدمت أنيا كما عالية، بكفاءة تستغؿ المحمية البناء ومواد األرض فييا بما المتاحة الموارد كانت
 المعالجات تمؾ  ومف .المحيطة والبيئة المبنى بيف بيئي توافؽ خمؽ في كبير حد إلى ذكية أسيمت بيئية

 وأحجاـ بأشكاؿ والعناية اليواء، ومبلقؼ األفنية األرض،واستخداـ وتوظيؼ طبوغرافية بالتوجيو، العناية
 استغبلؿ باإلضافة إلى والخشب، كالطيف المحمية المواد عمى  االعتمادو الحوائط ، وبخانات الفتحات
 .المناخية الظروؼ وطأة مف البيئي والتقميؿ التكييؼ في النباتية العناصر وتوظيؼ

ذاتيا  حد في ىي المحمية العمارات الماضي في حققتيا التي االقتصادية - البيئية والمزايا الفوائد فإف لذا
 عمارة لفشؿ كنتيجة محمية عمارة إلى الدعوة ظيرت ىنا مف .المستدامة العمارة لمفيوـ وتطبيقات مبكرة وصر
 البيئة عف بالتعبير ينادي الذي المحمي باالتجاه االتجاه ىذا وسمي المجتمع، عف ىوية التعبير في الحداثة
 والمواد والعناصر وتقنياتو الموروث بيف المزج خبلؿ مف بصدؽ ووضوح الثقافية اليوية وعف المحيطة
 .التكنولوجي بالتقدـ االستفادة جانب إلى المحمية

  

 
 توضح التصميم العمارة المحمية (1-3)صورة 

 الحفاظ   اتجاه- 7-4-2
 العمؿ عمى يجب الحضارة ىذه وجود يستمر فمكي لذا الطبيعة، في يحيى متكامؿ نظاـ البشرية الحضارة تعد

القوى  تمثؿ المبنية فالبيئة المستداـ، الحفاظ صور التاريخي أحد الحفاظ ويعتبر .تأىميا التي الطبيعة حماية
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 منيا التاريخي وخاصةً  القائمة لممباني الواعي واالستخداـ االستعادة فإف لذا السابقة، الحضارات مف المستمدة
 عمارة عمى أنيا ذاتيا حد في التراثية العمارة ترى حيث .عالمياً  استدامة عممية في التركيز محاور ىو أحد

 المتاحة المواد استخداـ مف العمارة تمؾ عميو تقوـ فالذي .وخصائصيا باألرض ارتباطيا لمدى نظراً  مستدامة،
 لمتدفئة الطبيعية األنظمة عمى االعتماد الشمس، وحركة السائدة الرياح مف لئلفادة بدقة توجيو المبنى محميًا،
تعني  كميا التحمؿ، عالية المواد واستخداـ اليواء وحركة الحرارية األحماؿ انتقاؿ باستغبلؿ خصائص والتيوية

 إلى تسعى التي الحديثة لممنشآتبيا  الموصى األساسية المبادئ بالفعؿ تحقؽ المباني التراثية مف العديد أف
 .المستداـ التصميـ
عادة الصيانة التأىيؿ، إعادة الحفاظ، عمميات التاريخي الحفاظ التجاه اإلرشادية المبادئ وتخاطب البناء  وا 
 البناء، تكنولوجيا المعماري، الطابع في تتمثؿ قد جوىرية معمارية قيمة التراثية لممباني أف عمى وتستند
 لمحفاظ المفيومي المدخؿ فإف ىكذا .وغيرىا المبنى، وظيفة أو حالة التصميـ، تكامؿ الحرفية، األعماؿ
 البيئية العناصر مف قيمة لو ما كؿ استمرارية تحقيؽ إلى واليادؼ الفعاؿ الجيد والمعماري يعني العمراني
 التمؼ منع إلى اليادفة األعماؿ منظومة بأنو المفيوـ ىذا تدقيؽ يمكف كما .مفرد ما أو لحيز المكونة والبنائية
. المستقبمية  لؤلجياؿ اإلنسانية ذي القيمة الموروث عمى واإلبقاء والتردي

 

 
غزة  بمدية ومبنى التراثية المساكن أحد في التاريخية المباني عمى  الحفاظ(2-3)صورة 

 2008  أحمد سالمة فمسطين محيسن، -

 البيئية  العمارة اتجاه- 7-4-3
 تقميؿ االعتبار في األخذ مع البيئة يحتـر أسموب ب صمـ أف لممبنى تضمف عممية ىي البيئية العمارة

. الطبيعة  مع االنسجاـ وتعظيـ البيئة عمى والتشغيؿ اإلنشاء تأثير تقميؿ وأيضاً  والمواد استيبلؾ الطاقة
 لمبيئة مباني صديقة إيجاد إلى ييدؼ الذي المعاصرة المعمارية االتجاىات أحد البيئية العمارة اتجاه ويعتبر

 إلى المجوء يستمـز مما الطبيعية، المصادر إدارة سبؿ تطوير طريؽ عف الطاقة استيبلؾ في وذات كفاءة
 ضرر منيا أقؿ والتخمص واستخداميا في صناعتيا تسبب مواد واستخداـ والسالبة الطاقة الموجبة أنظمة
 :البيئية  العمارة مبادئ أىـ ومف .واألرض كالماء واليواء لمطبيعة ممكف
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 صحية داخمية بيئة  
 أو انبعاث مواد تسبب ال المستخدمة اإلنشائية واألنظمة المواد أف مف لمتأكد يمـز ما كؿ اتخاذ فيجب

 .الداخمي اليواء وتنقية تجديد عمى العمؿ مع غازات ضارة،
 الطاقة استخدام كفاءة 
 أنظمة بأف تستخدـ الطاقة، احتياجات مف األدنى الحد استيبلؾ لضماف يمـز ما كؿ اتخاذ فيجب 

 .االستيبلؾ ترشد ومنتجات تقنيات واإلنارة والتدفئة التبريد
 بيئياًا  آمنة مواد  

 .المحيطة البيئة تدىور مف تحد بنائية ومنتجات مواد استخداـ لمراعاة يمـز ما كؿ اتخاذ فيجب
 بناء األخرى المنتجات اختيار يحدد كما الغابات، تدمير عدـ يضمف بما مثبلً  األخشاب استعماؿ فيتـ
 .وتشغيميا تصنيعيا تصاحب التي الضارة كمية النواتج عمى

 البيئة مع متالئمة ىيئة   
 مع والمناخ والتضامف واإلقميـ الموقع مع وتصميمو المبنى ىيئة بيف لمربط يمـز ما كؿ اتخاذ فيجب

 .المبنى مستخدمي وبيف بينيا تناغمية  عبلقة  وتشجيع الطبيعة
 وظيفياًا  جيد تصميم  
 التكويف التركيبات المسارات الوظيفية ، الفراغات بيف كؼء عبلقة لتحقيؽ يمـز ما كؿ اتخاذ فيجب 

 العناصر تمثؿ التي الرمزية العبلقات عف والتعبير البحث يشجع كما .البناء وتكنولوجيا واألنظمة ،
 يعتمد  ىكذا.وجميمة االستخداـ مريحة البناء جيدة مباني عنو ينتج مما الروحانية الطبيعية والمبادئ

بينيما  التوازف ومحاولة التكنولوجية والمعطيات البيئية المعطيات بيف العبلقة ترسيخ عمى االتجاه ىذا
 .البيئة  مع متواصمة مستدامة عمارة إلى ووصبلً 

 
  لي بول لممعماري البيئي المنزل( 3-3)صورة 
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  الخضراء  العمارة اتجاه- 7-4-4
 المباني تصميـ بعممية )االستدامة عمارة مدخؿ مسميات أحد وىو( المبنية  لمبيئة األخضر المدخؿ يرتبط

 تراعى أف يجب المستخدميف تجييزات أو وقود، مواد، مف البناء في تدخؿ التي المصادر كأساس، فجميع
 :رئيسية  نواحي أربع إلى الخضراء المباني معايير تقسيـ ويمكف ضراء، عمارة خ إلى لموصوؿ
 الطاقة  استيبلؾ ترشيد
 الخارجية بالبيئة واإلضرار التمويث مف األدنى لمحد الوصوؿ. 
 المصادر استنزاؼ مف الحد 
 الداخمية  بالبيئة واإلضرار التمويث مف األدنى لمحد الوصوؿ.. 

مدار  عمى المصادر عمى والحفاظ البيئة وسبلمة لمصحة األولوية تعطي التي تمؾ ىي الخضراء فالمباني
 المنفعة، االقتصاد، مف المتبعة التقميدية التصميمية االعتبارات تكمؿ الجديدة األولويات فيذه .دورات حياتيا

 :األخضر التصميـ يراعي االعتبارات ليذه فباإلضافة والجماؿ، الدواـ والتحمؿ،
 الضارة اإلنبعاثات و لممواد البشر تعرض تقميؿ. 
 الفناء مف النادرة والمواد المتجددة غير المصادر عمى الحفاظ. 
 والمواد لمطاقة واستخداميا المباني حياة لدورة البيئي تقميؿ األثر. 
 لبلستعادة القابمة والمواد المتجددة الطاقة استخداـ. 
 والحيوانية النباتية والحياة والتربة والماء اليواء عمى والمحافظة حماية. 

 أكبر رضا وصيانتيا وتوفر إدارتيا في أقؿ وتكمفة عالية جودة ذات مباني الخضراء المباني أغمب تعتبر لذا
 بؿ إنشاء ضخمة ميزانية يتطمب ال وتحقيقيا .الواعييف والشاغميف المبلؾ قبؿ مف األفضؿ وتعد لشاغمييا ،

 نحو االنفتاح المشروع، مراحؿ جميع مدار عمى الفريؽ بروح العمؿ أفضؿ، أداء تحقيؽ نحو يتطمب التزاـ
. األمثؿ  الوجو عمى تطبيقيا يمكف كيؼ الجديدة ومعرفة التوجيات

 لظاىرة المسبب الرئيسي الغاز وىو سنويًا، طف مميار 1.8 بنحو الكربوف أكسيد ثاني غاز إف انبعاثات
 أكسيد ثاني انبعاثات خفض إلى الطاقة توفير مجاؿ في جرأة أكثر تؤدي سياسات الحراري، وربما االحتباس
 .ليا الوصوؿ يستيدؼ التي االنبعاثات حجـ عف تقريباً  مرات ثبلث يزيد ما أو ممياري طف مف بأكثر الكربوف

 جانب إلى البناء في أفضؿ بصورة والخشب والمعادف استخداـ المواد كالخرسانة أف إلى الدراسة أشارت و
 قطاع في الدوالرات مميارات توفير مف شأنيما المباني أجيزة تركيبات و في الطاقة استخداـ في االقتصاد
. عالميًا  الطاقة استيبلؾ مف المائة في أربعيف يستيمؾ
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   كندا – بأوتاوا إداري مبنى( 5-3)صورة                 اليابان – بييوجو التذكاري مورييانا منزل مبنى( 4-3)صورة 
لمطاقة  المصادر مف إدارة كؿ في مستدامة مباني إلنتاج الرئيسي المدخؿ تمثؿ التي االعتبارات تتمخص ىكذا

 .المخمفات إدارة - والمواد
 الطاقة إدارة- 7-4-4-1

مرحمة  فعند المستدامة، العمارة لمبدأ تأكيد ىو المباني في الطاقة استيبلؾ لترشيد الممكنة الحموؿ طرح يعتبر
 تشييد كمرحمة البلحقة، المراحؿ لجميع الشاممة الكمية الطاقة االعتبار في األخذ مف البد مبنىألي  التصميـ
 تحقيؽ عوامؿ  ومف .واإلزالة باليدـ المبنى انتياء مرحمة إلى وصوالً  واالستغبلؿ التشغيؿ مرحمة المبنى ثـ

 . الطاقة استيبلؾ في األفضؿ األداء
 والرياح الشمسية، الطاقة في التحكـ - الكتؿ                                 وشكؿ المبنى،  توجيو -                  

 .الناتجة التموث  معدالت - المتبعة                    واإلنارة والتبريد التدفئة  أنظمة -
عادة الطاقة استعادة  خطط -  .لبلستيبلؾ مراقبة  أنظمة - التدوير  وا 
 
 السالب الشمسي بالتصميم اإلفادة- 7-4-4-2

مرحمة  في لمطاقة المسرؼ االستيبلؾ مف لمحد االتجاىات أىـ أحد الشمسية لمطاقة السمبي االستغبلؿ يعتبر
 األجيزة حجـ مف % 28.9 قدره خفض إلى التصميـ في األنظمة تمؾ تطبيؽ يؤدى فمثبلً  المبنى، تشغيؿ

 عند بينما .األفقي لممسقط نسب وأفضؿ لمكتمة اتجاه أنسب مراعاة عند اليواء لتكييؼ الميكانيكية المطموبة
 السالبة األنظمة توظيؼ يمكف ىكذا  % 18.2 قدره خفض إلى يؤدى ذلؾ فإف اتجاه فقط أنسب مراعاة

 :كاآلتي  إضافية تكمفة أي بدوف أو بأقؿ درجات التحكـ أفضؿ إلى لموصوؿ
 األسقؼ ومعالجات لمفتحات األمثؿ والتصميـ والتظميؿ، والعزؿ بالتوجيو الشمسي التأثير في التحكـ. 
 االنبعاث ومنع اليواء وتنقية كالعزؿ بخصائص اإلنشائية وظيفتيا بجانب تتمتع ذكية مواد استعماؿ. 
 االختيار طريؽ عف الفقد أو باالكتساب الحراري الحمؿ انتقاؿ بإدارة الداخمية الحرارة درجة في التحكـ 

 .لممبنى الخارجي الغبلؼ عمى السيطرة إحكاـ مع البناء، ومواد األمثؿ لمكونات
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 والكيربية الميكانيكية لؤلنظمة الحاجة يقمؿ مما العاـ مدار عمى الطبيعية واإلضاءة التيوية تحقيؽ. 
 الموجبة الشمسية األنظمة باستخدام المتجددة الطاقة مصادر من اإلفادة- 7-4-4-3

المصادر  محؿ ليحؿ لمطاقة متجدد بديؿ إيجاد إلى ضرورة المتقدمة الدوؿ في خاصةً  الحالي التوجو ييدؼ
 المساقط و األرض وباطف والرياح الشمس طاقة مثؿ المتجددة الطاقة مصادر البدائؿ ىذه التقميدية ،ومف أىـ

 أنيا كما الحياة، بانتياء إال تنضب ال متجددة بأنيا المصادر ىذه تتميز حيث العضوية، والمواد المائية
 استخبلصيا في الصعوبة تكمف قد ولكف والرياح الشمس طاقة خاصةً  العالـ جميع أنحاء في متوفرة

 .المتناوؿ في وجعميا واستغبلليا
 الطاقة تحويؿ شأنيا مف التي األنظمة بعض تطوير تـ المجاؿ، ىذا في كثيرة عممية ألبحاث وكنتيجة
 الطاقة  لتحويؿ الخبليا الكيروضوئية استخداـ مثؿ استعماليا، يمكف الطاقة مف أخرى إلى صور الطبيعية
 الموجبة الشمسية باألنظمة يعرؼ فيما التدفئة ألغراض الحرارية والمجمعات إلى كيرباء، مباشرةً  الشمسية
 .وغيرىا الكيرباء إلنتاج تستخدـ ميكانيكية حركة لتوليد الرياح حركة نتيجة التي تعمؿ المراوح استخداـ وكذلؾ

 

  
 الشمس من لتوليد الكيرباء كيروضوئية خاليا( 7-3)صورة           الرياح من الكيرباء لتوليد ىواء طاحونة( 6-3)صورة 

 والمتجددة البديمة لمطاقات الصحيح التوظيف- 7-4-4-4
 ال المثاؿ سبيؿ عمى بينيا مف والتى والمتجددة البديمة الطاقات فى كبيرة بإمكانيات العربية المنطقة تنعـ

 تصؿ والتى اليائمة الرياح بطاقة العربية الدوؿ مف كثير تنعـ حيث، الرياح وطاقة الشمسية الحصر الطاقة
 وىذه . ميجاوات 445 مف ألكثر المنتجة الطاقة قدرات الدوؿ ،وتصؿ بعض فى ث/ـ 10 مف ألكثر سرعتيا
 وتخفض المكافئ البتروؿ مف طف ألؼ 450 وتوفر العالـ مستوى عمى منتجة إنتاجية قدرة أكبر تعتبر

 الناتجة الطاقة أف ىو ىنا ىـاألو , الكربوف أكسيد ثاني مف طف ألؼ 900 بحوالي بالبيئة الضارة األنبعاثات
 ونيارا ليبل األوقات جميع فى أف تعمؿ يمكف أنيا المتجددة المصادر مف غيرىا عف تمتاز الرياح مزارع عف
  .بالموقع رياح تواجد ظؿ فى
 استغبلليا ويمكف العربية المنطقة فى لدينا المتوفرة الطبيعية الطاقات أىـ أحد فيى الشمسية الطاقة عف أما

 طاقات إلى التحويؿ بدوف ىي كما استخداميا أو ,ئيةوالض الخبليا أو الشمسية السخانات طريؽ عف ايجابيا
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 المجوء دوف حرارية طاقة مف يمـز ما بتوفير يعنى اصطبلح وىو ,السمبية العمارة عمى يطمؽ ما  وىوأخرى
 .لمبيئة المموثة الطاقات مف وغيرىا الكيرباء أو البتروؿ مف مستمدة تبريد أو تدفئة استخداـ وسائؿ إلى
 االنساف عمييا يعتمد كاف والتى , االرض باطف مف المستمدة الطاقة عف الحديث األخيرة اآلونة فى كثر وقد

 التدفئة مف لبلستفادة االرض سطح أسفؿ منخفض المبنى منسوب بجعؿ المناخ طبيعة مف لمحماية القديـ
 وحديثا الداخمية لمبيئة ومكيؼ الجوية العوامؿ مف طبيعى كعازؿ تعمؿ التى و االرض لباطف الطبيعى والتبريد

 تحت بكاممة المبنى بوضع بعضيا وصؿ حتى لممبانى الحرارية المعالجات فى االتجاىات تمؾ استخدمت قد
 الدراسات مف العديد وىناؾ لخر أ عمؽ مف تختمؼ األرض باطف طاقة أف المبلحظ ومف .االرض سطح
 مف والمستخدـ المبنى )تدفئة -تبريد( في واستخداميا المباني إلى الطاقة وضخيا تمؾ مف االستفادة لكيفية
 باطف طاقات تكمفة الرتفاع نظرا لممباني تضخيا متطورة تقنيات مف البسيطة األعماؽ ذات ىي الطاقات تمؾ

 .والدراسات األبحاث  مف مزيد إلى تحتاج وبالتالي اقتصاديتيا عدـ وبالتالي , العميقة األرض
 تصميـ الممكف مف اصبح المواد وطبيعة المناخ لعموـ العممية المعرفة زيادة مع انو ذلؾ مف ونستخمص

 النظيفة المتجددة الطبيعية الطاقات باستخداـ الطاقة مف لمستخدمييا احتياجات بأقصى تفى بحيث المبانى
 البيئة تموث عدـ في األساسى ودورىا

 البديمة الطاقة استخدام تعميم تواجو قد التي المعوقات- 7-4-4-5
 البديمة الطاقة عمى واالعتماد التقميدية الطاقة استيبلؾ مف التقميؿ لفكرة العامة وتقبؿ وعي عدـ. 

 .واإلرشاد التوعية بنشر ذلؾ عمى ويمكف التغمب
 نتاج تصميـ عمى القادريف المحمييف والمختصيف الكفاءات توفر عدـ  ويمكف .لمطاقة موفرة عمارة وا 

دارة تصميـ عمى قادرة كفاءات وتأىيؿ بتدريب عمى ذلؾ التغمب  .المتجددة الطاقة مشاريع وا 
 ذلؾ عمى التغمب ويمكف .الكيروضوئية كالوحدات الطبيعية الطاقة استغبلؿ أجيزة أسعار ارتفاع 

 .مخففة بشروط إقراض وصناديؽ بنوؾ توفير خبلؿ مف المشاريع ليذه والمؤسسات بدعـ الحكومات
 المتجددة الطاقة استخدام تشجيع سياسات- 7-4-4-6

 البديمة الطاقة وأىمية الترشيد بضرورة اإلعبلـ وسائؿ خبلؿ مف والمؤسسات األفراد توعية. 
 نشاء تشجيع  .تطبيقيا إمكانيات ودراسة تطويرىا شأنيا مف والتي المتجددة الطاقة ألبحاث مراكز وا 
 التخطيطي المستوى عمى المباني في الطاقة باستخداـ خاصة وتشريعات قوانيف سف عمى العمؿ 

  ومف.متجدد بديؿ إيجاد و التقميدية الطاقة مصادر عمى االعتماد تقميؿ مف شأنيا والتصميمي، والتي
 مع الطويؿ، المدى عمى لمعمؿ وخطة واضحة سياسة وضع إلى يحتاج ذلؾ بالذكر أف الجدير

 .المجاؿ ىذا في السابقة الدوؿ وتجارب مف خبرات االستفادة
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 اإلسالمي المنيج فكر البشري و العقل فكر بين العمارة في الفكرية االستدامة و اإلنسانية األبعاد- 8
 توجيو و ضبط عمى قادرة إسبلمية نظرية نسميو أف يمكف ما ألساسيات أولي تصور طرح ىو 

 الفكرية والمضاميف المبادئ مف مجموعة يطرح الغاية ليذه و .األرض وجو عمى العمراف المستقبمي و العمارة
 العمارة في توفرىا ينبغي التي اإلنسانية االحتياجات مف مجموعة عمى تؤكد التي اإلسبلمي الفكر مف المنبثقة

 .راحتو تحقيؽ مف و اإلنساف مف قربا أكثر تكوف لكي
 :ىي و الفرضيات مف مجموعة عمى البحث يستند و

 عمى العمراني دوره تأدية عمى قادرا ليكوف اإلنساف صياغة إعادة تتطمب العمارة صياغة إعادة إف .1
. األرض 

 جية مف المبنية البيئة مابيف و جية مف االجتماعية البيئة و المبادئ و القيـ بيف ما التفاعؿ إف .2
 .لئلنسافالكمية  تحقيؽ الراحة يمكنو الذي ىو أخرى

 نسميو أف يمكف ما لنتاج إ المعمارية الممارسة يحكـ أف يمكنو عاما إطارا سبلمية اإلالمبادئ تشكؿ .3
 .الئلنسانية العمارة

 ليس المعماري العمؿ ضبط يستطيع منياجا سبلـ اإل مبادئ مف المنبثؽ المعماري الفكر يشكؿ .4
 .اإلنساف بني لكؿ بؿ فحسب لممسمميف

 لكي العمارة في توفرىا ينبغي التي إلنسانيةا االحتياجات يمكف أف نستخمص الفرضيات ىذه مف انطبلقا و
 العمارة منظرو رآىا كما االحتياجات ىذه عمى أوال ونعرج .إنسانية أكثر أو اإلنساف مف قربا أكثر تكوف
 الذي الميتافيزيقي إغفاؿ و الفيزيقي بالبعد االىتماـمدى  الواقع عمى لمسوا الذيف المنّظروف ىؤالء .الغربية
 اإلنساف اغتراب أو عف اإلنساف العمارة اغتراب إلى أدى مما ، واإلنساف العمارة بيف فجوة تشكيؿ إلى أدى
 .المعاصر نسافاإل يعيشو الذي التشيؤ لمفيوـ نتيجة لمعمارة خادما اإلنساف جعؿ أخرى وبعبارة ؛ العمارة عف
 و الشمولية إلى الفتقارىا الغربي الفكر مفكرو أوردىا التي االحتياجات ىذه روقص البحث فرضيات بينت وقد

 .ثناياىا بيف مف والروحية األبعاد النفسية لغياب
   الغربية منظور القاعدة  المعرفية من البشري فكر العقل في واالستدامة اإلنسانية االحتياجات- 8-1
 الحاجات فيـ يتطمب نسافلئل السعادة جمب عمى قادرة العمارة جعؿ أو العمارة في األنسنة تحقيؽ إف

 والمؤلفيف والباحثيف المفكريف مف كبير عدد قاـ المجاؿ ىذا في و لئلنساف، توفرىا ينبغي التي اإلنسانية
يرجع  التقسيمات ليذه العظمى الغالبية أف إلى الدراسات تشير مختمفة طبقات إلى احتياجات اإلنساف بتقسيـ

 اليرمية القاعدة وضع الذي وىو Abraham Maslow ماسمو أبراىاـ االجتماع عالـ إلى مصدرىا
 الحاجة وىي األساسية الفسيولوجية االحتياجات تشمؿ التي اليـر قاعدة مف أىا فبد اإلنسانية، لبلحتياجات

 مروراً  الذات وتحقيؽ الجماليات حاجة إلى وصؿ أف ذلؾ إلى في   تدّرج ثـ  والطعاـ والمأوى، الماء إلى
 العبلقات تشمؿ التي والحب االنتماء إلى الحاجة ىو و السمـ أعمى ثـ إلى والقانوف األمف إلى بالحاجة
 أعاد الحقة فترة في وForti ، 1981  االجتماعي والفاعمية االجتماعية المكانة تحقيؽ و الناس بيف المتبادلة
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 وىي Physiologicalالفسيولوجية الحاجات أوليما قسميف، إلى االحتياجات ىذه تقسيـMaslow ماسمو
 السيكولوجية الحاجات فيي الثانية واألمف ،أما والمأوى الطعاـ تشمؿ التي الضرورية الحاجات

Psychological ، 1954  والجماليات  واألخبلؽ النفس تيذيب تشمؿ التي وىي Maslow عمى  وبناء 
 منيا ليستنبطوا العمارة بشؤوف الميتموف تدخؿ فقد االجتماع عمماء عمييا أجمع التي التقسيمات ىذه

 مف كؿ لخص ىذا وعمى .المعماري بالمجاؿ عبلقة ليا التي  "Needs Human" اإلنسانية االحتياجات
 :ىي رئيسة حاجات بثمانية بالعمارة المتعمقة االحتياجات Deasy & Lasswell السويؿ وتوماس ديزي

 الفراغ إلى الحاجة لمجماعة، االنتماء إلى الحاجة الحدودية ، إلى الحاجة العبلقات ، تكويف إلى الحاجة
 إلى الحاجة المحيط، الوسط مع التواصؿ إلى الحاجة االجتماعية، المكانة تعزيز إلى الشخصي،الحاجة

 مف أف فيرى مصر، مف رأفت عمي الشخصية ما والسبلمة األمف إلى الدالالت، والحاجة عف البحث
 مف لو أف أي فيزيقي، تكويف لكونو باإلضافة نفسي كتكويف لئلنساف المعماري فيـ يكوف أف بمكاف الضرورة

 ولذلؾ .مجتمعو تحكـ التي التقاليد والقيـ و العادات يفيـ واف تحقيقو ينبغي ما والروحية النفسية االحتياجات
 :وىي ظواىر سبع في تمخيصيا يمكف التي لئلنساف والغريزية النفسية الظواىر يفيـ أف المعماري عمى

 والنشاط واالستقرار والمغامرة االكتشاؼ حبّ  و الطبيعة وحبّ  والعقيدة والعادات والمراسـ االجتماعية الموائمة
 .الفني باإلبداع اإلحساس و العاطفي

 نفسي كتكويف اإلنساف عف تعبر إنسانية عمارة يخمؽ أف يستطيع الذي ىو الظواىر ىذه فيـ أف رأفت يرى و
 واىتماماتو؛ عممو وعمى نسافاإل كفاءة عمى االيجابي أثيرتاؿ لو يكوف مما والروحية، النفسية الراحة لو وتحقؽ

 و الخصوصية :ومنيا لئلنساف واالجتماعية النفسية االحتياجات تتبمور النفسية الظواىر ىذه وبناء عمى
 واالستكشاؼ التواصؿ أو واالتصاالت والممكية الشخصي والفراغ مجموعات تكويف و الصداقات تكويف
 الكفيؿ ىو االحتياجات ىذه وتحقيؽ .بالطبيعة االرتباط و الشخصي واألمف المكاف عمى التعرؼ أو الموجو
 .لئلنساف النفسية واالحتياجات البشرية الرغبات عف تعبر عمارة بإنتاج

 عف التعبير يتطمب العمارة في اإلنساف والروحية النفسية االحتياجات تمبية أف مصر مف زيتوف صبلح يرى و
. معيشتيـ ومستوى ومعتقداتيـ الشعوب لحاؿ سجؿ اصدؽ تعتبر العمارة ألف والمعتقدات، والتقاليد العادات

 نسافاإل ىذا عف تعبر عمارة سينتج اإلنسانية والقيـ اإلنساف يحتـر الذي المجتمع أف فيرى فتحي حسف أما
 عمارة فأنتجوا بالبناء اإلنساف عف التعبير عمى القدرة في القدماء عظمة كانت ىنا ومف وقيمو وعاداتو،

 أحصياىا التي االحتياجات يفصبلف حيث Deasy and Lasswell والسويؿ ديزي إلى وبالعودة .أصيمة
 وفوؽ وجيدىـ وقتيـ وتوفير الناس سبلمة لتأميف ىامة حاجة وىي المكاف، عمى التعرؼ إلى فيبدآف بالحاجة

 المكاف معرفة لفقدانو النفسية والمضايقة التوتر مف مزيد إلى يحتاج ال العصر ىذا فإف إنساف ىذا كؿ
 حب وىو الموجو، االستكشاؼ تسميتو تمت ما ىو اإلنساني االحتياج وىذا ؛   Deasy،1985 واالتجاه

 التصميـ يضع أف المعماري عمى أف يرى وليذا وداخميًا، باإلنساف خارجياً  المحيط الفراغ لمعرفة االستطبلع
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 ساعده وت المستعمؿ عمى تسيؿ تمميحات أو بوجود توجييات المكاف اكتشاؼ عمى اإلنساف يساعد الذي
 .واألسئمة التردد مف مزيد دوف الوصوؿ عمى
 و أفضؿ، بشكؿ حولو لما واإلدراؾ حولو بما اإلحساس عمى نسافاإل مساعدة في كبير دور لممعماري إف
 المبنى في الحركة سواء وتمييز شراييف اليندسية المستويات أو والخرائط واأللواف اإلضاءة خبلؿ مف ذلؾ

 .عاـ بشكؿ المدينة في أوسع نطاؽ وعمى في المجاورة، أو الواحد
 Deasy  والسويؿ ديزي( إلييا أشار التي اإلنسانية االحتياجات احد فيو المحيط الوسط مع التواصؿ أما

and  Lasswel ) في الفعالة الوسائؿ أىـ مف اإلنساف حـر الحالي االتصاالت عصر أف ىييبد و 
 والتمميحات، يماءاتاإل تبرز حيث التواصؿ، في الفعالة الوسائؿ أىـ مف تعد التي ، المواجية وىي التواصؿ
 ما كؿ واستخداـ توفير بذلؾ وعنى ، االتصاالت باحتياج رأفت عمي أسماه ما وىو واليديف، الوجو وتعبيرات
 خبلؿ مف فيو االحتياج، ىذا تحقيؽ في المعماري دور أما بيف المستعمميف االتصاؿ عممية تسييؿ مف شأنو
 المبلمح لتوضيح الجيدة اإلضاءة بتوفير أحيانا وذلؾ التواصؿ، ىذا يو يتـ الذي المكاف وخمؽ تصميـ

 مف وكذلؾ ويتحادثوف، الناس فييا يتقابؿ أف يتوقع التي األماكف العامة في بمقاعد والتزويد لممتواصميف،
 . واالستماع توجودة الص توفر التي المعية الخصوصية توفير خبلؿ
 منتصؼ في ماسمو وضعو الذي الياـ االحتياج Deasy and Lasswell السويؿ و ديزي يؤكد ذلؾ بعد

 تعريؼ وفي العمارة في اإلنسانية االحتياجات أىـ كأحد “ األمف “ توفر ضرورة يؤكداف حيث اليير، ىرمو
 وىي ، الشخصية الحدود عف تعبر التي المسافات Edward Hall ىاؿ ادوارد وصؼ دقيؽ، قياسي

 :أربعة ىي المسافات ىذه أف رأى إذ اآلخريف، مع تعاممو في الفرد يتجاوزىا أف ينبغي ال التي المسافات
 الحميمة المسافة  

 فإذا جداً  المقربيف الصغار أو األصدقاء العائمة ،أو األطفاؿ ألفراد وىي سنتيمترًا ، 15 بحدود وتكوف
 .االرتياح وعدـ بالحرج يشعر اإلنساف ىذا فإف ىؤالء، غير أحد المسافة ىذه تجاوز

 الشخصية المسافة  Distance Personal 
 المسافة ىذه سمى وقد سنتيمترا، 120 إلى وتمتد سنتيمترًا،( 50 - 30 ) بيف تتراوح المسافة وىذه

 .الغرباء يتجاوزىا أال ينبغي التي لمشخص اليوائية بالفقاعة
 االجتماعية المسافة Social Distance  

 بيف ما وتتراوح الناس، بيف التعامبلت معظـ فيو تتـ الذي المدى فيي االجتماعية ، المسافة أما
 لتجاىؿ كافية سنتيمترا 300 مسافة أف مبلحظة تمت قد و سنتيمترًا؛210إلى  سنتيمتراً  120

 يشعر ال الموظؼ فإف وعميو عممة، عف تعطمو ال المسافة ىذه بحيث اإلنساف أماـ الجالس الشخص
 .سنتيمترا 300 عف بعدىـ يقؿ ال حولو الجالسوف كاف إذا عممو متابعة في بالحرج
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 العامة المسافة  :Distance Public 
أف يوقفيا  دوف يمر أف يستطيع أي ، التورط حد إلى يصؿ ال لكي لمشخص البلزمة المسافة وىي

 360 ىو لذلؾ دنىاأل والحد .العامة المباني في الممرات تصميـ عمى ينطبؽ اآلخروف ،وىذا
 الشعب لطبيعة مناسبة المسافات ىذه إف يؤكد ىاؿ ادوارد فإف وبالطبع .ىاؿ ادوارد يراه كما سنتيمترا
 روبرت آخر أما  سامر إلى مجتمع مف قميبل تختمؼ وقد وحياتو وتقاليده وعاداتو األمريكي

Sommer Robert  تصؿ  أف يمكنيا الحميمة المسافة أف أعتبر الشخصي ،فقد الفراغ كتابو في
 أف ورأى سنتيمترًا؛ 120 الى 45 بيف ما الشخصية المسافة تتراوح بينما دوف، فما سنتيمتراً  46 إلى

 وىذه سنتيمترًا؛ 750 إلى العامة المسافة تصؿ بينما سنتيمترًا، 240 إلى تصؿ االجتماعية المسافة
 لعاداتو تبعا آلخر مجتمع مف تختمؼ وىي لئلنساف، الفقاعة الشخصية عمييا أطمؽ التي المسافة ىي

  .وتقاليده
 عمى وينبغي والعامة، الخاصة الفراغات تصميـ في كبيرة أىمية ليا المسافات عف المعمومات ىذه أف والشؾ

 .تصميـ أي عند االعتبار بعيف أخذىا المعماري
اإلسالمي  المنيج من المنبثق الفكر في االستدامة و اإلنسانية االحتياجات- 8-2

 األبعاد ىذه توفر حيث ينبغي اإلنسانية، بالعمارة تتصؼ لكي بيا تتحمى أف لمعمارة ينبغي التي المواصفات
 االحتياجات اإلنسانية مف مجموعة أخرى، بعبارة وىي فييا اإلنسانية درجة لقياس حقيقي كمؤشر العمارة في
 االحتياجات أو المواصفات ىذه مف و .نسافاإل إنسانية مع تنسجـ لكي العمارة تحققيا أف يجب التي

 :اإلنسانية
 :العمارة في اإلنساني المقياس احترام .1

 يعطى أف فبدوف اإلنساف، إنسانية الحتراـ ىاما مؤشرا العمارة في اإلنساني المقياس احتراـ يشكؿ
 .االعتبار موضع المؤشر ىذا أخذ يمكف ال األولى، األولوية اإلنساف
 مدى وعمى الحياة، نواحي جميع في واالغتراب التوحش حياة عاش الذي اإلنساف عمى غريباً  وليس

 في إال ذلؾ إلى يتنبو لـ الحديث العالـ أف إال أولوياتو، إحدى اإلنساف إنسانية ال تكوف أف القروف،
 البنود أقرأىـ قد المؤتمر ىذا كاف و ، 1990 عاـ ريودجانيرو في عقد الذي الشيير األرض مؤتمر
 في األولى األولوية صاحب اإلنساف اعتبار وىي التكنولوجيا، و العمـ و الصناعة عصر في الغائبة
 .المستدامة التنمية عممية

 :االحتواء مفيوم تحقيق .2
 ويعطييا يحتوييا مكاف إلى بالركوف ترغب نسافاإل  نفس أف ميـ ،إذ إنساني وىو شعور

 وكاف أكنانا، الجباؿ وكانت سكنًا، اإلسبلمي المعماري الفكر في البيوت كانت ولذلؾ خصوصيتيا،
 بحيث المبنى ليشكؿ تقنياتو يطوع أف يستطيع ىنا والمعماري قّر، و حرّ  مف أكف ما المساكف أفضؿ
 المعماريوف استطاع وقد فيو؛ باالحتواء اإلنساف، ويشعر إليو يركف بالدؼء ممئ معماري بمنتج يخرج
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 ىذا حققت الداخمية ،التي األفنية كذلؾ و ، المقفمة المدينة خبلؿ مف ذلؾ تحقيؽ األياـ سالؼ في
 .النظير منقطع بشكؿ المضموف

 :الخصوصية تحقيق و اإلنسان خصوصية أىمية تأكيد .3
 المتطمبات إحدى وىي اإلسبلمي، المنيج أكدىا التي المعمارية المرتكزات أىـ إحدى الخصوصية و

 وخاصة وعائمية وبصرية سمعية إلى مقسمة وىي .اإلنسانية النفس تحتاجيا التي اليامة اإلنسانية
 األفكار مف مجموعة خبلؿ مف اإلنساني المضموف ىذا تحقيؽ المعماري ستطيعيوشخصية، 
كبير  بشكؿ اإلنساني المضموف ىذا تحقيؽ في والحاضر معماريو الماضي نجح وقد .واألشكاؿ

 خالد و لمعي مصطفى و وزيري يحيى و اكبر وجميؿ كشؾ القادر وعبد إبراىيـ الباقي عبد أمثاؿ
 و طاشقندي فرحات و عطية وسحر اليذلوؿ وصالح العابد بديع و عثماف الستار عبد محمد و عزب
 .غيرىـ و عفيفي كماؿ احمد

 :اإلقميمي لمتخطيط الشمولية النظرة تأكيد .4
 التوازف اختبلؿ عمى اليجرة مخاطر ببياف القرآني المنيجي الفكر شمولية ،عالجيا نظرة وىي

 وىي الضرورة ىذه معالـ وحدد  ،القصوى لمضرورة إال الموطف مف عدـ الخروج إلى ودعا السكاني،
 .والظمـ االضطياد

 العصر في تعقيداً  المشاكؿ أكثر اإلسكاف مشكمة جعمت التي األسباب كبريات مف اليجرة وتعتبر
 أف يجب الشمولي التخطيط بدايات أف ليبيف جاء اإلسبلمي المنيجي العبلج فإف ىنا ومف الحديث،

 .اليجرات مف غيرىا أو المدينة، إلى الريؼ ىجرة اإلنسانية، سواء اليجرات إيقاؼ عمى تؤكد
 :واالسترخاء اليدوء تحقيق .5

 في الحياة ضرورات مف العمارة ،وىو ضرورة في لتوفيرىا اإلنساف يطمح التي المتطمبات أوؿ ىو
 اإلنساف متطمبات أىـ أحد اليدوء يكوف أف وبدييي والمفكريف؛ الفبلسفة مف الغالبية العظمى عرؼ

 حقؽ وقد .والعممية والمجتمعية الشخصية الفرد حياة جوانب عمى جميع ينعكس النفسية ،والذي
 تسمية بإعادة بدأ حيث نظير، لو لـ يسبؽ بشكؿ المتطمب ىذا اإلسبلمي المعماري المنيج

عادة أنو مف المنزؿ عف السائد المفيوـ فنقض القواعد، مف المفاىيـ عمى وأتى المسميات،  المأوى ،وا 
 بيوتكـ مف لكـ جعؿ الذي)  فقاؿ الفيزيقية الوظيفة إلى إضافة اإلنساني، الشموؿ ليحمؿ تسميتو
 الفكر أشار إليو ما ىذا و سكنا يسمى أف جاز النفسية بعاداأل حقؽ إذا ،) 80 النحؿ)(سكناً 

 فيو ماىيتيا، تغيير دوف األشياء وظيفة تغيير ىو والجعؿ ،" الَجْعؿ " مفيوـ استخداـ اإلسبلمي عند
 .إلييا ويطمئف اإلنساف يتطمبيا التي واإلنسانية الروحية األبعاد بإضافة المنزؿ سكناً  يجعؿ

 .لمتواصل مناخاًا  ليكون المحيط الوسط تييئة .6
 المعماري الفكر وجو وقد  ، Deasyالغربي العالـ مف المؤلفيف مف العديد إليو أشار ما وىو

 مكاف ألف وذلؾ االعتبار، بعيف البعد ىذا أخذ ضرورة إلى والمعمارييف اإلسبلمي المخططيف
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 ىذه لتحقيؽ المعماري الميندس دور ىنا ويأتي التواصؿ، تحقؽ التي الوسائؿ أىـ مف يعتبر التواصؿ
ضاءة فراغات مف المعماري يوفره أف يمكف ما اإلطار ىذا في يدخؿ حيث الحاجة، مناسبة  كافية ،وا 
 أو تفريط دونما المسكف عمى سعة حثّ  قد اإلسبلمي الفكر وكاف والحوار، التواصؿ عممية لتسييؿ
 وطرح الحوار، لحرية مناسباً  ومناخاً  مكاناً  تييئ المبنى سعة أف إذ السعادة، مف ذلؾ واعتبر إفراط،

 .المبنى مستخدمي مف بو المعنييف غير لحوار إلى يستمع الف اضطرار دونما ومناقشتيا األفكار،
 يفصؿ شكؿ ب المساكف ونفذوا فصمموا ذلؾ، اإلسبلمي الفكر تشربوا الذيف المعماريوف استشؼ وقد

 في اإلنسانية األبعاد أىـ يعتبر أحد الذي المضموف ، ىذا لتحقيؽ المختمفة والنشاطات الفراغات
 .العمارة

 :الكائنات مع الودية العالقة عمى التأكيد .7
 أف حيث ، لئلنساف اإلليية لمرسالة الشمولي المفيوـ مف األخرى الكائنات مع الودية العبلقة وتنتج
 مع ومتوازنة واضحة عبلقة بناء عمى قدرة أكثر اإلنساف يجعؿ كائف كؿ العقبلني لوظيفة الفيـ

 الشمسية الطاقة أف حيث والدعـ، التسخير مفيوـ مف ىذه العبلقة مفيوـ وينشأ األخرى؛ الكائنات
 أو كائنات إال ىي ما الطاقة مصادر مف وغيرىا الكيرومغناطيسية والجاذبية والمياه واألمواج والرياح

 طريؽ عف الوّدّية العمارة ىذه مف يستفيد أف المعماري ويستطيع .لئلنساف مسخرة لكائنات مخرجات
 يكتشفيا التي الطاقة أنواع أو الرياح، طاقة الشمسية أو الطاقة مف تستفيد التي التصاميـ وضع

 وىي الحية ، الكائنات مع العبلقة تكمف الودية ، العبلقة مف اآلخر الجانب وعمى تباعًا؛ اإلنساف
 اهلل تسبح بحمد وىي  44 واإلسراء 39 :األنعاـ(الناس أمثاؿ مف أمـ فيي بالعدؿ معيا التعامؿ
 .بالعبث معيا التعامؿ يجوز ال وليذا بدور، وتقوـ

 عبثاًا  البناء عدم و الفاعمية و الكفاءة .8
 اإلسبلمي المنيج قدـ وبيذا المعاصرة الوظيفية ثورة عمييا قامت التي المعمارية المبادئ أىـ مف وىو
 لممعمارييف درس مرفوض،وىو أنواعو بكؿ العبث بأف درساً  سافلئلف
 بحقيقتيا اإليماف مف النابعة الوظيفة وىي الممتزمة، الوظيفية مفيوـ لتحقيؽ عاـ وأربعمائة ألؼ منذ
 تبرز ىنا ومف » متروؾ« ميدور أو  ّ  عابث فراغ أي إيجاد بعدـ لممعمارييف درس وىو بشكميا، ال

 يجب لمخطورة مصدر الحاضر أنيا معماريو أدرؾ والتي المتروكة ، أو الفراغات المسافات مخاطر
 .منو التخمص

 يطيق ال ما اإلنسان تكميف عدم .9
 وأيسرىا األمور أوساط والتزاـ الوظيفة، تحقيؽ تشمؿ طويمة قائمة اإلنساني البعد ىذا تحت ويندرج
قامة المنفعة تحقيؽ كذلؾ وتشمؿ . الكفاؼ حد تعدى عدـ مع الفاعمية و الكفاءة تحقؽ التي المباني وا 
 اقؿ باستخداـ وتبنى تصمـ التي المباني وىي اإلنسانية، المباني تصميـ يضمف الذي ىو والكفاؼ

 . المطموبة الوظيفة لتحقيؽ والماؿ والوقت والطاقة الجيد مف قدر
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 اإلمكانات استخدام في والقصد الموزون اإلنفاق .10
 وبيف النفقة، في التجاوز بيف اإلسبلمي المنيج ربط حيث نسانية،اإل بعاداأل أىـ مف ىذا أف ويبدو
 واحد في يسرفوف الذيف عمى وعاب المطموب، ىو الوسط اإلنفاؽ جعؿ وليذا والتأنيب، والموـ الحسرة
 مف قدر بأقؿ المبنى إنشاء خبلؿ مف ذلؾ، يوظؼ أف يستطيع بدوره والمعماري قرآنية آية وثبلثيف
 .المطموب لتحقيؽ والماؿ الطاقة

 :الجوار حقوق واحترام االجتماعي التكافل تحقيق .11
 ىنا مف عيةاالجتما لمعبلقات الروابط مف واسعاً  طيفاً  يحوي كبيرا عنوانا االجتماعي التكافؿ يعتبر
 وحؽ الضرر، حيازة وحؽ االرتفاؽ، وحؽ الشفعة، حؽ لو عظيمًا، فكاف اإلسبلـ في الجوار حؽ كاف

 لممعمارييف محددات تعتبر ىذه التوجييات فاف ىنا ومف .اإلخوة وحؽ اإلسبلـ، وحؽ الجوار،
 عميو يتطاوؿ أو الريح ،وال الضوء عنو ليحجب جاره عمى جار يعتدي فبل التصميـ، عند لمراعاتيا

  .نفسياً  ليضره البنياف في
 :)النفسية والراحة السعادة إلى المؤدية الجمال عناصر إضفاء)  الجمالي البعد .12
 اإلمكانات زيادة أو اإلنفاؽ بكثرة يرتبط ال الجماؿ أف إذ الوظيفية، أو الكفاؼ مع البعد ىذا يتعارض وال
 في و . (التوحيدي(األجزاء وتناسب األعضاء كماؿ في الجماؿ اكتماؿ إنما و بيرجة األماكف، أو

 يشكؿ يمكنو أف العمارة في االحتياجات ىذه تحقيؽ أف  اإلنسانية االحتياجات تمخيص يمكف المجمؿ،
إلى  العمارة أو إعادة العمارة إلى اإلنسانية إعادة في اإلنسانية ،مما سيساىـ لمعمارة العامة المواصفات
 تحقيؽ- الحدودية  احتراـ- المنفعة  و  الكفاؼ:يمي فيما المواصفات ىذه البحث ويمخص .إنسانيتيا
 االرتباط- الحيوي  المحيط - الصداقات تكويف إلى الدعوة الجوار حقوؽ احتراـ- االجتماعي  التكافؿ
 النفسية الحاجة- الكمية  الراحة تحقيؽ - لمجماعة باالنتماء الشعور تعزيز- الجمالي  البعد- بالكوف 

 احتراـ- االجتماعية  المكانة تعزيز- التميز  عمى التأكيد- عنصر الماء  مع لتواصؿا- العقيدة  إلى
 - اإلنسانية وحدة عمى التأكيد - الخصوصية تحقيؽ- االحتواء  مفيوـ تحقيؽ - اإلنساني المقياس
 المتروكة المساحات تبلفي- اإلقميمي  لمتخطيط الشمولية النظرة تأكيد - اإلنساف خصوصية أىمية تأكيد
 مناخاً  ليكوف الوسط تييئة- االجتماعية  الروابط تقوية - واالسترخاء اليدوء تحقيؽ - والسبلمة األمف

 تكميؼ عدـ عبثاً  البناء عدـ و الفاعمية و الكفاءة - الكائنات مع الودية العبلقة عمى التأكيد - لمتواصؿ
 و التفاصيؿ سبلمة االتجاه و المكاف عمى التعرؼ - لئلمكانات الموزوف اإلنفاؽ - يطيؽ ال ما اإلنساف
 .الوظائؼ أداء حسف

 روحيا لمعمارة نعيد كيؼ وىو الميـ التساؤؿ يبرز ، )رقميا( أصبح الذي لئلنساف اغتراب مف تتالى ما مع
 امتمؾ الحديث اإلنساف أف وحيث .والتقنيات والمعارؼ العموـ إليو وصمت مما المثمى االستفادة مع اإلنسانية
 السيؿ مف أصبح وحيث لئلنساف ، المعرفية القاعدة واتسعت الدقيقة ، العالية والتقنية الجديدة ، اآلالت
 نترنتاألو التمفزة ومحطات الصناعية لؤلقمار كاف وقد الحواسيب ، خبلؿ مف المعرفية القاعدة إلى الرجوع
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 إلى ووصؿ أرحب  وأفؽ بمنظار أوسع األشياء ينظر إلى أف اإلنساف استطاع ىذا ىذا ؛ لكؿ كؿ في فعميا
 تشكيؿ عمى قادرا جعمتو المعمومات مف ىائمة ثروة وامتمؾ العقؿ ، فييا أبعادىا ،بما بجميع نفسو دراسة
 .الماضي في عاجزا كاف أف بعد وتقنياتو ومعارفو بعمومو قادرا أصبح وأنو إلرادتو ، وفقا األشياء غالبية
 في مضطرا كاف أف بعد وتطويعيا، معيا يتعامؿ المواد التي تكييؼ عمى مقدرتو إلى اإلنساف وتطور
 أكده وما األخيرة، المعمارية الفكرية التفاعبلت إليو وصمت الذي الياـ المؤشر أما معيا التكّيؼ إلي الماضي
 التي ىي المطموبة العمارة أف والعشريف الحادي القرف بدايات و العشريف القرف نيايات في العمارة منظرو
 مازالت وتقنية وعمـ ومعرفة وحكمة عقؿ مف اإلرىاصات ىذه تحمؿ وبكؿ ما واألخبلؽ بالقيـ تعني أف يجب
 المخاض مرحمة في مازالت السائدة فكاراأل  لكف .رضاأل عمارة إلى يقودىا أف تتمنى الذي الطريؽ تتممس
 .سابقاتيا حممتيا التي الفعؿ تحمؿ ردود آنية ثورية نظريات لئلنسانية يقدـ قد الذي
ف اإلنساف، عف تنفصؿ أف يمكنيا ال العمارة أف ىمجيتيا و تغوليا  توحشيا، يعني اإلنساف عف انفصاليا وا 

ف بالضوضاء وامتبلءىا ىي  ألنيا البشاعة ، ألكبر صور تمثيميا يعني اإلنساف عف انفصاليا والصخب ،وا 
 اإلنساف تشكيؿ إعادة في تساىـ قد المحصمة في لكنيا آالميـ، و وآماليـ الناس ليموـ المباشر االنعكاس

 تشكيؿ في كبير دور الحديث العصر في اإلنساف أنتجيا التي البشعة لمعمارة كاف وليذا تشرشؿ؛ يرى كما
 التعامؿ وعدواني التصرفات، سيئ التفكير، منحرؼ األحاسيس، متبّمد المستفّز، المريض، المغترب، نسافاإل
 زاؿ ما الذي لمتساؤؿ تدعو باإلنساف الحديثة اإلنسانية العناية ىذه كؿ .اإلنساف بني مف جنسو بني مع

 اإلنساف ىو مف آخر، بمعنى و اجمو؟ مف العمارة تشكيؿ ينبغي الذي المعاصر اإلنساف ىو مف وىو مطروقا
 تقود التساؤالت ىذه وكؿ ؟ العمارة ستشكؿ التي المعمارية بالنظريات التفكير عند االعتبار بعيف سيؤخذ الذي
 العمارة تشكيؿ عمى قادرا يكوف لكي نسافاإلتشكيؿ  إعادة إلى بحاجة نحف ىؿ :ىو و الميـ التساؤؿ إلى

 الذي المتفرد الشمولي المنيج مع ويتناغـ ينسجـ بما اإلنساف تشكيؿ إعادة المطموب ىؿ و ؟ اإلنسانية
 اإلنساف؟ خالؽ وضعة

 وجميع بيئتو و فطرتو مع متناغـ السماوي بالشرع منضبط إنساف إما ذاتيما، الخياريف أماـ البشرية إف
 .واليوى الترجيح بقوانيف محكوـ أو إنساف المحيط ؛ الوسط موجودات

 األشكاؿ خمؼ القابعة والمرتكزات الحكمة لفيـ الجادة الدراسات مف مزيد إلي يحتاج المعماري الحقؿ إف 
 ما ومع اإلنساف مع لمعمارة الكمية العبلقات يحدد متكامؿ شمولي كمفيوـ العمارة الستيعاب وذلؾ المعمارية
 .حوليما

 مف ىياإلؿ المنيج مبادئ قراءة إعادة اإلسبلمي العربي العالـ أبناء مف يحتاج المعماري التعميـ حقؿ إف 
 العمارة تعيشيا التي الغربة إزالة اجؿ مف أجمع العالـ إلى المبادئ ىذه لتقديـ مؤسسي بشكؿ منظور معماري

 .اإلسبلمية الحضارة في الصدارة مركز إلى المسمـ العربي المعماري إلعادة محاولة في وذلؾ
 اإلنسانية األبعاد لمعرفة تفصيمي وبشكؿ وفكريا تاريخيا العمارة قراءة إعادة إلى يحتاج المعماري الحقؿ إف 

 .العمارة تمؾ في تواجدىا أو غيابيا ومدى
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 والمعاصرة التقميدية العمارة بين االستدامة- 9
 المادة لموارد فيو مبالغ وبشكؿ المنصرميف ، القرنيف في اإلنساف استغبلؿ مف الطبيعية البيئة تعاني 

 قمة و ، السماء في األوزوف ثقب في حدث كما كونياً  البيئي االتزاف فقداف حدوث إلى أدى مما ، والطاقة
 السكنية البيئة تعمير في نسافاإل رغبة ىو ذلؾ في وؿاأل والسبب األرض، عمى وغبلئيا المواد وشح

 لتحقيؽ الطبيعية الموارد تمؾ استغبلؿ في الجشع عمييا يغمب فييا، مبالغ بطرؽ الطبيعية الموارد واستغبلؿ
 في رشد ما عمى وبالحصوؿ العيش في البلحقة األجياؿ بحؽ التفكير بواجب الشعور دوف السريع الربح

 و اإلنساف بيف المندثرة العبلقة عمى تركز أف تريد الدراسة  ىذه.سبقوه الذيف أجداده واستيبلكو استخراجو
 البيئة مع وبناءة حميمة عبلقة مف األجداد تركو ا لـ تحميمية ودراسة فحص خبلؿ مف واالستدامة، العمراف

 .لبلستدامة المعاصرة العمارة بنظرة ذلؾ ومقارنة االستدامة مفيوـ مع وانسجاميا
 الوسطية اإلسبلمية ثقافتو و نسافاإل وبيف الطبيعية، بيئتو و اإلنساف بيف الحميمة العبلقة تمؾ اختفت لقد
  .فييا استخمؼ التي األرض عمارة في المسمـ اإلنساف تعامؿ حكمت التي

 مف أسسو تستغؿ أف يمكف حيث التقميدي، العمراني البيئي االتزاف ماىية تحقيؽ لذا وجب البحث عف مدى 
 )الحقيقي معناىا مف مفرغة شعارات خضـ في فقدتو التي( المعاصرة عمارتنا في البيئي االتزاف إلعادة جديد
 .الجديدة العمرانية لبيئتنا تصميمنا وفي
العمارة  في االستدامة مفيوم- 9-1
اإلعمار  و البناء لصالح مواردىا فاستنزفت بالبيئة وتطورىا نشأتيا في المعاصرة األوروبية العمارة تيتـ لـ

 وتحويميا الجباؿ جرؼ مف الطبيعية الموارد تستنزؼ األسموب بنفس العربي عالمنا إلى وانتقمت .واإلنشاء
 يستيمؾ اإلنشاء إف  كذلؾ المائية المصادر استنزاؼ عمى عبلوة ).. ورمؿى وحص اسمنت( اإلنشاء لمواد
 القضاء تـ كما لمشرب، صالحة غير مياه يستيمكوف العالـ سكاف خمس أف حيف في المياه، مف المنتج ثمث
 . االستوائية مف الغابات 8% مف يقرب ما عمى
 أف يسير مف بد وال دوف ضوابط التطور ىذا ترؾ يمكف ال لكف لمتطور، حاجة ىو البناء المؤكد أف مف

 –  اإلستنزافي والبناء الماؿ رأس ستغواؿإب ليا افتقدنا أخبلقيات تحكمو أف مف بد وال منطقي ضمف مخطط
 حقيقية وحاجة لوظيفة )السحاب ناطحة( البناء يكوف ال األحياف بعض وفي البنياف، في االستيبلكي والتعالي

نما  .البنياف في التطاوؿ في واحد رقـ بيدؼ تحقيؽ وا 
ذوي  معمارييف يد عمى وسكونس والية في المتحدة الواليات في بيا وعي أوؿ المعاصرة البيئية العمارة رأت

مكانات قوية شخصيات   سوليفاف لويس الميندس األمريكي االتجاه ىذا ابتدأ وقد .الكمؿ تعرؼ ال وا 
 L. Sullivanالمنفعة يتبع الشكؿ أف رافعًا شعار أعمالو ،   في(  Form flow function) الشعار  ىذا

 و رايت، لويد فرانؾ أعماؿ في بعد فيما االتجاىات ىذه المبكرة وتطورت العضوية لمعمارة شعاراً  أصبح
 برنامج خبلؿ مف جاء اإلنسانية لصالح دوليا مطمبا)الماضي القرف مف الثاني النصؼ في( مؤخرا أصبحت

 الذي  United Nations Environment Program UNEP 1972 العاـ  في البيئي المتحدة األمـ
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 وخاصة التقميدية  العمارة.األرض  عمى البشرية الحياة حالة تحسف التي بالتنمية المستدامة التنمية عرؼ
 أطراؼ وعمى الجباؿ الصخرية عمى سفوح مدنيـ أجدادنا بنى لقد بيئية، بطبيعتيا كانت اإلسبلمية عمارتنا

 يعتدوا ولـ بغرض الري، فييا األمطار مياه لحفظ لبرؾ الحفر تمؾ حولوا الصخور لقمع حفروا وحيف الصحارى
 .الصحراوية المدف في حتى ذلؾ وكاف أطرافيا وعمى مدنيـ بجانب الزراعية، األراضي عمى
 المعاصرة العمارة -9-2

عمى  وساعد وصناعية، وثقافية اجتماعية تطورات بسبب العشريف القرف بداية في المعاصرة العمارة جاءت
 .والثانية األولى العالميتيف الحربيف الذي أحدثتاه الدمار نتيجة السريع لمسكف الحاجة فيو مبالغ بشكؿ انتشارىا

 العمارة تحكـ كانت التي بيئتو مع لمسكف الطبيعية العبلقة حساب عمى السكف تاميف عمى فكاف التركيز
 .الماضي في التقميدية

 البيئي والتموث والطاقة المادة مصادر استيالك -9-2-1
 وطرؽ اإلنساف بو يشعر بيئي خمؿ إحداث إلى أدى البناء، مف أجؿ وطاقة، مادة مف الطبيعة موارد استيبلؾ

 إثارة ومنيا العممية بتمؾ القياـ خبلؿ أومف البناء لعممية لمتحضير أتي ي غالبيتيا متعددة والطاقة ىدر المادة
 رأفت عمي أو إفساد ويعرض ىدـ، أو طريؽ لشؽ أو البناء أو لمزراعة إلخبلئيا غابة، في الحرائؽ المتعمدة
 الميمبلت مثؿ أثر وغيره الماء في الحديثة البناء مواد استخداـ بسبب البيئي التوازف اختبلؿ بعض مظاىر

 وعقؿ جسـ عمى يؤثر مما عميو المحتوي البنزيف حرؽ مف الناتج الرصاص وأثر أمراض السرطاف، و الذرية
 .اإلنساف

احترامو  عمى بنيت كميا نظريتو إف بؿ األرض عمارة في البيئة احتراـ لعامؿ فتحي حسف المعماري تنبو ولقد
إف  :فيقوؿ  لمطاقة ىدرىا وبسبب الجانب ىذا إلى الفتقادىا الحديثة العمارة انتقد ما وكثيرا ولقوانينيا لمطبيعة
البيئة  مع يتفاعؿ ذكاءه يترؾ لـ العربية الببلد مف بمد في الزجاجية الجدراف مباني بإقامتو الحديث المعماري
 أبحاثو اف خبلؿ مف فتحي حسف ويتوصؿ الفسيولوجية  النواحي يراع لـ أنو كما المناخ حيث مف الطبيعية

 الداخمة الحرارة كمية لتبريد الكيربائية الطاقة مف طنيف إلى تحتاج ـ 3*3 بمساحة زجاجية واجية كؿ
 جيازاً  يستعمؿ ثـ فرنًا شمسياً  مبناه مف يعمؿ الذي المعماري الميندس إف  حقاً “ .)الساعة في كيموسعر)

 و العمارة مستوى تحت تصميمو يعتبر و البلـز مف األمور أكثر يبسط إنما لمسكنى قاببلً  لمتبريد ليجعمو ىائبلً 
مف  قرف مدى عمى المعاصر اإلنساف حاجات تمبي بيئية بناء وتقنيات مواد عف ماثبلً  البحث زاؿ ما اآلف إلى

 فكرة مع حساباتنا بعمؿ اليوـ قمنا أننا  ولو .واألداء التكمفة حيث مف مناسبة تكوف أف عمى أمؿ الزمف،
 مبالغ بشكؿ نمطية إما تكوف التي الحموؿ في ستمر ـ أرجح ت ىناؾ :األمؿ بخيبة لشعرنا األبنية الجاىزة

 بغية جديدة لرغبات الغالب في نستسمـ جديدة مواد عف البحث عممية ومع .إطبلقيا مقمدة عمى أو لمغاية فيو
 الضارة الغازات أو األسبستوس مثؿ :سيئة مفاجآت إلى يقودنا الذي ترفي،األمر ىو ما عمى الحصوؿ
 . الببلستيكية المواد في الموجودة
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 والعولمة االستدامة- 9-2-2
طاقاتيا  وضياع الطبيعية، موادىا مصادر استغبلؿ في اإلسراؼ مف أثر السوؽ انفتاح ظؿ في البيئة تعاني

 الطاقة و لممواد المرشد باالستغبلؿ االكتراث دوف البناء عممية  في )تعوض لف فقدت التي إف( اإلستراتيجية
 حضاريا مطمبا المستدامة التنمية موضوع أصبح وعندما .األرضية الكرة مستوى عمى تموث أدى إلى مما

 بالتأكيد يتوقؼ ال العالمي التموث إف .لمبيئة تمويثا الشركات أكثر الستغبللو المتحدة ،تصدى األمـ ترعاه
 دفع المنظروف ،ومخترعو يعتقد المحمية ،كما الييئات حدود عبر يتشكؿ لمدوؿ، ولكنو المستقرة الحدود داخؿ
 ( الكربوف وضريبة) ecopass ( اصطبلحاً  عميو يطمؽ ما البيئية أو الشروط وفؽ المركبات مرور رسوـ

carbon tax الكربوف  أرصدة  carbon credits المشابية االقتصادية والمبررات الحيؿ مف ذلؾ وغير 
 بيف فيما الموضوعية المساواة عدـ مؤشرات جديدة بيف صارخة ظاىرة األمر حقيقة في ىنالؾ .المستحدثة

 لعبة في كورقة بو والتحايؿ البعض استغبللو يحاوؿ الذي المؤشر أما الفقيرة، وتمكـ الغنية االقتصاديات
 اصطبلحاً  عميو بما يطمؽ الخاصة الجديدة المالية السوؽ تمؾ في الحقيقة في المستدامة ،فيتمثؿ التنمية
 قائمة السوؽ وىذه - CO2 أو الكربوف أكسيد ثاني غاز النبعاث ائتماف وىي شيادات - « الكربوف أرصدة

 النظر وجية مف غريبة جد تبدو ولكنيا المنطقي، المستوى عمى تصمح أف يمكف عمى آلية األساس في
 وىدوء وراحة أماف في يمكنيـ البيئة يموثوف الذيف التجاريوف والمشغموف والصناعات  فالبمداف.األخبلقية
 ذات البيئة منظمات مف العديد وكذلؾ ضمائر -بالصمت ضمائرىـ شاءوا ، مكبميف تمويث ما في االستمرار
 خفض في  )يساىـ أف ينبغي أو ( يساىـ وىذا يموثوف، ال الذيف أولئؾ مف بشرائيـ شيادات وذلؾ -العبلقة

 فييا تكوف حيث الثالث، العالـ مف بكامميا دوؿ في األوؿ ،بؿ المقاـ في الغابات محميات في :االنبعاث
 قيـ تحديد كيفية حوؿ الدائر الجدؿ عف النظر  وبغض.القميمة المتاحة الموارد مف واحدة غالباً  الغابة

 الفترة مدى وما المعاكس؟ االتجاه في أو التموث مف مناطؽ قريبة بقاع في الغابات كزراعة البديؿ التعويض
 سنة؟ مائة ثبلث سنوات، سنتاف، سنة، ؟ CO2الكربوف  أكسيد ثاني غاز لخفض الفعمي األثر لقياس الزمنية

 العامة المشتعمة المضاربة ألعراض مالية ،تخضع سوؽ أي شأف ذلؾ في أشنيا الكربوف، أرصدة سوؽ فإف
 مميار 30 بمغت قد في أوروبا التقريبية قيمتيا السياؽ،أف ىذا في بالذكر الجدير ومف العالمية، البورصات في

 الخيارات الحكومية في والتردد الغموض ذلكـ مثؿ تماماً  السوؽ، في الشيادات كثرة إف 2008.  عاـ يورو
الشركات التي  فإف لذلؾ .مرة مئة تنيار السوؽ ىذه أسعار يجعؿ يمكنو أف ذلؾ البيئية ،كؿ السياسة إزاء

 األخضر والغسيؿ التنظيؼ عبر النفايات مف لمتخمص المفيدة اآلثار مف القصوى االستفادة في سترغب
 المصنعة ألسمحة الشركات حتى ذلؾ في يتبناىا ،بما أف ألي شخص يمكف التي البيئية الممسة وىي البيئي
االنتحارييف  إستراتيجية إلتباع السوؽ استقرار عدـ عمى مفيد بشكؿ العمؿ بوسعيا سيكوف )الشامؿ الدمار
 البيئية اآلثار إزاء الحاؿ وكذلؾ منو ، الحد أو التموث خفض إلى مف سعييا بدالً  لمغاية ،وذلؾ مواتية بأسعار

نتاج صميـ وت تخطيط عمميات الناتجة عف  أف فقط الشركات ىذه عمى وسيتعيف السمع ، وتوزيع ونقؿ وا 
 أكثر تكوف أف يمكف خضراء ،وال في صورة بالظيور ليا والتي ستسمح المواتية لممضاربة المحظة تنتظر
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 والعمؿ والتشغيؿ الحكومية التسييبلت مستوى عمى ومكتسبات مزايا مف يمحؽ ىذا ما ذلؾ ،مع مف اخضراراً 
تقديـ  عدـ عمى القائمة مثيبلتيا مع وتقود، بالسوؽ تمعب مضاربة خضراء  شركات .العالمي الصعيد عمى
 .الحالية العالمية المالية األزمة مثؿ مالية أزمات إلى وتفيد الخمؽ، البيئة تفيد حقيقة سمعة
 مركزية مكانة المستدامة التنمية موضوع فيو بالتأكيد ،يتبوأ عولمي ،أوروبي وثقافي فني سيناريو ظؿ وفي

 تأثير الحقيقة في وقوياً  جمياً  يظير المعمارية، واليندسة التصميـ بمجالي يتعمؽ فيما خاصة عمى الدواـ ،
 تنظيؼ تعيد بيئة في التفكير بمكاف الصعوبة مف كذلؾ يبدو البمداف، بيف المساواة عدـ القاسية مف الظروؼ
 صمت أ تقريبا سنة ثبلثيف خبلؿ التنمية في معدؿ وارتفاع الدخؿ ارتفاع بمجرد ىكذا ببساطة بنفسيا نفسيا
 حقيقة لموقوؼ الغرب ضمير يسمى بصحوة أف يمكف ما إلى قاد مما االقتصادي، الجمود إلى العالـ العولمة

 االجتماعية الحقيقة المشكمة بأبعادىا إلى ولينظر العالـ وثروات لمصادر ياإلستنزاؼ االستيبلؾ ىذا أماـ
 مجاؿ في عف االستدامة نتحدث كنا إذا االستدامة ؟ ىي ما :وراؿ جولياف يقوؿ .واالقتصادية والثقافية
 كما لتقنيات خضراء، )كاتالوج( وتسويقي دعائي كتيب مجرد إلى غالباً  تتحوؿ المجاؿ ىذا في فإنيا العمارة،

 ىنالؾ فإف ذلؾ ، ومع .الكربوف أكسيد ثاني غاز انبعاث مف منخفض معدؿ مجرد إلى كذلؾ تتحوؿ أنيا
عمى  فقط يقتصر ال ىذا اإلدراؾ :منيا مختمفة أبعاداً  لنا يبيف إحاطة و أكثر شموالً  لبلستدامة إدراكاً  و فيماً 

. وثقافية واقتصادية اجتماعية جوانب كذلؾ يشمؿ ولكنو البيئي، الجانب
 التقميدية والعمارة االستدامة- 9-3

لينظر  اإلنسانية الحضارية التجربة تتوقفو أف بد ال البيئة وعمى العمارة عمى العولمة نتائج اإلنساف يرى عندما
 عالمية داخؿ أزمة فيو يقؼ وضع مف األرض كوكب إليو وصؿ لما حموال فييا يجد فاحصة ،عمو بعيف إلييا
  .منيا يخرج ومتى كيؼ اإلنساف يدري وال وصحية واجتماعية، مالية

 ثرأ أي بدوف الطبيعة إلى وتعود مواده تتحمؿ المبنى حياة دورة انتياء وعند الطبيعة مف تنبت التقميدية العمارة
 امتدت التي البشرية التجربة ىذه مف المعماري يستفيد أف باإلمكاف ىؿ .يذكر تمويث أي وبدوف سمبي عمييا

 في البيئية التقنية الحموؿ أف والطبيعة البيئة مع التقميدية البناء مواد وانسجاـ تناسؽ إلى  أضؼ.عديدة قروف
 في المثمرة باألشجار المزروعة والحديقة البيت تكامؿ أف كما  السمبية الطاقة عمى التاريخية تعتمد المباني
 أفضؿ  أعطى)المدينة حوؿ الزراعية المناطؽ وجود باإلضافة إلى( اإلسبلمية العربية المدينة حدود داخؿ

 تكييؼ كمفة يخفض ) والمتسمقة  المنسقة و الشجيرات النباتات و األشجار استخداـ وجد فقد بيئية ازدواجية
 % 10 يوفر والشجيرات بالنباتات المنشآت فتحات و تظميؿ النوافذ أف كما  ،%1535 بمقدار اليواء وتبريد
 حدائقيـ داخؿ في والنباتات لؤلشجار المسمموف العرب استخداـ أثر التبريد لقد في المستخدمة الكمفة مف

 حديثة بصور معمارية اقتباسات تعطياآلف  إلى زالت وما القروف الوسطى  في أوربا عمارة عمى الحضرية
 .الحضرية الزراعة مصطمح تحت
المعمارية  اليندسة مثؿ واسع نطاؽ عمى المتباينة التخصصات مف عدداً  األمر حقيقة في تجمع التي

 الطاقة في التطبيقية والدراسات الزراعي، والتخطيط والبيئة، الطبيعية، المناظر وىندسة المدنية، واليندسة
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عادة التدوير  فردية طريقة بأنو  يانج كيف الماليزي الميندس وصفو ما لخمؽ وذلؾ التموث، ومكافحة وا 
  .بالتصميـ البيئي لبلرتباط

 البيئة مف تنطمؽ حموؿ نقدـ أف يمكف كيؼ أو حديثة، بصورة التقميدية العمارة مف نستفيد أف يمكف كيؼ
  التكويف؟ ذاتية استدامة نحقؽ كيؼ ، البيئة لمحفاظ  عمى

 التطبيق وتوافقية التكوين ذاتية استدامة -9-3-1
 بو نادى مف أوائؿ العشريف، ومف القرف مف الثاني النصؼ بداية في حديثاة المتوافؽ العمارة مصطمح ظير

 الثبلثة األخيرة العقود في أصبح حتى المصطمح ىذا وتطور فتحي، حسف المصري المعماري الميندس
 المجاؿ ىذا في العامميف الميندسيف ومف أبرز .وأساطينو أتباعو ولو األوروبية الجامعات في يدرس تخصصا

  . Carola  كاروال واإليطالي  Culen Marcut  ماركوت كوليف األسترالي نذكر مف المحدثيف
 بعد الدعوة ىذه إلى ووصؿ العمارة، في بالتوافقية أسماه بما واقعي ثقافي منطمؽ مف فتحي حسف نادى لقد

 إسكاف مشاكؿ حموؿ بأف نتيجة إلى كذلؾ وتوصؿ مصر، في التقميدية العمارة خصائص ألىـ دراسة وافية
 والتقنيات المواد الستخداـ رجعة إلى تحتاج الثالث، العالـ مناطؽ أىالي ومف بؿ مف أىؿ المنطقة ، الفقراء
 ولسيولة البيئة، مع والنسجاميا المواد، تمؾ توافر لكثرة وذلؾ القريب، حتى الماضي مستخدمة كانت التي

 الثاني النصؼ في وقاـ .المصانع أصحاب و البيروقراطييف استغبلؿ وببعد عف الناس عامة قبؿ مف تطبيقيا
 الطيف بمادة البناء تقنية عمى باالعتماد وخارجيا مصر في عدة قرى ببناء نظرياتو بتطبيؽ السابؽ القرف مف

 كثير في النجاح ليا وكتب عالمي مستوى عمى الدعوة صدى ىذه القت  لقد.الحجر بمادة وكذلؾ التقميدية
 في سواء رائدة كتجربة تعميميا توقؼ العربي العالـ في لكنيا .واستراليا أفريقيا مف كؿ في المشاريع مف

 كضرورة الدعوة ىذه تفعيؿ إمكانية في إعادة النظر مف بد وال .التطبيقي المجاؿ في أو األكاديمي المجاؿ
 .أيضا ثقافية
 االنفتاح مع تكوينيا، في نفسيا عمى تعتمد مستوردة غير ذاتية استدامة إلى بحاجة العربي العالـ إف

 .لدينا التقني والمستوى اقتصادنا ومقدرة بيئتنا مع متوافقاً  القادـ ىذا داـ ما الغرب، تجارب واالستفادة مف
نجاز ودقة، بسرعة العمؿ يعني ىذا يومنا في مستدامة بطريقة التصرؼ إف  والعثور  رائعة بناء تصميمات وا 

 ىي ىذه .ممكنة فترة أقؿ في المستودعات المواد بقاء مدة وتقميؿ االستعماؿ، وسيمة متاحة مواد عمى
. أيضًا  طريقة التفكير في بؿ فقط، العمؿ طريقة في ليس عمييا اإلجابة تجد التي االحتياجات

 معاصر تقميدي- 9-3-2 
 واالىتماـ النفايات مف والتخمص البصري و الضجيجي التموث مف الحماية و نظيفة طاقة استخداـ إف

 األصوؿ إلى الرجوع في تجده ذلؾ ومرجعية .الخضراء لمعمارة مدخبل تمثؿ الخضراء المناطؽ بالنباتات و
  .حديثة بتقنيات تكوف وقد تقميدية مواد في استخداـ بدء، ذي إلى عود
 منشأة» يكوف أف بد فبل مستداماً  كذلؾ يكوف أف العمراني لمنسيج بد والعمراني ال المعماري المستوى عمى ىذا

 وطرؽ والروحية المادية واألماكف اإلنساف احتياجات تمبي صحية ومريحة مساكف بيا العناصر، متكاممة
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 تحتوي كما ،)تجميمية عناصر –  تبميطات–مظبلت  – إضاءة– تشجير – خصوصية( آمنو مشاة وممرات
 والطبيعية النظيفة الطاقة وتستخدـ والمائي ، الضجيجي واليوائي التموث عوامؿ مف لمتخمص مثمى طرؽ عمى

 .والصناعية والضارة  السكنية النفايات مف أماف ب وتتخمص والمتجددة ،
 مرور رسوـ مثؿ وتشترى تباع األسيـ سوؽ إلى االستدامة مفيوـ بتحويؿ قاـ العولمة مجتمع 

 carbonالكربوف وضريبةecopass   اصطبلحاً  عميو يطمؽ ما أو البيئية وفؽ الشروط المركبات
tax  الكربوف  وأرصدة  credits carbon (، عمى الحقيقي أثره و فعاليتو الموضوع أفقد مما 
 .االستدامة مواد مع والمباشر الطبيعي التعامؿ مف بد ال .البيئة

 الحضارية  التجربة تمؾ مف االستفادة مف بد وال مستدامة بطبيعتيا التقميدية اإلسبلمية العربية العمارة
 .وثقافتنا وبيئتنا لمناخنا المناسبة المواد اختيار في المعمارية

 تموث مخمفات ترؾ دوف العصر، لمتطمبات تستجيب بصورة وتقديميا التقميدية والتقنيات المواد تطوير 
 .الرؤية ىذه لتطويرىا ضمف األبحاث تجرى البيئة، ويمكف أف

 ومستقبؿ حياة مسيرة في تؤثر عمى األرض واقعية حقيقة ىي بؿ يرفع شعارا ليست االستدامة 
 .التطبيؽ وتوافقية المنشأ ذاتية عمى اعتمدت ما خاصة إذا اإلنساف

 األثاث تصنيع مستوى عمى وحتى والعمراف العمارة مستوى عمى االستدامة مفيوـ يظير أف بد ال 
 .المنزلي

 ما والعولمة التصنيع عالـ ففي لمجتمعنا، الدعائي الزائؼ مف الحقيقي المستداـ تمييز مف بد ال 
 بسبب وذلؾ ببلدنا، في ضررا أكثر يكوف أف يمكف الصناعية، الببلد في يكوف مستديما أف يصمح
 .المواد بتدوير تمؾ المعنية المصانع وجود عدـ

 بما تحديثيا مع والحديقة، الوسطية الساحة باستخداـ البيئة مع التعامؿ وطرؽ التقميدية لممواد الرجوع 
  .الجانب ىذا وتطور تيتـ بحث مراكز إنشاء إلى يحتاج أمر يخدـ المستخدـ

. البناء وعموـ العمارة قسـ والتخطيط العمارة سعود كمية الممؾ جامعة عمياف شفيؽ جماؿ .د
 

 والعشرين الواحد القرن في المستدامة والعمارة التقنية- 10
 ظؿ في صاً وخص والتشييد البناء مجاؿ في التكنولوجي بالتطور قوياً  ارتباطاً  العمرانية التنمية ارتبطت 

 االستثمارات مف بيا يستياف ال نسبة وتوجيو األخيرة السنوات في القطاع ىذا عمى نفاؽاإل حجـ زيادة
 يتناسب بما الحديثة والتكنولوجية التقنية باألساليب األخذ اإلدارة في وجود مع العمرانية التنمية إلى الموجية

 .الشامؿ بمفيوميا االستدامة وتحقيؽ البيئية الظروؼ مع
 المتانة تشمؿ العوامؿ مف ومجموعة المتاحة التقنية بيف المزج تحقيؽ في يكمف المستدامة العمارة نجاح إف

مكانية العمر االفتراضي وزيادة  إلى البحث ييدؼ لذا .التشغيمية الكمفة وقمة الصيانة وسيولة الوظيفي التنوع وا 
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 .الحديثة والتكنولوجيا التقنية استخداـ مع المستدامة التنمية تحقيؽ تيدؼ إلى مستقبمية منيجية رؤية إيجاد
 .والتوصيات النتائج أىـ بعرض البحث وينتيي
  والعمارة المستدامة التنمية- 10-1
أكثرىا  كاف ولكف التعريفات مف العديد ليا ظير وقد السبعينات أواخر مند المستدامة التنمية مفيوـ ظير لقد
 الحالي الوقت في السكاف احتياجات تنمية عمى القدرة“ تعني والتي بروندتبلند لجنة تعريؼ ىو وانتشاراً  قبوالً 
 دوف سميمة البيئة عمى الحفاظ تتضمف ، وىي تمبية احتياجاتيا في القادمة األجياؿ حقوؽ عمى الجوار دوف

 الفناء“ ىو ليا المقابؿ اف ونجد ”البقاء االستدامة“ تعني بيذا ..القادمة األجياؿ منو لتستفيد تمويثيا
 اإلنسانية المجاالت كافة في التنمية ىو الشامؿ بمعناىا ”المستدامة التنمية“ كممة تعني وبذلؾ ..”واالندثار

 .األرض عمى والحياة المحيطة البيئة عمى الحفاظ مع
 والتي المختمفة ومتغيراتو ”العمراني البعد“ السابؽ لمتعريؼ ليضيؼ  ـ 1989 عاـ رتيشاردسف نيجؿ جاء وقد

 .لمموارد الكؼء واالستخداـ العمراني بالتخطيط تتعمؽ
اإلبعاد  مراعاة بدوف كفاءة ذات تكوف اف يمكف ال ”المستدامة التنمية“ باف ليشير فيميت وليـ بعده جاء ثـ

 االحتياجات مف أدنى حد لتوفير تفرض ”المستدامة التنمية“ فاف وكذلؾ .والعمرانية واالجتماعية االقتصادية
  .مجدية تكوف اف ليا أريد ما الفقر إذا حدة مف والتخفيؼ لمجميع

 العمراني والتطور اإلنسانية االحتياجات تحقيؽ أساسية بصفة تعني المستدامة التنمية اف ذلؾ مف ونستخمص
 مف يزيد أف يفترض بؿ ..الحضرية بالمجتمعات الطبيعية لمبيئة الفناء أو الضرر إلحاؽ دوف ذلؾ يحقؽ الذي

 ىدؼ( الفاضمة المدينة مجتمع إلى لمصوؿ واالقتصادية االجتماعية المتغيرات لتواكب تنميتيا وتحسينيا
 شجعت التي المعمومات وثورة الثالثة األلفية عصر وىو والتنمية التطور عصر في سكانيا الحضر ورغبة
 :المعاصرة والعمرانية المعمارية التنمية عممية أسس .)اإلنسانية الحياة مجاالت كافة في التنمية عممية
 تقميدية إنشائية أساليب إتبعت وقد الماضي القرف خبلؿ الحديث العصر في لمعمارة عديدة نظريات ظيرت لقد

 جديدة أشكاالً  لمعمارة جعمت الثالثة واأللفية المعمومات لثورة المعاصرة المعمارية الطفرة ولكف ..ومتطورة
 شاىؽ وبعضيا المنشآت معيودة مع ضخامة غير شكمية تراكيب وأخذت بؿ تقميدية غير إنشاء وطرؽ

 والمقياس الحضري التنسيؽ وىو المعيود مفيومو عف الجديد العمراف تغير مفيوـ فقد وبذلؾ ..اإلرتفاع
 الطفرة( المعاصرة العمارة عمى المبلحظات أىـ فمف لذلؾ ..بيا والتمتع الطبيعة مع والربط اإلنساني
  :يمي ما الحضرية بالمناطؽ  الحضري  والعمراف )المعمارية

 الطيراف بإستخداـ المماثمة المنشآت بيف الربط يكوف حيث اإلرتفاعات شاىقة لممنشآت :اإلنعزالية -
 .أنواعيا جميع وليست أعبلىا ميابط لو خصص الذي

 بالمقياس اإلحساس عدـ إلى أدت الشاىقة اإلرتفاعاتؼ  :اإلنساني الحضري المقياس ضياع -
 و المنشآت لضخامة نظراً  المنشآت ليذه المستخدميف لمسكاف العالية الكثافة فضبًل عف .اإلنساني
 .بالمدف المركزية المناطؽ في وخاصة لبعضيا الشاىؽ اإلرتفاع
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    :المحيطة المواقع تنسيق صعوبة -
 البلزمة المسطحات بسبب لمدف المركزية داخؿ المناطؽ خصوصاً  الخضراء المسطحات ضياع
 تمؾ أسفؿ و األرض سطح تحت السيارات لمواقؼ عديدة طوابؽ إنشاء وضرورة السيارات لمواقؼ
 .المنشآت

  :البنائية لمكثافة كبير إرتفاع -
 تشعر التي العمرانية والفضاءات الخضراء المساحات وضياع اإلرتفاع شاىقة المباني تكدس بسبب
 .بيا والتمتع السماء خط ومبلحظة النفسي باالرتياح السكاف

 الحضر سكاف لخدمة معاً  لتكامميا نظراً  والعمرانية المعمارية التنمية عممية أسس تراعى أف يجب فإنو لذلؾ
 واالنتقاؿ اليومية العمؿ أوقات خبلؿ واالجتماعية النفسية سبلمتو عمى المؤثرة العوامؿ مف الحد وضرورة

. بو مؤثر عامؿ عوض ىو الذي المجتمع وعمى حياتو عمى كبير تأثير مف لو لما ..السكف وكذا والحركة بؿ
 والقادريف الثروات ألصحاب العالية واإلمكانات االستثمارات مجتمع ىو المجتمع ىذا فإف ذلؾ عف وفضبلً 
 األثر مف لمتخفيؼ لمغاية ىامة اآلتية األسس وتعتبر .الخدمات مف المرتفع المستوى ىذا عمى اإلنفاؽ عمى

 :كاآلتي وىي المناطؽ ىذه مف اليروب واليجرة إلى تؤدي ال وحتى لمسكاف المعنوية الروح ورفع السمبي
 مف والتخفيؼ المعاصرة العمارة في التحكـ يمكف حتى وذلؾ الشاىقة االرتفاعات مف التخفيؼ ضرورة -

 .المستخدميف وعمى عمييا تؤثر المشاكؿ التي
 وتيسير حركة لمخدمات الحضري التمركز عف بعيداً  ليا المناسبة المواقع واختيار مراعاة ضرورة -

 واستكماؿ .األخرى البنايات وبيف وبينيا ليا والمناسبة الحضرية الفراغات إلييا وتحقيؽ االنتقاؿ
 .الطبيعة مع الربط وتحقيؽ األرضية والخدمات بعناصر البلندسكيب الفراغات تنسيؽ

 والشاىقة الضخمة المنشآت ليذه الوظيفية لبلستخدامات المناسبة المواقع باستخداـ االىتماـ ضرورة -
 المناسبة االراضي استعماالت وتحديد المتكامؿ العمراف تحقيؽ في كبيرة أىمية تعد ذات والتي

 .الحضري لمعمراف
 :العمرانية التشريعات- 10-1-1

 في والجماعات األفراد تصرفات تحكـ التي وىي والقرى المدف في العمراف تنظـ التي ىي العمرانية التشريعات
 المباني إقامة وضماف واإلسكاف والتعمير التخطيط مشروعات تنشدىا التي األىداؼ لتحقيؽ العمراف مجاؿ

 باإلضافة العامة الصحة مستمزمات وتوفير وراحتيـ السكاف أمف تكفؿ التي والمعايير لبلشتراطات مستوفاة
. والقرى المدف وتنسيؽ جماؿ تحقيؽ إلى
 :والتجديد التجريد بين المعاصرة المعمارية الطفرة- 10-2

االشكاؿ  في الكبير التنوع المعاصرة المعمارية لمطفرة المختمفة والمنشآت المباني مف عرضو سبؽ مما يبلحظ
 واألشكاؿ والمنحنيات الكرة مثؿ اليندسية االشكاؿ بعضيا في استخدـ والذي منيا بكؿ المختمفة والتراكيب
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 الكبيرة الزجاجية المسطحات فيو استخدـ وبعضيا متكاممة الغير اليندسية واألشكاؿ النباتية والحيوانية
 .الخ ..الصارخة األلواف فييا استخدـ وأخرى والمعدنية االسطح الشفافة وبعضيا

بالتجريدية  تتسـ بأشكاؿ جاءت المباني ىذه بأف لئلدراؾ حسية صورة يعطي العرض ىذا أف فيو الشؾ مما
 المعماري الشكؿ أف كما ..لممنشأ المعماري لمتكويف الجمالية النواحي يحقؽ بشكؿ الفنية والتكوينات الشكمية

 إدراؾ مف الماضي الحديثة بالقرف المعمارية النظريات في عميو تعارفنا أف ما سبؽ يحقؽ ال لممنشأ التجريدي
( الخ ...المساكف– التجارية المحبلت - المدارس – المستشفيات) : المباني مثؿ  مجموعة أو المبنى لوظيفة

 .لئلنساف واإلدراكي الحسي الجانب ىذا أىمؿ قد التجريد ىذا فإف
إدراؾ  صعوبة إلى االرتفاع والشاىقة الضخمة المنشآت لتمؾ المعمارية الفكرة بناء في التجريد ىذا أدى لقد

 إلى النظر دوف التشكيمي فكره لو معماري ميندس كؿ أف عمى يدؿ مما منيا لمكثير اإلنشائية الطريقة
 تمؾ تمبي التي الضخمة والمباني المعمومات عصر في تمثمت والتي بالمنشأ العديدة الوظائؼ الوظيفة أو
 لبلستثمارات الكبيرة االمكانيات ذات النامية والدوؿ الكبرى والدوؿ مالية الرأس الببلد والتي تنتيجيا الخدمات
 التطور ومسايرة بببلدىا والعمراني الحضري التطور مف ومحسوسة واضحة طفرة تحقيؽ ابتغاء العقارية

 .بالعالـ التكنولوجي
الحديثة  العمارة نظريات مف عمييا فرضت التي القيود مف العمارة أخرج المنشآت بتمؾ حدث الذي التجريد إف

إف  و )لوكوربوزييو – والترجروبياص – رايت لويد فرانؾ – ديرروه ميسفاف( مثؿ ليا المؤسسيف لممعمارييف
 قد األرشيجراـ وحركة الميتابوليـز حركة في المعمارييف مف الحداثة بعد ما عمارة في حدث الذي التطور

 .المعاصرة الطفرة تمؾ ليحقؽ واإلنشائي المعماري التكويف في والتنوع المعماري الفكر تطور ساعدت عمى
والمحدودة  الواسعة لممساحات( االستخدامات كافة بتحقيؽ يسمح تكويناً  يشكؿ الجديد المعماري الشكؿ وأصبح

 ..محددة وظيفة دوف شكمياً  تجريداً  المعماري الشكؿ جعؿ مما )الخ ..الترفيو وأماكف بأنواعيا والخدمات
 العمارة أف باعتبار والفني التشكيمي المعماري الجماؿ تحقيؽ الطفرة ىذه في المعاصرة لمعمارة التجريد إف -

 ..المعاصر المعماري لممنتج التجريد مف نوع وىو التشكيمية الفنوف عمى رأس
 لئلنشاء التقميدي لمفكر وتعديو االنشائي الفكري لمتطور تجسيداً  يعتبر المعاصر المعماري المنتج إف -

 الثقافات لتطوير المعاصر المعماري القطاع االنشائية تخدـ العمميات جعؿ مما ..والتصنيع والتطوير
 .االنسانية لممجتمعات التحضر مرآة والعمراف في العمارة المتمثمة والفنوف

 لموظائؼ وواضح كبير وتعدد ”المعمومات عصر“ العصر تطور  مع تتبلءـ عصرية ةضرور التجديد اف -
 بصفة المعيشية الحياة وتطور وثقافتو ولئلنساف عامة بصفة لممنتجات التصنيع تقنيات المستحدثة مع

 .خاصة
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          الحديثة في القرن التقنية استخدام ظل في المستدامة المعاصرة العمارة تحقيق منيجية- 10-3
 والعشرين الواحد
 األخيرة اآلونة في ممحوظ بشكؿ ظيرت التي المعمارية والطفرة المعاصرة العمارة مجاؿ ذكره في سبؽ مما

 المجتمعات في ظيرت التي العصر متطمبات وكذلؾ ..والتشييد البناء مجاؿ في تقنيات مف وممزمتيا
  .المعمارية النماذج تمؾ اوجدت التي المتحضرة االنسانية

 لتحقيؽ مناسبة منيجية وضع عرضو تـ ما ضوء عمى كمو ذلؾ يستوجب إلقامتيا المناسب المناخ أوجدت و
 والشروط المعايير مف يناسبيا ما تضع أف ”دولة“ مجتمع لكؿ تضمف الحضرية والتنمية صرة المعا العمارة

 تؤثر و تتأثر ألنيا واحد آف في صرة المعا العمارة مع مستدامة حضرية تنمية ليا تحقؽ التي والوسائؿ
 استخداـ ضوء عمى المتميزة المعاصرة العمارة لتحقيؽ المنيجية ىذه أسس أىـ فإف لذلؾ .االنساني بالمجتمع
 :يمي فيما أوجزىا الحديثة التقنية
 وتصميـ وبناء إنشاء تخص التي الخصوص وجو عمى والعمرانية المعمارية والتشريعات القوانيف توضع أف 

 عمى االنساني المجتمع احتياجات تحقؽ أف يجب والتي الجديدة المعمارية الطفرة ذات المعاصرة العمارة
 .والبعيد القريب المدى

 مف المناسبة الوظائؼ يستوعب وأف المعقوؿ الحد إلى مبانية وارتفاع المعماري المشروع حجـ يتناسب أف 
 في التحكـ عمى القدرة عدـ نتيجة خمؿ ودوف بوضوح التنمية أىداؼ تحقيؽ يمكف حتى والنوع الكـ حيث
 .العقاري االستثمار ىذا إدارة

 تحقؽ وعمراني بيئي تناسؽ في العمراني المحيط مع وارتفاعاتيا حجميا في المشروعات ىذه تتناسب أف 
 عما والتنافر مواقعيا في المشروعات ىذه بسيطرة االحساس عف بعيداً  لمنفس المحبب والتناسب التآلؼ
 .وسكاف وبيئة عمراف مف بيا يحيط

 قامة إنشاء وشروط أسس و وقواعد الحضرية لمتنمية استراتيجيتيا الدوؿ ضمف وتضع تحدد أف  ىذه مثؿ وا 
 .ومحمية إقميمية و أىداؼ ذات حقيقية تنمية تتضمف العمبلقة المشروعات

 والمحمي واإلقميمي القومي المردود تحقيؽ ليا تكفؿ تامة بعناية المشروعات ىذه مواقع اختيار يتـ أف 
 .بو تنشأ الذي الحضري والمجتمع لممستثمريف والعمراني االستثماري المردود وتحقيؽ أساسية بصفة

 تتضمف والتي ليا الفنية الجدوى دراسات مراجعة بعد المشروعات ىذه تنفيذ عمى الموافقة تتـ أف: 
 ”المنشأ سبلمة“ سبلمةأ اؿمبد -
 .الخارجي لممحيط العمراني األماف -
 .الحريؽ خطر ضد األماف -
 ..والبراكيف الزالزؿ خطر ضد األماف -
 .والسيوؿ الفيضانات خطر ضد األماف -
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 : وتتضمف المشروعات ىذه مثؿ تنفيذ وراء مف والنفعية االقتصادية الجدوى دراسات تتضمف كذلؾ
 .لممشروع االقتصادية الجدوى دراسة -
 .المحيط لممجتمع النفعي المردود دراسة -
 .”العمراني المردود“  بيا تنشأ التي المناطؽ تطوير في المشروعات تمؾ مساىمة مدى دراسة -
 .الثقافة ىذه ونشر والتشييد البناء تقنيات مخرجات مف واالستفادة المعاصرة لمعمارة االستدامة ىدؼ تحقيؽ -

 .المختمفة الحياة مجاؿ في االلكتروني العمؿ لتكنولوجيا الشباب وتييئة الحضري لممجتمع
 .اإلنشاء مجاؿ في وكذلؾ الثالثة باأللفية البناء وتقنيات العمارة مجاؿ في اليندسي التعميـ وتطوير نشر -

 متطمبات مع يتواكب بما الفني التعميـ تطوير كذلؾ ..والتنفيذ التعميـ بيف القوي الربط وتحقيؽ والتشييد
 .البناء وتكنولوجيا التصنيع مجاؿ في الحاضر و خاصة العصر

 أعرضيا ىامة نتائج عدة والعشريف الحادي القرف في المستدامة والعمارة التقنية عف ما يمكف أف نستخمصو
  :يمي فيما
 التقدـ تبرز التي المعمارية المنشآت وبناء تشييد مع يتحقؽ الحضري العمراف في المستدامة التنمية أف 

 تنسيؽ في معو ومنسجمة والعمراني البيئي المحيط مع تمامَا ً  مرتبطاً  نسانيةاإل المجتمعات في والتطور
 ..الناس وعامة والمستخدميف المنشآت يخدـ حضري

 ما مع .الحضري العمراف عمى برأسيا أطمت و ظيرت )المعمارية الطفرة( المعاصرة المعمارية التنمية إف 
 أف و ضرورة أصبح معيا التعامؿ فإف لبعضيا شاىقة وارتفاعات وتجريد ضخامة مف الطفرة ىذه بو تتميز

 .وارداً  أصبح منيا االستفادة
 ببلد مف كثير في ظيرت التي وىي والنامية العربية بالببلد ظيرت المباني مف لكثير المعمارية الطفرة إف 

 .المتحضر العالـ
 االستفادة يجب ولكف المعماري والتشكيؿ والتشييد البناء في التقنيات مف استفدنا إننا وىو فرؽ ىناؾ ولكف 

 تناسب متطورة معاصرة عمارة لتنفيذ الميـ المنتج وىو خاصتنا الحضري والمجتمع لممنشأ منيا الكاممة
 .النامية مجتمعاتنا

 والقدرة الكفاءة إلى ذلؾ يحتاج مختمفة تراكيب ذو إنشائي ومنتج تشكيمي فني منتج ىو المعماري المنتج إف 
 .أخرى جية مف اإلنساني ولممحيط جية مف لممنشأ واآلماف والسبلمة الكفاءة لو تحقؽ العممية التي

 مراجعة إلى يحتاج لذلؾ وأخرى جغرافية بيئة بيف مصمموه يفرؽ لـ عالمي دولي منتج المعماري المنتج إف 
 .منيا بيئة كؿ تناسب والتي المستخدمة البناء مواد وكذلؾ والتشييد البناء تقنيات الستخداـ

 إدارة شئونو عمى والقادرة العممية الكفاءة إلى يحتاج واالستخدامات الوظائؼ المتعدد المعماري المنتج إف 
 بالمنشأ الوظائؼ بعض اختيار وأف ..المعمومات وثورة التكنولوجي التطور مف نابعة مميزة خدمة وتقديـ
 اختيار يستوجب مما ,, الخدمات أو والتقاليد العادات أو المبدأ حيث مف مجتمعاتنا تناسب ال ربما

 .المعاصر المعماري المشروع يتضمنيا التي المناسبة الوظائؼ
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 االقتصادي لممردود تحقيقيا ومدى والتشريعات بالقوانيف وضعيا عمى تحتاج العمبلقة المشروعات ىذه إف 
 .لمسكاف والنفعي والثقافي

 وجماؿ شكمو المنشأ سبلمة عمى والحفاظ العامة الصيانة ألعماؿ برنامج إلى تحتاج المشروعات ىذه إف 
 وثورة الثالثة واأللفية تتناسب والتي التقميدية غير باألساليب .المستخدمة خاماتو وواجياتو وجودة

 .المستدامة التنمية لعممية ذلؾ مراعاة تحقيؽ مع ..المعمومات
 اإلستدامي المنظور من العمارة في البناء لتكنولوجيا الحديثة التوجيات- 10-4

 االبتكار عف عبارة بأنو) arch.hku.hk/research/ -BEER/sustain .com ( المستداـ اإلنشاء ُعرؼ
 & Resource Efficientالبيئية والمبادئ الفعالة الموارد عمى قائمة بيئة صحية بناء عف واإلدارة المسئولة

Ecological Principle Principle عمى السمبي التأثير مف الحد ىو العمارة مف النوعية ىذه  وىدؼ 
 .الموارد وفعالية الطاقة خبلؿ مف البيئة
 النامية ثـ المتقدمة البمداف مجتمعات بيف فيما والبناء التشييد تكنولوجيا وتطبيؽ تطوير انعكاسات تباينت ولقد

 التصميمية العمارة في البناء لتكنولوجيا الحديثة التوجيات ترتبط والعمراف،حيث العمارة عمى ثـ تأثيرىا
 تتمثؿ حيث القائـ لممحيط البناء أوضاع و واالقتصادية االجتماعية باألوضاع وثيقا المستدامة ارتباطا

 خدمة في االعتبارات ىذه تتمثؿ االجتماعية الناحية فمف وتفصيبل إطار االستدامة في البناء تكنولوجيا
 والثقافة والتحضر بيـ المحيطة االجتماعية والنظـ عيشيـ مع طريقة وتتجاوب مساكنيـ داخؿ الناس حاجات
 العجمة وتحريؾ البناء صناعة عممية في الفعمية في المساىمة فتتمثؿ االقتصادية الناحية ومف والتعميـ،

 بالنسبة أما االستثمار، ومخططات المعيشة ومستوى االقتصادية السياسات عمى والتعرؼ االقتصادية
 والصوت والحرارة الصحي الشرب والصرؼ مياه بمعالجات الميتمة البيئية الناحية في فتتمثؿ البناء ألوضاع

 أوضاع في تتمثؿ كما عمى البيئة، مختمفة أثيرات ت وليا الطبيعية الموارد استخداـ مف الناتجة والمخمفات
. المواصبلت  ووسائؿ الطرؽ واستخداـ والبيئة بالموقع وارتباطو البناء بتشكيؿ تيتـ حضرية

 

 
 البناء ألوضاع المستدامة التنمية مفيوم اعتبارات( 11-3 ) شكل
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 البناء عمميات إطار فى المستدامة التنمية( 12-3 ) شكل

 والمعنوي المادي يشقييما والعمراف العمارة لتطور الرئيسي المحور كونيا في ,التكنولوجيا دور يتزايد وبذلؾ
 لتبدو عنيا تنفصؿ وال البناء نطاقيا أوضاع في تتداخؿ التي تمؾ الشاممة المستدامة التنمية مفيوـ إطار  ففي

 عمؿ ألليو التوصؿ يمكف فإنو ,المستدامة العمارة لمنظومة والمكمؿ األساسي المحور ىي تكنولوجيا البناء
 استخدامي مدخؿ بيدؼ صياغة البناء وتكنولوجيا االستدامة بيف فيما يحقؽ التكامؿ الذي المدخؿ ذلؾ

  الموارد استخداـ كفاءة عمي تعتمد بيئية صحية إدارة إيجاد محاولة المستداـ ىو فالبناء .البناء لتكنولوجيا
 آثارىا خفض إلي تيدؼ مستداـ بأسموب المصممة فالمباني .مع البيئة التجانس إلي المؤدية المبادئ واحتراـ
 األداء مع الجودة حيث مف لمتكامؿ يسعى بناء أسموب المستداـ  البناء ويعتبر ىذا .البيئة عمي السمبية

 المبلئمة واإلدارة ,الطبيعية لمموارد الرشيد االستخداـ يؤدي وبيذا .والبيئي لممبني واالجتماعي االقتصادي
 البيئة نوعية وتحسيف عمييا والحفاظ الطاقة استيبلؾ  خفض,المحدودة الموارد عمي الحفاظ إلي لممبني

 .االستدامة أبعاد واستكماؿ ذلؾ خدمة بيدؼ لمطروحات العصر البناء تكنولوجيا تسخير ظؿ في المحيطة
 ألنظمة األداء نوعية ,يحتوييا التي البيئة  نوعية,لممبني االفتراضي العمر االعتبار في األخذ يتضمف انو أي

 .المجتمع في المتوقعة المستقبمية والقيـ المبني
 فكر مع التوافؽ إطار في البناء تكنولوجيا مجاؿ في الحديثة التقنيات تطبؽ التي المعمارية االتجاىات ومف

 بمجاالت تيتـ التي العمارة عمى يطمؽ مصطمح وىو : Eco-Tech باسـ ُعرؼ ما العمارة االستدامة في
 ىذا ويرمز .الحديث العصر في العمارة في الرائدة المجاالت مف اآلف وىو في العمارة الحديثة والتقنيات البيئة

 :وىما كممتيف اختصار إلى المصطمح
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Eco = Ecology البيئة عموـ تعني  وىي 
Tech = Technology التقنية تعني وىي 

  المتقدمة والتقنية المستدامة العمارة :بمجاؿ يتعمؽ ما في تصب المجاؿ ىذا واىتمامات
 

 
 إنشائي بنظام المبني إنشاء في الحديثة التقنية األساليب استخدام فوستر نورمان :المصمم م 2004 إنجمترا لندن – مكتبي برج( 8-3)صورة 

عمى  الطبيعي اليواء خاللو يمر داخمي فناء خالل من طبيعي بشكل المبنى تيوية تتم ,المحيطة لمبيئة مالئمة المميزة الكتمة تمك بتنفيذ متميز سمح
 التكييف عمى البرج اعتماد نظام ىذا يخّفض وىذا .الواجية في الفتحات من ويخرج المبنى ارتفاع كامل

 

القياـ  تستطيع كيميائية بمادة مطمية لمبناء أحجار المستدامة التكنولوجية البناء مواد مجاؿ في الجديد ومف
 الكربوف أكسيد ثاني غاز بامتصاص فتقوـ النباتات، بيا تقوـ التي الضوئي التمثيؿ لعممية بعممية شبيية

 استخدمت وقد الطرؽ، طبلء في الكيميائية المادة استخداـ يمكف كذلؾ .الجو مف الضارة مف الغازات وغيره
. الجو في الضارة الغازات انبعاث تقميؿ في فعاليتيا أثبتت و وفرنسا يطالياإفي  الطريقة ىذه
   لتكنولوجيا البناء بين المتطمبات وصراع التقنياتياإلستدامالمنظور - 10-5
 أىـ األرض عمى اإلنسانية المجتمعات وحياة البيئة عمى لمحفاظ الحاضر الوقت في العالـ اىتماـ يمثؿ

 بموارد التنعـ مف ُيمّكف الذي التطوير تيدؼ إلى التي االستدامة نحو اتجاه مف وما تبعو ,العالمية التوجيات
 .اآلف نستغميا التي الطبيعة وقيـ البيئة
و  المتطورة فاألساليب كذا الزمني ، البعد ناحية مف واسعة ببصيرة والتنمية التطوير مع التعامؿ يجب وعميو
 واإلنشائييف المعمارييف مف كؿ جيود تضافر تتطمب الطبيعية المصادر مع الخبلقة لمتعامؿ األفكار

 مجاؿ في خاصة لمبيئة الصديقة التقنيات عمى لمتركيز أصحاب القرار مع بالتعاوف والباحثيف والمخططيف
 .والتشييد البناء تكنولوجيا
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 العمارة عمى انعكاساتيا رصد ثـ االستدامي ، المنظور مف البناء لتكنولوجيا التقنية الثورة مضموفلذا تحديد 
أحد  وىي الطاقة واستيبلؾ البناء أساليب وترشيد المستدامة العمارة تشجيع ظؿ ليا ،في المصاحب والعمراف
 في الصناعية الثورة أعقاب العالـ انجرؼ .مجتمع في أي المستدامة التنمية نجاح عمييا تعتمد التي الركائز
 وما البناء ومواد عموـ مجاؿ في عمى الصناعة الكمي االعتماد إلى لآللة تطور مف تبعيا وما الماضي القرف
بدوره  ىذا كؿ الماضي ، القرف الثاني مف النصؼ في خاصة متسارع وتكنولوجي عممي تطور مف ذلؾ تمي
 عميو وتعتمد كبير بشكؿ ىذا المصدر تستنزؼ البشر جعؿ مما لمطاقة كمصدر النفط عمى االعتماد إلى أدى

 كانت الماضي مف القرف ـ 73 عاـ في الطاقة أزمة نشوء وعند .الحياتية األمور تسيير في رئيسي بشكؿ
 وبمجاؿ المباني في الطاقة بمجاؿ تيتـ اتجاىات تظير بدأت حيث والتصميـ البناء عممية في تحوؿ نقطة

 عنيا عدة نتج فقد األزمة لتمؾ وكنتيجة .التموث ومكافحة البيئة وبمجاؿ الطبيعية المصادر عمى المحافظة
اتجاىات  ظيرت   كماpost modernisالحداثة   بعد ما باتجاه يسمى ما ميبلد منيا فكرية ، توجيات
  (Hi-Tech   )العمارة في الحديثة التقنيات تدعـ واتجاىات .الطبيعة إلى بالعودة وتنادي الصناعة ترفض

 فوزاف محمد، الشايع( المجاالت تمؾ في رواد تخرج فكرية مدارس تشكؿ صبحت وأ .والعمارة المستدامة
 واعتبار ,المستدامة التنمية لفظ استخداـ الماضي القرف مف األخيرة السنوات في ولقد شاع .) 2006

 تعريؼ دوف مازاؿ المصطمح أف ورغـ .البعيد المدي عمي التنمية جيود لجدوى ساسي أ االستدامة شرط
 سواء ,المستدامة التنمية قمب في تقع إنما البيئة رعاية أف التاريخية توضح فالحقيقة ,عميو متفؽ دقيؽ إجرائي
  التنمية الستدامة الضرورية التقنية أو السياسية  أو,االقتصادية أو ,االجتماعية االعتبارات في إطار كانت
 وعمراف عمارة مف عصر كؿ حققو ما تعكس التي المرآة ىي التنمية المستدامة إطار في البناء أوضاع وتعد
 ومواد تكنولوجية إمكانيات استخداـ مف يصاحبيا وما ,والمجتمع الثقافة وبيف بينيا التبادلية العبلقة إطار في
  . ..بناء

 
 البناء ونظم مواد تكنولوجيا وتطور المتجدد الفكر تصاحب التي المجتمع ألوضاع المستدامة التنمية بين التبادلية العالقة يوضح( 13-3 ) شكل

المجتمع  وعمران عمي عمارة تنعكس التي

السريع  بالتدىور يعجؿ  Rapid Growth السريع   النمو معدؿ أف إلي العالـ في التنمية عمماء انتيي ولقد
ecline مستوي عمي الحفاظ التدىور أو ومنع التنمية استمرارية تحقؽ جديدة مفاىيـ في التفكير أ بد ثـ  ومف 

 لمموارد األمثؿ االستغبلؿ تحقؽ التي،  المستدامة أو المتواصمة التنمية مفيوـ بذلؾ فنبع .بالفعؿ تحقيقو ما تـ
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المشروعات  ىذه الستمرارية تكوف شرط أخري موارد استنفاذ إلي الحاجة دونما ,تنموية مشروعات في المتاحة
 إمكانات و لمطروحات البناء تكنولوجيا تناوؿ خبللو مف يتـ معرفي إطار وضع الدراسة تحاوؿ ىنا ومف 

 .الطبيعية البيئة استنزاؼ مف الحد في ىدفاً  إستدامي منظور مف العصر
  المستدامة   لتنميةاألبعاد المحورية ل- 10-5-1
 ىي المستدامة فالتنمية  . المستدامة  التنمية لفظ استخداـ الماضي ، القرف مف األخيرة السنوات في شاع

 تمبية متطمباتيـ وتشمؿ مع لتتوافؽ المستقبمية األجياؿ قدرة دوف إنقاص الحاضر متطمبات تبلئـ التي التنمية
 :أساسييف مضمونيف التعريؼ ليذا طبقاً  التنمية
 وفى  المستقبؿ اآلف بأسرة العالـ عمى لمداللة بؿ والمناطؽ العموـ مف عدد عمى قاصرة ليست أنيا.  
 التنمية تمؾ استمرار ىو الغرض ولكف المستدامة لمتنمية محدداً  مفيوـ ىناؾ ليس. 
 المتخذة واإلجراءات السياسات مف مجموعة عمى تقوـ التي التنمية المستدامة ىي التنمية مفيوـ أف أي

  :الثبلثة المنظومات البيئية تفاعؿ بيف التوازف لتحقيؽ
 Natural Environment الطبيعية          البيئة
 Manufactured Environment المصنعة  البيئة
 Social Environment االجتماعية         البيئة

 األىداؼ تتأثر باختبلؼ أحدىـ ليا الرئيسية الدعائـ يعتبروا رئيسية محاور ثبلثة المستدامة فممتنمية وبالتالي
 :ىي  المحاور وىذه عاـ بوجو اإلستدامة لمتنمية أو الرئيسية

 Environment البيػػػػػئة  •
 Economy االقتصاد      •
 Society المجتمػع         •

 
 

 
 
 
 

المنظومات البيئية الثالثة ( 14-3)شكل 
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 .لالستدامة المحورية األبعاد (15-3) شكل

 البيئة بيف الوثيؽ لبلرتباط نظراً  وتكامميا المحاور ىذه ارتباط مف البد المستدامة التنمية عممية ولنجاح
جراء االجتماعي واالقتصاد واألمف  مع يتناسب بما االجتماعية الحياة مستوى ورفع االقتصادية التحسينات وا 

 االستدامة فكرة إف. األمد طويمة العمميات مف تعتبر والتي لمحياة الطبيعية المكونات األساسية عمى الحفاظ
 بنشاطو اإلنساف احتفظ فإذا كانت ، مما القادمة أفضؿ لؤلجياؿ جيدة في حالة األرض ترؾ عمى تقوـ البيئية

 مستقبمنا ( طبيعي مستداـ النشاط ىذا يكوف الطبيعية إىدار البيئة أو الطبيعية المواد استنزاؼ دوف أداه و
 ( المشترؾ

 .الطبيعية المواد استيبلؾ قمة -
 دوف إضرار تجميعيا لمتجديد ،ويتـ قابمة وتكوف االستيبلؾ بعد كمياً  لمتدوير قابمة مواد استخداـ -

 .مواردىا أو استنزاؼ بالبيئة
 .% 100 لممخمفات التدوير نسبة وصوؿ -
. البيئة عمى والمحافظة لمتجديد مخزونيا وقابمية الطاقة عمى الحفاظ -
  :وىى التقميدي بمفيوميا التنمية عف تميزىا التي والخصائص المميزات مف بمجموعة المستدامة التنمية تتمتع

 في التنموية العممية نجاح معيار ألنيا ,التنمية في والتواصؿ االستدامة عممية بيا  والمقصود :االستمرارية •
 .المنشود النمو لتحقيؽ غاياتو جميع وتكامؿ مجاالتو جميع في تنمية المجتمع
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 .تحقيقيا ووسائل االستدامة محاور (16-3 ) شكل

 
فييا  القادمة األجياؿ حؽ يضمف بما والمتجددة لمنفاذ القابمة خاصة  :الطبيعية الموارد استخدام تنظيم •

 عمى البيئة قدرة حدود في يكوف و أف .منيا يتجدد ما لمعدؿ مساو بمعدؿ المتجددة المصادر باستثمار وذلؾ
  .متجددة بدائؿ اكتشاؼ لمعدؿ ما و بمعدؿ المتجددة غير المصادر استيعابو ،واستثمار

 الحياة عمى سبلمة المحافظة أي المستدامة لمتنمية الضابط المعيار وىو :البيئي التوازن تحقيق- 10-5-2
 .المتجددة غير لمثروات العادؿ االستخداـ مع متجددة ، ثروات إنتاج الطبيعية ، و

 أساسية أنظمة لثبلث مختمفة أىداؼ بيف والتبادؿ التكامؿ تحقيؽ عمى ترتكز المستدامة فالتنمية : التكامل •
  .االجتماعي  النظاـ االقتصادي ، ىي النظاـ

 

       
 نوعيتيا وتحسيف البيئة حماية           االجتماعي التقدـ                   متوازف اقتصادي نمو

 تحقيقو عمي ترتكز التي و المستدامة التنمية أىداف (17-3) شكل
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 مستدام بعد ذات معمارية نماذج- 10-5-3
مخارج  عف والبحث االستدامة فكرة عمييا تسيطر األخيرة اآلونة في البنائية النماذج مف العديد ظيرت لقد

 عمى تعتمد التي الحديثة البناء تكنولوجيا إطار في وذلؾ نظافة أكثر حولنا مف البيئة لجعؿ متمايزة إبداعية
 التموث تقاوـ معمارية تصميمات خبلؿ مف ولكف البناء أنظمة في التقني التطور درجات توظيؼ أقصى

 فيما متمثمة االتجاه ىذا عف تعبر التي التطبيقية األمثمة بض استعراض وسيتـ لممجتمع الصناعي، البيئي
 :يمي

 دبي في المبنى الديناميكي
يتغير  سكانيا أماـ والمنظر الخارجي شكميا تجعؿ متحركة طوابؽ ذات ناطحة ىي : التصميمية الفكرة

 David Fischer . اإليطالي  المعماري المصمـ متحركة  مف تصميـ ناطحة سحاب أوؿ وتكوف  باستمرار
                                                       

 
المتحركة  دبى سحاب لناطحة األفقى والمسقط المختمفة رصوال (18-3) شكل

 مف شقؽ مكونة وىي .متر 250 ارتفاعيا طابقًا، 80 مف الناطحة تتكوف :التصميـ يخص فيما
 الطاقة توليد ضخما توربينا 79 يتولى و .األخرى عف مستقؿ بشكؿ منيا واحدة تدور كؿ سمفاً  مصنعة
 قالو ما حسب لمبناية، البلزمة الكيربائية الطاقة التربينات ىذه ستولد البناية، كما دوراف أجؿ مف البلزمة

 . 2010 عاـ في تكتمؿ أف ويتوقع .نيويورؾ في عف المشروع النقاب كشؼ حيف المعماري الميندس
 !نيويورؾ في الثالثة أيضاً  و موسكو، في أخرى نسخة ليا وسيكوف
 طابؽ كؿ وسيدور .شقة منو واحد كؿ سيحوي)مستقؿ بشكؿ دوار( طابؽ 95 مف السحاب ناطحة تتألؼ
 الدائرية بالحركة يشعر لف الذي داخمو، يقيـ لمف اإلزعاج يسبب ال كي جداً  بطيئة بسرعة نفسو أفقياً  حوؿ

 طابؽ لكؿ المستقؿ الدوراف خاصية بفضؿ لمقاطنيف، ويمكف .النوـ غرفة مف شروؽ الشمس برؤية وسيتمتع
 لدييـ ،وتحديد المفضمة اإلطبللة الصوتي ،اختيار التشغيؿ نظاـ عمى الخاصية المعتمدة وىي المحور، حوؿ

 ليـ تسمح التي البطيء الدوراف آلية تشغيؿ أو منازليـ، يرغبوف في إدخاليا إلى قد التي النيار كمية ضوء
. مدار اليـو  عمى البرج إطبلالت بجميع باالستمتاع
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 44             
 التصميمية و البيئية الدارسات وكذا طبيعياًا  المتولدة الطاقة عمى المعتمدة الميمية اإلضاءة أوضاع( 19-3) شكل

 

 
الوحدات  حركة خالل من والتوجيو الشمس أشعة مناالستفادة  وكيفية بالوحدات الخاصة البيئية الدراسات (20-3) شكل

 التي الديناميكية المعمارية اليندسة مفيوـ إلى لمتعرؼ العمارة بفنوف لمميتميف الفرصة البرج ويعطي
 عمى اليندسة، مفيوـ ارتبط أف بعد الخارجي ، الشكؿ في المستمر والتغير والحيوية تتميز بالحركة أصبحت

 .والسكوف بالثبات الزماف، مر
البنائي  لمنموذجي اإلستدامى البعد- 10-5-4

 باإلضافة  الشمس مف طاقتيا تستمد عمي  أف أساسية بصور تعتمد فيي لمطاقة الذاتي توليدىا عمى يعتمد
 السحاب ناطحة تولد لف أي .الطاقة الحركية تحويؿ طريؽ عف المجاورة لممنشآت الكيربائية الطاقة لتوليد

 ب الخبراء ويقدر .المحمية الطاقة إلى مؤسسات الكيرباء ستبيع إنما فحسب تحتاجيا التي الطاقة ”اإلماراتية“
 قيمتيا تصؿ التي مف الطاقة،سنويًا، وات كيمو 190 بحوالي المؤسسات تمؾ تجيز س السحاب ناطحة أف

 السحاب ناطحة إلييا التي تحتاج الكيربائية الطاقة توليد وسيتـ .يوروه مبلييف مف سبعة أكثر إلى السوقية
 المراوح ىذه  وستستغؿ.الطوابؽ بيف الفارغة المساحات في تثبيتيا المراوح سيجري مف مجموعة طريؽ عف
 عف بدوره، السحاب الطاقة ناطحة مف طابؽ كؿ سيوٌلد ذلؾ، عمى عبلوة .ىوائية طواحيف وكأنيا الرياح قوة
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 محور حوؿ الدوراف عممية خبلؿ مف مستمر بشكؿ الطاقة سيكوف تولد أف أي .الريح قوة بفضؿ دورانو طريؽ
 طاقة إلى الشمسية الضوئية الطاقة لتحويؿ وذلؾ دور كؿ سطح عمى موجود الكيروضوئية الخبليا أما البناء

 في لممواد المستخدمة بالنسبة وكذلؾ .لمشمس دائـ بشكؿ مكشوؼ السطح مف % 20 وسيكوف .كيربائية
لمنظاـ  وبالنسبة .والزجاج  والخشب كالحجر تدويرىا إعادة ويمكف لمبيئة مواد صديقة فيي التشطيب أو البناء

  ا.لمزالزؿ مقاومة يجعميا والمرونة مما المقاومة مف عالية بدرجة تقميدي، غير سيكوف لممبنى اإلنشائي
 وتحقؽ المجتمع تحاكي ، وتطويرية واجتماعية بيئية أبعاد ذات واقعية كحموؿ المستدامة العمارة ػػ ليذا ظيرت
 ىي المستدامة فالعمارة ، باستعراضيا البحث قاـ التي البنائية النماذج في واضحا ىذا وكاف متطمبات فئاتو

فئاتو  وطموحات بمتغيراتو المجتمع يقرأ كما التطورات ويواكب ويحمميا، لممعمومات ينظر عممي متكامؿ منيج
 .المختمفة

بااللتزاـ  والتغني والتاريخية القديمة التقنيات وتقميد التقوقع يعني ال التكنولوجي المنظور مف االستدامة ػػ إف
 بما والرفاىية االقتصاد بيف والعقؿ، الجماؿ بيف والمعاصرة، األصالة بيف المواءمة ىو بؿ بالتراث الصاـر

 .الموضوعة والخطط وتطمعاتيـ المستخدميف يخدـ فئات
 بذلؾ وىو البناء لتكنولوجيا التكنولوجي لمتطور يرجع ياالستداـ المنظور مف والعمراف العمارة تطور ػػ إف

كما  ، ليا المعاصرة المعمارية األفكار وبيف البناء وطرؽ المواد تكنولوجيا تطور بيف العبلقة يمثؿ استمرارية
 الفكري التطور بيف التبادلية العبلقة تعكس المرأة التي ىي ياإلستداـ المنظور مف تكنولوجيا البناء إف

 .بناء ومواد تكنولوجية إمكانيات استخداـ مف وما يصاحبيا لممجتمع والثقافي
 المتطورة ساعدت البناء ومواد الطاقة مصادر نقؿ إمكانية و التكنولوجيا في الحديثة التطورات فإف ثـ ػػ ومف

 مف الرغـ عمى األرض كوكب تستنزؼ الحموؿ ىذه مف الكثير ولكف ,مغاير بشكؿ بنائية حموؿ عمى إيجاد
 .التقنيات الحديثة

 ال بما المتطورة التكنولوجيا وتعديؿ اختيار ىو ,اآلف والمخططيف المعمارييف يواجو الذي الكبير ػػ التحدي
 ليذا .بيئياً  المتوافؽ المبنى في الراحة ومتطمبات أدائية تطوير يتـ الوقت نفس وفي ، البيئية يؤثر سمبًا عمى

 :وجب التأكيد عمى 
 المعبرة فيي ، المجاالت كافة فى التكنولوجيا تطور تساير التي المعمارية الحموؿ إيجاد استمرارية ضرورة- 1

 متطمبات ربط وأىمية البيئة تموث أخطار لتجنب وذلؾ والمعنوي المادي بشقييما والعمراف العمارة عف تطور
 التقميؿ يعنى بما استخداميا إعادة يمكف بناء ومواد ايكولوجية بنظـ المباني تشييد نطاؽ في اإلنساف ببيئتو

 .الطبيعية استنزاؼ الموارد مف
 :البيئي االستمرار لتحسيف  أساسية مبادئ ثبلث ويحقؽ المبنى يتوازف أف يجب- 2

التصنيع  إعادة والصيانة، التشغيؿ ,البناء التصميـ،( التصميـ حياة ودورة الموارد اقتصاد ,المستمر ػػ التصميـ
 .)المعمارية الموارد استخداـ إعادة و
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 ترشيد االعتبار في األخذ مع البناء لتكنولوجيا جديدة رؤية خبلؿ مف المستدامة العمارة تشجيع ضرورة- 3
 في أي المستدامة التنمية نجاح عمييا تعتمد التي الركائز تعتبر أحد حيث الطاقة واستيبلؾ أساليب البناء

 .مجتمع
 التكنولوجيات فيو تحدد الذي العصر ىذا في المستدامة التنمية تحقيؽ في المعمومات تقنية دور مراعاة- 4

 تسخير يمكف إذ المستدامة، التنمية في ىاما دوراً  تمعب أف المعمومات تقنية وتستطيع القدرات التنافسية،
 مف وذلؾ وبيئية، واجتماعية اقتصادية مستدامة تنمية إحبلؿ أجؿ مف توفرىا التي متناىيةأال  اإلمكانات

 . العمارة في المستدامة التنمية أجؿ مف البناء تعزيز تكنولوجيا خبلؿ
 كؿ وفي المجتمع في فرد لكؿ اليامة الحيوية المجاالت مف المتقدمة والتقنية المستدامة العمارة مجاؿ إف- 5

  .البناء مجاؿ في الحديثة التقنية بميزات والتثقيؼ االستدامة بمفيوـ االجتماعي الوعي زيادة البيئات، فيجب
 االستدامة عمارة في اليامة الممارسات كأحد التدوير إعادة- 10-6

 االستدامة مبادئ وتحقؽ البيئة تحتـر التي األفكار أىـ أحد العمارة في وتطبيقاتو التدوير إعادة مفيوـ يعتبر
 والتشغيؿ نشاءاإل بمراحؿ مروراً  التصميـ مرحمة مف بداية المشروعات، إدارة طرؽ تطوير طريؽ عف

 قابمة مكونات عمى تحتوي ومنتجات بناء لمواد مواصفات أيكولوجية وتطوير إنشاء نظـ وباستخداـ والصيانة،
 المجتمعات عمى شديداً  اقتصادياً  عبئاً  يشكؿ والذي موارد، مف البناء أنشطة في يستيمؾ ما أف حيث .لمتدوير

 في المجسدة الطاقة عمى أيضاً  ولكف والتشغيؿ، اإلنشاء مراحؿ في المستنزفة الطاقة عمى فقط يتوقؼ ال
 العمميات تمؾ عف والتخمي منيا الفاقد وتجميع وتركيبيا ونقميا وتصنيعيا مف استخراجيا بدايةً  نفسيا المواد
 فإف لذا .أخرى ناحية مف البيئة عمى الحمؿ وزيادة ناحية، مف اقتصادية خسارة يشكؿ ىدراً  تمثؿ مخمفات مف
 في الفاقد كمية لتقميؿ ممارسة ىي أخرى إنشائية أعماؿ في استخداميا إعادة ب الناتجة المخمفات إدارة

 .التكمفة ترشيد عمى تعمؿ حيث المستدامة، التنمية ركائز أىـ أحد التدوير إعادة تقنيات تعد وعميو النياية،
 الحتراـ اإلبداعية الحموؿ أحد ؾ التدوير إعادة مفيوـ ىنا يتضح مف .البيئة عمى وتحافظ الموارد تصوف كما

 إلى االستيبلؾ مف يتحوؿ أف اإلنساف عمى الضروري مف فيو أصبح الذي الحالي، زمننا في الحيوي النظاـ
 .االستخداـ إعادة
 في المواد مف األطناف مبلييف واستيبلكيا المميارات، قطاعات اإلنشاءات إنفاؽ في البحث مشكمة تتمثؿ
 لمموارد استيبلكاً  نشطةاأل أكثر مف البناء أنشطة تعد حيث .وغيرىا واإلصبلح، الصيانة التشييد، أعماؿ
 ومواقع بالمكبات منيا التخمص عمى العادة جرت والتي المخمفات، مف ىائمة كميات تولد عميو يترتب والذي
 والتخمص اإلزالة لتكمفة نظراً  نفاؽ، في األ إضافية زيادة أيضاً  إنما و لمموارد، إىداراً  فقط ليس يعد مما الدفف،
 مخاطر مف ذلؾ يصاحب قد وما ونفاذىا، الدفف مواقع تكدس مف ذلؾ يتبع ما جانب إلى نقاض،األ مف

 .والبيئي االقتصادي المنظوريف مف مبلئمة أكثر أخرى حموؿ عف البحث يتطمب مما بيئية،
 الممارسات أحد ؾ العمارة في تطبيقيا وسبؿ التدوير إعادة تقنيات عمى الضوء إلقاء إلى البحث ييدؼ لذلؾ
 المستمر االستنزاؼ جراء مف البيئة عمى المحافظة بأىمية الوعي وتعميؽ المستدامة، التنمية لتحقيؽ اليامة
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 ممارسات تفعيؿ عف العائدة والبيئية االقتصادية المنافع إظيار مع البناء، لنفايات المتزايد والتراكـ لمموارد
 :مف كؿ بدراسة البحث يقوـ وعميو .العمارة مجاؿ في التدوير إعادة
 التموث عف ومسؤوليتيا لمموارد ، البناء قطاعات استيبلؾ. 
 المخمفات تمؾ وحصر تصنيؼ مع نشائية،اإل المخمفات إدارة طرؽ. 
 العمارة في وتطبيقاتو التدوير إعادة مفيوـ. 
 البناء قطاعات في التدوير إعادة تقنيات تفعيؿ سبؿ. 
 .المستدامة التنمية بعجمة تدفع أف شأنيا مف التي العمارة في التدوير إعادة تقنيات تطبيؽ منافع إلى الً ووص
 البيئي والتدىور االستيالك معدالت بارتفاع العمارة ارتباط-  10-6-1
 التموث، معدالت ازدياد التكنولوجية، اإلنجازات مف لو حصر ال عدد الصناعية الثورة وقت منذ العالـ شيد

قباؿ  الجانبية باآلثار يوصؼ قد لما الجديد القرف بداية مع التنبو تـ وقد .الموارد استيبلؾ عمى متزايد وا 
 الحراري كاالحتباس المناخية الظواىر النفايات، مكبات امتبلء الضارة، المواد انتشار مثؿ التنموية لؤلنشطة
 ومعدؿ ما لمجتمع االقتصادي الوضع يرتبط أخرى، ناحية مف .المصادر األوزوف ،التصحر،ونفاذ وتآكؿ

 وىذا استيبلكو، معدالت تزداد المجتمعات ألحد الدخؿ متوسط زاد فكمما مباشر، ارتباط لمموارد استيبلكو
 الكبرى الصناعية فالدوؿ .بأسرىا دوؿ أو مدف، عائبلت، أحياء، سواء المجتمعات أحجاـ جميع عمى ينطبؽ
 وتعد .العالمي التموث مسببات في نصيبيا يزداد يحيف في النامية، الدوؿ مف نظائرىا تفوؽ موارد تستيمؾ
 لممجتمعات االقتصادي فالتقدـ .االرتباط ىذا صور أحد يجعميا مما المؤثرة االقتصادية القطاعات أحد العمارة
 المباني إنشاء إلى لمحاجة نظراً  البناء ومنتجات المواد الطاقة، األرض، عمى الطمب زيادة في معمارياً  ينعكس
 طواؿ المباني تؤثر حيث عناصره، بجميع الحيوي المحيط خمؿ زيادة بالتالي يتبعو مما استعماالتيا، بمختمؼ

 ففي .الطبيعية والعمميات البشرية األنشطة مف متداخمة سمسمة في والعالمية المحمية البيئة عمى تواجدىا فترة
 المستمر لممعدات بالتواجد الحيوي المحيط خصائص عمى والبناء الموقع إعداد عممية تؤثر المبكرة، المراحؿ
 استخراج عف الناتج البيئي األثر جانب إلى ىذا نفسيا، اإلنشاء عممية إلى باإلضافة البناء موقع في والعمالة
 المبنى إنشاء مف االنتياء وبعد .البناء عمميات مختمؼ في الداخمة المواد جميع ونقؿ ومعالجة وتصنيع

شغالو ،يستمر استيبلؾ  وماء المموثة والغازات المواد إصدار أف أي التشغيؿ، فترة طواؿ والماء الطاقة وا 
المبنى  تشغيؿ اإلنشاء ، عمميات لمموقع ،ثـ المواد ،تصنيعيا ،نقميا استخراج مف بدايةً  يستمر الصرؼ
 .واإلزالة اليدـ وأخيراً  واإلصبلحات ، الصيانة

 والموارد لمطاقة البناء أنشطة استيالك- 1- 10-6-1
 عمى أخرى أنشطة أي مف أكثر األرض موارد مف والصيانة التجديد أو لمبناء سواء العمارة أنشطة تستيمؾ
 يولد وذلؾ القطاع، ىذا في والطاقة الخاـ لممواد العالمي اإلنتاج نصؼ مف يقرب ما يذىب  فسنوياً .اإلطبلؽ
 ىذا مثؿ تسبب أخرى أنشطة توجد فبل .التربة ومخمفات المياه، مموثات المنبعثة، لغازات مف األطناف مبلييف

 وغيرىا والتجارية السكنية األغراض ذات المباني قدر أف فقد المسئولية ىذه مثؿ تحمؿ عمييا يجب الضرر أو
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ذا العالمية، إجمالي الطاقة مف % 40 حوالي تستيمؾ  والتصنيع اإلنشاء عمميات استيبلؾ ذلؾ إلى أضيؼ وا 
 إلى بذلؾ الطاقة استيبلؾ مف العمارة نصيب يرتفع نفسيا البناء مواد في المجسدة الطاقة استيبلؾ جانب إلى

 المعماريوف ويعد .الكربوف أكسيد ثاني غاز إجمالي انبعاثات مف % 45 مف أكثر تنتج بينما ،% 50 حوالي
لمبانييـ  تصميميـ في االستيبلؾ أنماط عف المسئولوف ىـ
 

 
 

 
 
 
 
 

الطاقة  إجمالي من العمارة أنشطة استيالك( 21-3)شكل 

 البناء لمواد العمارة استيالك- 10-6-1-2
  مف 40 %مف أكثر تستيمؾ العالـ مستوى عمى البناء صناعات فإف اإلحصائيات تشير إليو ما حسب
 سنويًا  األطناف مف  مميارات 3بحوالي االستيبلؾ ىذا ويقدر  (   Materials Raw)المواد األولية إجمالي
 الوقود وُخمسيف الخشب، إنتاج وربع العالـ، في العذب الماء إمدادات ُ سدس تستيمؾ المباني أف حيث
 وجيزة فترة خبلؿ ستتضاعؼ العالـ في المبنية المشيدة البيئة أف مساحة ب التنبؤ مع ذلؾ .المصنعة والمواد
 الطرؽ عمى تعتمد النامية الدوؿ في خاصةً  البناء مواد تزاؿ معظـ وال .قادمة سنة 40 - 20 بيف تتراوح جداً 

 زجاج  طوب ، نيوـ ،يأليـ حديد ،( المواد تمؾ معظـ تصنيع في لمطاقة المرشد غير واالستيبلؾ البدائية
 وتعتمد ذلؾ .العوامؿ مف وغيرىا بالموقع والعمالة التحضير أعماؿ و النقؿ طاقة عف فضبلً   ىذا )وغيرىا
 الخاـ المواد مصادر استنزاؼ يعني مما االستخراج، حديثة جديدة خاـ مواد عمى اإلنشائية البرامج أغمب

 نفس يؤدي قد المعاد تدويرىا أو المستعادة المواد استعماؿ أف حيف في المتجددة، غير أو المحدودة الطبيعية
. الكفاءة بنفس ويعمؿ الغرض

 البيئة عمى الميدرة الطاقة تأثير -10-6-1-3
 لبلستيبلؾ نظراً  البناء في المستخدمة الطبيعية الموارد مف لمعديد ميدرة التقميدية بالطرؽ البناء صناعة تعتبر
 الصمبة والمخمفات والمياه اليواء تموث لمصادر خمقيا إلى باإلضافة ىذا والموارد، لمطاقة المرشد غير

 لتشغيؿ البلزمة الطاقة لتوليد يستخدـ الحفري الوقود استيبلؾ مجموع مف  50 %أف ويبلحظ .والضوضاء
 بيئية مشاكؿ إلى البناء قطاع في المواد استخداـ ويؤدي .تمويثاً  الطاقات أنواع أكثر بأنيا العمـ مع المباني
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 عممية أثناء المناجـ مف السامة المواد وتسرب البناء مواد استخراج أثناء الطبيعة تدمير مثؿ لؤلرض عديدة
 المشاكؿ عمى عبلوة لؤلرض، تموث مف يسببيا وما النفايات إنتاج إلى يؤدي كما الخاـ، لممواد المعالجة
 كمية وحدىا التنفيذ مرحمة عف وينتج .المواقع والنقؿ إلى التصنيع أثناء الطاقة استخداـ عف الناتجة البيئية
 .األنشطة لتمؾ الصمبة المخمفات نواتج مف نفسو أو لمنشاط المصاحبة األتربة بسبب سواء المموثات مف كبيرة
 وحجر دولمويت وأتربة رماؿ مف والردـ والتسوية الحفر ونشاط الخرسانة خمط نشاط عف ينتج ما ىناؾ فمثبلً 

 لؤلتربة المثيرة األنشطة وغيرىا مف المعدات وحركة والنجارة المحاجر أعماؿ عف فضبلً  ىذا جيري،
 المموثات ىائمة مف كميات ينتج لمطاقة المولدة المادة حرؽ أف كما المحيطة، البيئة تمويث في والمساىمة

 .والرصاص الكربوف أوكسيد و الكبريت أكسيد وثالث الكبريت أكسيد كثاني
 االستدامة ركائز كأحد وأىميتو (  Recycling)التدوير إعادة مفيوم- 10-7

 معالجتيا أو تصنيعيا إعادة و المخمفات تمؾ مكونات بعض استخبلص ىو المخمفات تدوير بإعادة المقصود
 وبعض الطاقة إنتاج ووقود الحيوي والغاز لمتربة المحسنة المواد مثؿ أخرى منتجات أو المادة إلنتاج نفس

 في معالجتيا ثـ واليدـ البناء مخمفات وفرز جمع يعني البناء مخمفات والعضوية وتدوير الكيميائية المواد
 الدوؿ مف كثير في انتشرت األخيرة اآلونة وفي .جديدة بناء مواد إلنتاج مخصصة مصانع في أو الموقع

 الشركات أوروبا و كأمريكا المتقدمة
 الحديد مثؿ البناء مواد مخمفات مف كثير تدوير مجاؿ في تعمؿ التي والمعامؿ والمصانع المتخصصة
 بتجميع تبدأ متعددة بأعماؿ الجيات تمؾ تقوـ حيث وغيرىا، والعوازؿ واألخشاب والخرسانة والزجاج واأللمنيوـ
 .لبلستخداـ جاىزة بناء مواد بإنتاج وتنتيي لتدويرىا تمييداً  وتصنيفيا وفرزىا المخمفات

 التدوير إعادة أنواع- 10-7-1
 تطبيقيا ويمكف الجديد لئلنتاج وبديبلً  حبل ضرورياً  تعتبر(    Product Recycling)المنتج تدوير إعادة
 :كاآلتي واألجزاء المكونات أو الكامؿ اإلنتاج عمى
 إعادة و تطويره أو صيانتو بعد لو العالية والقيمة وبنيانو شكمو عمى المحافظة مع المنتج تدوير إعادة 

 .غيرىا أو والمياـ الوظائؼ لنفس استخدامو
 في لمتغير يؤدي قد مما والتجميع اإلنتاج لعممية مكوناتو أو إدخاؿ تفكيكو بعد المنتج تدوير إعادة 

 .الناتج استعماؿ بدائؿ تتعدد قد كما ليا يتعرض التي اإلجراءات نتيجة المنتج وخصائص شكؿ
 المواد تدوير إعادة( Recycling Material   ) منتج أي صناعة في الداخمة المواد مف باالستفادة  
 (بعضيا عف صناعتو في الداخمة المواد فصؿ بعد مختمفة أو مماثمة في صناعات  )إعادة التصنيع 
 .الجديدة المواد لتصنيع حرارياً  أو كيميائياً  معالجتيا خبلؿ البيئة شروط حماية مراعاة مع البعض

 التدوير إعادة عمى تؤثر التي العوامل- 10-7-2
 والخبرة العمالة - .العمميات وخطط اإلنشائية البرامج تصميـ. 
 المواد تجييز مصادر - .والمنتجات المواد أحجاـ. 
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 مكانيات التقنيات  .البلزمة الطاقة - .المتوفرة اإلنتاج وا 
 المنتجة المدورة المواد مواصفات. 
 التدوير إعادة معوقات -10-7-3
 :مثؿ المعوقات بعض واليدـ البناء مخمفات تدوير إعادة إمكانية أماـ تحوؿ قد

 المشغميف وكفاءة المعدات وكذلؾ المبلئـ غير التصميـ. 
 المدورة بالمواد الموقع تغذية مع ينسجـ بما التجييز في قصور. 
 أعمى ماؿ رأس أو الميزانيات في زيادة العمميات تكمفة تتطمب. 
 المبلئـ اإلسناد وعدـ الخبرة ضعؼ. 
 التدوير  إعادة عوائد بأىمية واإلدراؾ الوعي قصور
أثار العمارة عمى البيئة - 10-8
 المسئولية مف األكبر النصيب إلييا يرجع كما أخرى، أنشطة أي مف أكثر الموارد مف العمارة تستيمؾ 

 .وصيانتيا وتشغيميا وتشييدىا المباني تصميـ كفاءة عدـ إلى يعود ما وىو البيئة، تموث عف
 مف التخمص في المتبعة التقميدية الطرؽ أدت وقد المخمفات، مف ىائمة كميات البناء أنشطة عف ينتج 

 جانب إلى منيا، لمتخمص الزائدة والتكمفة إنتاجيا، في المبذولة الطاقة ضياع إلى المخمفات تمؾ
 .صحية ومخاطر بيئية تيديدات مف ذلؾ عف ينتج وما ونفاذ سعتيا، الدفف مواقع تكدس

 قواطع خشب، حجارة، خرسانة، بيف ما اإلنشائية لممخمفات المكونة والنسب العناصر تتعدد 
 .وغيرىا زجاج، ببلستيؾ، طوب، جاىزة،أسفمت، معادف،

 يكوف أف عمى أخرى، مرة واالستخداـ االستعادة عمميات ليشمؿ النفايات مف التخمص مفيوـ تطور 
 ىو األخير والخيار مصدرىا مف المخمفات كـ تخفيض ىو االعتبار في يؤخذ الذي الخيار األوؿ

 .الدفف
 االستخداـ إعادة و لمتدوير قابمة مواد التصميـ ،باختيار مرحمة مف المخمفات ىدر تخفيض جيود تبدأ 

 يتطمب المشروعات مما مدار عمى المواد ىذه السترداد طرؽ تطوير ثـ جديدة ، منشآت في
 ىذه ىدر منع في الكامنة بالمكتسبات والوعي البناء مجاؿ في المشاركيف جميع قبؿ مف المشاركة
 .المخمفات

 االعتبار في تؤخذ أف يجب عوامؿ عدة عمى بناءً  نجاحيا ويتحدد التدوير إعادة إمكانيات ترتبط 
 تمؾ عف ينتج ما المستعادة، القيمة التكمفة، التدوير، إعادة عمميات في المبذولة الطاقة :مثؿ

 و األسواؽ توفر والخبرة، التقنية توفر الجديد، المنتج مواصفات تموث، أو انبعاث مف العمميات
 .التسويؽ إمكانية

 المواد عمى المحافظة :مثؿ التدوير إعادة تقنيات توظيؼ عف العائدة واالقتصادية البيئية الفوائد تتعدد 
 تقميؿ الدفف، مواقع عمى الضغط يخفؼ مما النيائية النفايات كمية تقميؿ االستيبلؾ، والطاقة بترشيد
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 تصنيع أنشطة تسببو الذي البيئي التموث مف الحد بالدفف، النفايات مف لمتخمص البلزمة التكاليؼ
 المنتجات تسويؽ عف المادية العوائد مخمفاتيا، مف التقميدي طرؽ التخمص إليو وتؤدي الجديدة المواد
 .المدورة

 
 العمارة في االستدامة ممارسات تفعيل استراتيجيات -11
 والمختصين المعماريين دور- 11-1

مثؿ  قرارات خبلؿ مف اليدر مف التقميؿ أو منع مفيوـ تبني العمراف مجاؿ في المتخصصيف عمى لزاماً  أصبح
إعادة  الممكف مف مباني تصميـ مع الكميات، في واالقتصاد سابقاً  استخدمت بناء مواد استخداـ  عمى اإلقباؿ

 بتفكيؾ يسمح الذي التصميـ يأتي وربما طويؿ عمر ذات مواد اختيار جانب إلى المستقبؿ في استخداميا
 لممعمارييف فعمي بدور لممطالبة يقود ما ىو وىذا اليدر مصادر تحارب التي األفكار أىـ المبنى كأحد
 البدء يمكف فإنو لذا .البشري العنصر مف وينطمؽ العمؿ أ يبد حيث المينية، السوؽ العامميف في والميندسيف

 فالمعماري المباني، مشاريع وتشييد تصميـ مراحؿ أثناء االستدامة مفاىيـ في سبيؿ تبني أساسية كخطوة بو
 العمارة تطبيقات بتبني المستثمر أو المالؾ إقناع عمى القادر التصميـ، وىو لموارد الرئيسي الموجو ىو

المعماري  وبمساعدة فإنو التوجو بيذا المالؾ يقتنع  وعندما.االقتصادي المدخؿ مف مشروعو في المستدامة
 رغبات مع والموردوف سيتجاوبوف والتجار مواد البناء مصانع أف كما لمتنفيذ، المبلئـ المقاوؿ عف سيبحث
. المطموبة  واألنظمة المواد توفير في العمبلء

 اإلقباؿ سيزداد وبالتالي لو والترويج بتسويقو سيقوموف التوجو، ليذا والبيئية الفوائد االقتصادية مبلحظة ومع .
 .التصميـ بمرحمة المعماري مبادرة بسبب تدريجياً  المستدامة العمارة توطيف تطبيقات يتـ وىكذا .العاـ
 والتأىيل التدريب أىمية -11-2
 العمارة مجاؿ في تدريبية ودورات برامج تأسيس تتبنى أف في واألكاديمية المينية المؤسسات دور يأتي

 المكثؼ فالتدريب .المستدامة التنمية عممية في وتساىـ الوطني دورىا المؤسسات ىذه تؤدي المستدامة، لكي
  .المينية السوؽ في الخبرة ىذه بتوطيف الكفيؿ ىو الحيوي المجاؿ في ىذا بعناية لو والمخطط

 والتقييم الميني التفويض مؤسسات -11-3
 تمنح شيادة بأمريكا فيي البيئي والتصميـ الطاقة قيادة مجمس المؤسسات مف النوع ذلؾ أمثمة أبرز مف

 التفويض الشيادة الممنوحة وتسمى .المستدامة العمارة تصميـ ممارسات في لممتخصصيف مينية ممارسة
 الوجو عمى واجتيازه المخصص االمتحاف أداء الشيادة بعد ىذه منح ويتـ المستدامة، العمارة لممارسة  الميني

 شيادة عمى لمحصوؿ تستخدـ نقطة إضافية المفوض يكسب الشيادة ىذه عمى الحصوؿ أف كما .المطموب
LEED معماريوف في تصميمو يشارؾ الذي المشروع أف يعني وىذا المباني، لمشروعات المخصصة 
  LEEDعمى شيادة  الحصوؿ بغرض تقييمو عند إضافية نقاط يكسب الشيادة عمى حاصموف وميندسوف
االستدامة  لمبادئ تحقيقيا مدى عمى لمحكـ المشروعات بتقييـ مياميا مف المؤسسة تقوـ حيث .لممشروعات
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 لتوليد أنظمة وجود الداخمية، البيئة سبلمة المياه، استيبلؾ الطاقة، استيبلؾ مثؿ معايير عدة خبلؿ مف
 مف مجموعة المبنى منح يتـ وىكذا التموث، ومعدالت االستيبلؾ لمراقبة أنظمة وجود الطاقة المتجددة،

 .وتصنيفو المبنى تقييـ أداء يعكس الذي وحساب اإلجمالي النقاط،
 واليندسي المعماري التعميم- 11-4
 منيا يعاني التي واالقتصادية البيئية التحديات عف ومغيبة بعيدة واليندسة العمارة كميات تظؿ أف يجب ال

 في جديتيا مدى المستدامة سيعكس العمارة لتيار واليندسة العمارة كميات استجابة فإف لذلؾ قطاع البناء،
 قضايا مع اإليجابي التفاعؿ وىذا .مجتمعاتيا وقضايا بيموـ الحقيقي وارتباطيا مخرجاتيا التعميمية تفعيؿ
ضافة والبرامج التقميدية في المناىج النظر إعادة يتطمب المينة  ىذا في إضافية تعميمية جرعات األكاديمية، وا 

 العمؿ يتـ ما وىو المستدامة، العمارة تخصصات في جديدة برامج ومسارات استحداث إلى باإلضافة المجاؿ،
  .والياباف أمريكا و أوروبا جامعات في بالفعؿ حالياً  بو
 المحمية الحكومات دور- 11-5

 وسائؿ مستشفيات محطات إدارية، مباني مف والمرافؽ، المنشآت مف كبير عدد المحمية الحكومات تمتمؾ
 وتشريعات قوانيف مف اإلنشاءات قطاع في االستدامة ودعـ سياسات إرساء جانب فإلى .النقؿ، وغيرىا

 إنشاء في مستدامة نماذج بتقديـ األولى الخطوة تأخذ أف الحكومات تمؾ تستطيع ودعـ ورقابة، وتدريب
 .مجتمعاتيا  في االستدامة ثقافة ونشر التحفيز مف يزيد مبانييا، مما صيانة و وتجديد

  المباني يجب الحرص عمى في الطاقة الستيالك المثمى اإلدارة ولتحقيق
 معالجات طبيعية، وتيوية إضاءة تظميؿ، عزؿ، نسب، توجيو،( السالب الشمسي بالتصميـ اإلفادة 

 .والكيربائية الميكانيكية األنظمة عمى االعتماد لتقميؿ )وغيره الكفاءة، عالية مواد أسقؼ، فتحات و
 مثؿ الموجبة الشمسية األنظمة باستخداـ الشمسية كالطاقة المتجددة الطاقة مصادر مف اإلفادة 

 في سبيؿ محمياً  ودعميا التقنيات تمؾ بأىمية التوعية مع الحرارية، والمجمعات الخبليا الكيروضوئية
 .تعميميا

 اقتراح مع المشروع، مراحؿ مدار عمى الطاقة استيبلؾ في لمتحكـ خطة شاممة عمى التصميـ اشتماؿ 
 .المبنى تشغيؿ بعد االستيبلؾ ذلؾ ومراقبة أنظمة لممتابعة

 لممواد المثمى اإلدارة لتحقيق  -
تمؾ  بخصائص قوائـ تشمؿ بحيث وتحديثيا، األسواؽ في المتوفرة البناء ومواد لمنتجات بيانات قواعد إنشاء

 تحمميا مثؿ االستدامة عوامؿ في أدائيا جانب إلى وغيرىا، ألواف و أبعاد و أحجاـ مف الوظيفية المنتجات
 عمى المصمـ يساعد مما تموث، أو انبعاث مف عنيا ينتج ما لمطاقة، استيبلكيا محميًا، توفرىا تكمفتيا، مدى

 .األمثؿ البديؿ الختيار ويوجيو المنتجات بدائؿ مف ىو متاح بما اإللماـ
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 البناء لمخمفات المثمى اإلدارة لتحقيق  -
مف  المخمفات كمية تقميص ىو البناء مخمفات إدارة عند االعتبار في يؤخذ الذي األوؿ الخيار يكوف أف يجب

 التدوير إعادة و أخرى، أغراض أو األغراض نفس في المخمفات استخداـ إعادة ببدائؿ مروراً  مصدرىا،
 .الصحي الدفف ىو األخير الخيار ويكوف المخمفات، تمؾ مكونات مف ما مكف الستعادة

 العمارة في االستدامة ممارسات لتفعيل  -
 التصميـ مرحمة في االستدامة مبادرة لتبني المعمارييف دور تفعيؿ. 
 الشيادات منح مف شأنيا التي المستدامة العمارة مجاؿ في الميني والتفويض لمتقويـ ىيئات إنشاء 

 .المستدامة العمارة مبادئ في ضوء المشروعات وتقويـ لممعمارييف المختصيف،
 في لدراستيا شعب وتطوير المستدامة، العمارة مجاؿ في الخبرة لتوطيف التدريب برامج تأسيس 

 دور جانب المجاؿ، إلى ىذا في التعميمية الجرعات وزيادة واليندسي، المعماري مؤسسات التعميـ
 أف لمقطاع الحكومي يمكف ورقابة، ودعـ وتدريب وتشريعات قوانيف وضع مف المحمية الحكومات

 .مبانيو مشروعات في مستدامة نماذج بتقديـ المبادرة يأخذ
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الخالصة  
مف خبلؿ ىذا الفصؿ تناولنا فيو موضوع االستدامة بيف األنظمة البيئية وتعايشيا والعمارة حيث تـ التطرؽ 

إلى جذورىا التاريخية بيف الفكر والتطبيؽ، منذ بداية الفكرة وتفصيؿ لمفاىيـ األساسية لمتنمية المستدامة 
ولمحاور التي تدور حوليا فالعناصر األساسية التي تقـو عمييا في استدامة اقتصادية، اجتماعية وبيئية ، كما 

. تـ توضيح أىدافيا عمى مستوى المحيط الجيوي والمحيط المصنوع والمحيط االجتماعي
كما تـ في ىذا الفصؿ دراسة العمارة والعمراف مف خبلؿ الفكر المستداـ وتوضيح ركائز فكر التصميـ 

. تراـ مبادئوحالعمراني المستداـ الذي يعني العممية التطبيقية األساسية لتحقيؽ ىذا البعد، مف خبلؿ ا
لقد ظيرت العمارة المستدامة كحموؿ واقعية ذات أبعاد بيئية واجتماعية وتطويرية تحاكي المجتمع وتحقؽ 

متطمبات فئاتو وكاف ىذا واضحا في النماذج البنائية فالعمارة المستدامة ىي منيج عممي متكامؿ لممعمومات 
. ويحمميا، ويواكب التطورات ويطور عمييا، كما يقرأ المجتمع بمتغيراتو وطموحات فئاتو المختمفة

إف االستدامة مف المنظور التكنولوجي ال يعني التقوقع وتقميد التقنيات القديمة والتاريخية، والتغني بااللتزاـ 
الصاـر بالتراث بؿ ىو المواءمة بيف األصالة والمعاصرة بيف االقتصاد والرفاىية بما يخدـ فئات المستخدميف 

. وتطمعاتيـ والخطط الموضوعة
إف تطور العمارة والعمراف مف المنظور اإلستدامي يرجع لمتطور التكنولوجي لتكنولوجيا البناء وىو بذلؾ يمثؿ 

استمرارية العبلقات بيف تطور تكنولوجية المواد وطرؽ البناء وبيف األفكار المعمارية المعاصرة ليا كما أف 
تكنولوجية البناء مف المنظور االستدامي ىي المرآة التي تعكس العبلقة التبادلية بيف القصور الفكري 

.  تكنولوجية ومواد بناءإمكانياتوالتضامف لممجتمع وما يصاحبيا مف استخداـ 
مكانية نقؿ مصادر الطاقة ومواد البناء المتطورة عمى إيجاد  ومف ثـ فإف التطورات الحديثة في التكنولوجيا وا 

حموؿ بنائية بشكؿ مغاير، ولكف الكثير مف ىذه الحموؿ تستنزؼ كوكب األرض عمى الرغـ مف التقنيات 
. الحديثة

إف التحدي الكبير ىو اختيار وتعديؿ التكنولوجيا المتطورة بما ال يؤثر سمبا عمى البيئة، وفي نفس الوقت ليتـ 
 .تطوير أدائية ومتطمبات الراحة في المبنى المتوافؽ بيئيا
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 21       /الفصل الرابع
  مدخــــــل

 الخمؽ عممية في والتنفيذ التخطيط عممية بإدماج التقميدية المدينة ”تنمية ليس”و نمو عممية تميزت 

 مف النابع الفريد  وطابعو المدينة بعمراف االرتقاء في األثر أبمغ لو كاف مما اليومي اإلنساني واالبتكار واإلبداع

 مرتبة إلي "العشريف القرف وليد"األبعاد ثنائية المكتبي العمراني التخطيط عممية فارتقت ، المحمية الكامنة الروح

 ذلؾ أدي وقد . الحضارات أغمب إبداعي بشكؿ ارتجمتو والذي الفراغ في األبعاد ثالثي العمراني الواقعي التشكيؿ

 تكاد زمنية لفترة التقميدية بالمدينة التخطيط عممية استغراؽ خالؿ مف ”التخطيطية االستدامة مف ما نوعا إلي

 وكامؿ واالستمرارية الفرصة"المخططيف وليس"لمبنائيف أعطي مما ، معيا وتتوازي المدينة فترة بناء نفس تساوي

 مف وذلؾ ، المالئـ الوقت وفى بمفردىا منيا وكؿ الطبيعة عمى التخطيطية حموؿ لممشكالت إيجاد في الحرية

 . لممدينة العاـ العوضي النسيج إطار في واإلبداع والخمؽ والمعايشة المتابعة والمراقبة عممية استدامة خالؿ

 أو عاـ مخطط صورة في المدينة أنحاء بكافة واحدة دفعة يتـ يكف التقميدية لـ المدينة تخطيط أف مف وبالرغـ

 حكـ الذي المبدأ أف إال ، الباروكية أو الرومانية أو المدينة اإلغريقية في يحدث كاف كما “ كبير شامؿ مسقط"

 المصمحة وثوابت وقيود ضرورات بيف مف التوازنات ما نوعا إيجاد عمي مبنيا كاف عضويا ووحده النمو ذلؾ

 . والمجموعات لألفراد الذاتية اإلبداعية والتحررية لممجتمع العامة
 

 التقميدية المجتمعات نمو في االستدامة قيم- 1
 لمميؿ المطمؽ نتيجة كاف  االستدامة لقيـ العشريف القرف فى العمرانية التنمية أشكاؿ أغمب افتقار إف 

 الفنية رفيعة األعماؿ فى الكامف الروحي العمؽ مف التنموية التجارب تمؾ لخمو ونتيجة والمجردة الزائدة لمعقالنية

 منذ نحو چاكوب چيف ذلؾ عمى أكدت كما األراضي استعماالت بيف التاـ الفصؿ مبدأ عف نتج والذى ، المستوى

 مقارنة و بالغة  فى- Krier L., 1998 كرير  ليوف عنيا عبر الفكرة وتمؾ  ( Jacobs,J.1961  )قرف نصؼ

كقطعة «  تبدو كانت بأنيا ، التقميدية األوروبية بالمدينة السكنية المجاورة وصؼ حينما - ومبالغة مقاربة سخرية
 وعمى لمكؿ ، األساسية والخصائص المكونات كافة ويحوى يمثؿ الذي الجزء ىى كانت فقد ، » البيتزا فطيرة مف

 لقواعد تخطيط طبقا االستعماالت بيف التاـ الفصؿ بفكرة العشريف القرف فى العمراني التخطيط جاء منيا النقيض

كؿ  العممية تمؾ مف الناتج ليحمؿ ، بعضيا عف البيتزا مكونات كؿ فصؿ يحاكى مما ،(Zoning )المناطؽ
 نار عمى المكونات ومزج لخمط السحرية الطريقة تحاكى لـ ألنيا ، ببيتزا ليست ولكنيا البيتزا مكونات و عناصر

 Bess)التقميدي العمراف تضمنيا التي االستدامة قيـ أبرز مف و ! لمبيتزا والمميز الخاص المذاؽ لتأخذ ىادئة

Ph2003  )عشرة وزمف سير ميؿ نصؼ سير بمسافة تحدد والذى التخطيطية لموحدة اإلنساني الحجـ ىى 

أعطت  والتي العمرانية الخصائص مف مجموعة الدراسات مف العديد حددت فقد العربية لممدينة وبالنسبة دقائؽ
 :مايمى  ولعؿ أبرزىا  واستدامتو خصوصيتو العربية بالمدف التقميدي لممجتمع
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 المحمية الشؤوف إدارة في االستقاللية. 

 المجتمع بأحواؿ واإللماـ البيئة مف النابع النمو فى العوضية. 

 األسرة دخؿ اختالؼ عمى المسكف بناء فى االجتماعي التكاتؼ. 

 اجتماعي مورد باعتبارىا لألراضي التقميدية الممكية . 

 والمرافؽ الخدمات توفير نحو بالمسؤولية الجماعي الحس . 

 
البيتزا  بفطيرة التقميدية لممدينة كرير ليون تشبيه (1-4)شكل

 

توجيو  فى األثر أبمغ الماضي القرف أوائؿ منذ الخاصة السيارات وشعبية وانتشار التحضر ظاىرة لتنامي كاف وقد
حركة  تسييؿ ومعايير وقوانيف لمراعاة ضوابط الزائد والضبط السيطرة مف حالة نحو لممدف العمراني التخطيط

إلى  وحولو العمراني التخطيط جمد مما  ذلؾ وغير ومستوياتيا الطرؽ وعروض المرور وكثافات كأحجاـ  السيارة
  االراضى استعماالت بيف التاـ الفصؿ مف بدءا العمراف مفردات لكؿ وقولبة نمطية موديولية تجزيء عممية

 وأشكاؿ قوانيف وتوحيد العمراني النسيج شكؿ وتنميط ، الخدمات و العناصر لكافة ثابتة نطاقات ومرورا بتحديد

 لكافة وحسابية وعممية منطقية حموؿ إليجاد فقط بذلت التى الجيود عمى عالوة ، ذلؾ وغير ومواصفات المباني

 الغمو مف ما نوعا إلى العمراني التخطيط وممارسة فكر وتحوؿ . بالمدف النوعية الكمية دوف المشكالت

 عمميات فى تتحكـ جامدة أكاديمية قواعد أو وثابتة مفروضة تنظيمية قوالب وقوانيف لوضع اليادفة والتسمطية

 ىو الماضي القرف فى الجيد العمراني التخطيط أصبح و . وتفاصيميا أشكاليا مستوياتيا و بكافة العمرانية التنمية

 الحياة لممارسة ضرورية إنسانية عوامؿ ألي النظر دوف وذلؾ ، المادية والمعايير والقوانيف القواعد بكؿ يمتـز ما

 خالليا مف يمكف جديدة وتقنيات أساليب عف البحث ضرورة مما يتطمب . اإلنساني لممجتمع المستدامة الطبيعية

 .المستيدفة االستدامة قيـ تحقيؽ
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 . المعاصرة والتصميمية التخطيطية التيارات فى االستدامة قيم- 2

  العمران أنماط فى الحديثة االتجاهات 2-1

قيـ  مف العديد تحوى 20 القرف نيايات مع تظير بدأت والتي ، العمراف أنماط فى الحديثة االتجاىات أف الشؾ
 : يمي فيما يتضح كما الجديد والعمراف الذكي النمو اتجاه مف كؿ االتجاىات تمؾ مف أبرز ولعؿ ، االستدامة

 الذكي   النمو2-1-1

وىو  ، العشوائية االمتدادات مف لمحد المدف مراكز فى النمو لتركيز تيدؼ و الحضري والنقؿ لمتخطيط نظرية ىو
األراضي  واستعماالت ،  العاـ لمنقؿ والموجية المدمجة لمتنمية يدعو حيث االستدامة قيـ مف العديد يتضمف

مف  المدى بعيدة االستدامة قيـ يراعى وىو .السكنية الخيارات فى والتنوع والدراجات المشاة تراعى والتي المختمطة
 وتركيزه المدف أطراؼ فى المنتشر النمو تيارات تحويؿ خالؿ مف لتحقيقيا يسعى التى اإلقميمية االعتبارات خالؿ

 والعمالة النقؿ خيارات وتوسيع ، المتفرد والمكاني المجتمعي الحس تحقيؽ أىدافو ومف أبرز . المدف فى مراكز

 عالوة ودعميا، والثقافية الطبيعية المصادر عمى المحافظة و التنموية، واألرباح التكمفة توزيع عدالة والسكف، مع

 الذكي النمو فكر عمييا يقوـ التى األساسية االستدامة مبادئ وتتمخص ، لممجتمع العامة تحسيف الصحة عمى

 :يمي فيما

 األراضي استعماالت فى الخمط . 

 التصميـ فى المباني تجميع مف االستفادة . 

 اإلسكاف ألنماط متعددة خيارات خمؽ . 

 المشاة حركة تشجع سكنية مجاورات خمؽ. 

 ىوية وذات جذابة مجتمعات خمؽ تشجيع. 

 والحساسة الطبيعية والمناطؽ الساحات حماية. 

 والقائمة المحمية المجتمعات عمى الحفاظ . 

 النقؿ وسائؿ خيارات فى عالي تنوع توفير . 

 ومربحة ومتوقعة عدالة فييا التنمية قرارات تكوف أف. 

 التنمية فى الرسمية والجيات المجتمع بيف المشاركة تشجيع. 
 الجديد العمران 2-1-2

  العشريف القرف مف الثمانينيات بدايات في األمريكية المتحدة الواليات في ظيرت عمراني تصميـ حركة وىو

 العمراف ميزت التي االستدامة لقيـ اكتشاؼ إعادة وتعتبر ، العقارية التنمية حالة إصالح إلى وكانت تيدؼ

 تصميـ عمى يقوـ الحركة فكرة جوىر فإف  Duany, A. &  Zyberk  الحركة مؤسسي ألبرز ووفقا  ، التقميدي

 :التالية األساسية االستدامة مبادئ فييا يراعى والتي المجاورات السكنية

 أغمب مف مسافة السير تزيد ال ·العاـ  لمنقؿ محطة بو ويتصؿ ، رئيسية كساحة واضحا مركزا تضـ أف 

 متر 400 أو ، دقائؽ خمسة عف المركز إلى المساكف
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 ليـ مالئـ سكف المجتمع طبقات جميع يجد بحيث ، المساكف أنماط فى تنوع تحوى 

 لمسكاف واألسبوعية اليومية االحتياجات كافة لتوفير كافية متاجر بالمجاورة يحيط أف 

 لإلعماؿ أو ورشة كمكتب اتخاذه تأجيره يمكف بحيث ، الخمفي الفناء فى ممحؽ صغير المسكف يضـ 

  الحرفية
 عمى ألقداـ  سيرا إلييا الوصوؿ األطفاؿ لكؿ يسيؿ بحيث ابتدائية مدرسة وجود
 المساكف  جميع مف إليو الوصوؿ يسيؿ ممعب وجود 

 وخارجيا المجاورة داخؿ الحركة أشكاؿ بتعدد سمح ي بما السكنية الشارع تتصؿ 

 بيئة ويخمؽ المرور، مف سرعة يقمؿ مما األشجار، مف بصفوؼ ومظممة نسبيا ضيقة الشوارع  تكوف أف 

 .مالئمة لممشاة 

 خارجية غرفة أو حضري فراغ بيا المحيطة المباني تشكؿ بحيث الساحات تصميـ يتـ 

 والمساكف المباني خمؼ تقع إنما و ، الشوارع السيارات ومواقؼ الجراچات تواجو ال 

 المجتمعية ولمقاءات  لمخدمات المركزية الساحة فى  أو الشوارع نيايات فى البارزة المواقع تخصص 

 .الثقافية  و والدينية والخدمات التعميمية

 واألمف  الصيانة شئوف رسمية جية وتتولى ذاتية، إدارة المجاورة إدارة يتـ  . 

 التخطيط وتقنيات وسائل في الحديثة االتجاهات 2-2

  المستدامة المدن لتخطيط كأداة لممؤسسات االستراتيجي التخطيط1-2-2

والمؤسسات  الشركات إدارة فى ظير وقد ، المتواصمة الديناميكية بطبيعتو عاـ بوجو اإلستراتيجي التخطيط يتميز
خالؿ  مف لممؤسسة اإلستراتيجية القرارات واتخاذ االستراتيجيات وضع عممية عمي فيو التركيز يتـ بحيث ، الكبرى
واستشفاؼ  ، المؤسسة داخؿ والضعؼ القوة نقاط بتحديد) SWOT analysis  اإلستراتيجي التحميؿ عممية

التأثيرات  تحميؿ أو PEST analysis  تحميؿ أيضا فيو ويستخدـ المؤسسة خارج التنافسية والمخاطر الفرص
 والتي المستقبمية بالرؤى يعنى وىو .المؤسسة منتجات عمى والتكنولوجيا واالجتماعية واالقتصادية السياسية

 أغمب في و ؟ نتميز أف يمكف كيؼ و ؟ ولمف ، ؟ نفعؿ ماذا : ىى رئيسية أسئمة ثالثة عمى إجابة تترتب

 مصير فمتحديد .سنوات خمسة لفترة تصؿ وقد أعواـ 3وسنة  بيف تتراوح لفترات تمؾ الرؤية تتبع المؤسسات

 وما ؟ الغاية لتمؾ وكيؼ ستصؿ تكوف، أف تريد أيف إلى وتحدد ؟ اآلف تقع  لمعرفة أيف تحتاج فإنيا ، المؤسسة

 ىى رئيسية عناصر ثالثة تحديد عمى يقوـ وىو .االستراتيجي المخطط ''عميو يطمؽ ما ىو العممية تمؾ عف ينتج

  .  التفكر ثـ فييا والنظر الخطة رسـ خالؿ مف العممية تتـ وقد ،  والقيـ الميمة ، الرؤية 
 
 االستدامة لتحقيق كمدخل لممدن االستراتيجي التخطيط  2-2-2

 وذلؾ عمى ، القرارات اتخاذ فى والحرية المرونة نحو القرف نيايات فى التنمية وبرامج التخطيط عمميات تطورت

القرف  بدايات فى استيمت قد وكانت  العشريف القرف أوائؿ الشامؿ لمتخطيط التسمطية البدايات مف النقيض
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عنو  تطور والذى ، الجامد العاـ المخطط أو الشامؿ التخطيط فكر نحو تطورت ثـ ، الكبير اليندسي بالمسقط
 ليفسح السيناريوىات متعدد اإلستراتيجي التخطيط جاء ثـ ، والتحرر المرونة درجة لزيادة الييكمي المخطط

 العمرانية التنمية برامج وصياغة التخطيطية القرارات اتخاذ فى والحرية المرونة مف عالية درجات المجاؿ لتحقيؽ

 النموذج تحديد بيدؼ Strategic Urban Planning SUP االستراتيجي العمراني التخطيط كما ظير .

 مع بالتواؤـ ، والخاصة الرسمية الجيود تنسيؽ خالؿ مف اليدؼ ذلؾ لتحقيؽ والعمؿ ، لممدينة العمراني األمثؿ

 وقد .  لممجتمع المعيشية لمظروؼ الدائـ التحسيف خالؿ مف االستدامة مبادئ يحقؽ وبما المتغيرات المستحدثة

 مع لمتعامؿ 1984   فرانسيسكو ساف مدينة عمى تطبيقو عند وخاصة العشريف القرف نيايات ظيوره فى بدأ

 كنوع  بمدية مائة نحو فى المنيجية ىذه تتبني التى الدوؿ ابرز مف أسبانيا وتعتبر .المدينة تواجييا التى األزمات

 التقييـ آلية 1990  منذ األوروبي االتحاد في ظيرت كما .  والخاص العاـ بيف القطاع المشاركة وسائؿ مف

 االعتبارات دمج عممية  وىيSEA.Strategic Environmental Assessment - االستراتيجي  البيئي

 .لمتنمية  التخطيط فى االستدامة أىداؼ لتحقيؽ ، والخطط والبرامج السياسات فى البيئية

المستدامة  المدن لتخطيط كأداة الحديثة التقنيات 2-2-3
 البيانات قواعد تأسيس لعمميات ىائمة فرصا وفرت ، واتخاذ القرارات اإلدارة فى الحديثة التقنيات تطور أف الشؾ

 اإلدارية المعمومات ونظـ ، " GIS " الجغرافية نظـ المعمومات خالؿ مف الرقمية بالخرائط وربطيا والمعمومات

" MIS " ، بعد عف االستشعار وسائؿ سيمت كما ، والتحميؿ والتطوير لالتصاؿ وسيمة الوسائط تمؾ وأصبحت 

 Mash  تقنية كذلؾ وظيرت ، المتغيرات العمرانية ورصد ومراقبة متابعة عمميات Google Earth  وخرائط 

Up والمعمومات بالخرائط وغيرىا المتحركة  والرسوـ والصور كاألفالـ والسمعية البصرية الوسائط دمج وىى 

 لتحوؿ متاحة الفرصة ىناؾ ، أصبحت اآللي استخداـ الحاسب وانتشار االنترنت تقنيات تطور مع و . والبيانات

 فى التي سادت والوقتية والجمود والفردية السكوف حالة مف العمراني التخطيط قضايا فى القرارات اتخاذ عممية

  المتخصصيف لمجموعة مف فردية قرارات ومف ، واالستدامة والديناميكية المرونة عالية حالة إلي العشريف القرف

 إلي  اتخاذ القرارات عممية فى المحظية ومف ، دائمة بصورة القرارات اتخاذ فى المجتمعية المشاركة إمكانية إلي

 . المستداـ والتطوير والمحاسبة والتقييـ والتحميؿ والمراقبة القرارات اتخاذ عممية وتواصؿ استدامة
 في العمران  االستدامةمعوقات فرض  2-2-4

ومنذ  ، لمبمديات اليندسية واألعماؿ وعمارتيا المدينة عمى شكؿ يركز 19 القرف نيايات حتى المدف تخطيط كاف
 سيطرت العشريف القرف مف التسعينيات بدايات حتى و العشريف القرف بدايات في الشامؿ التخطيط مفيوـ تطور

 والبيروقراطية فيـ التكنوقراطية مفاىيـ جسدت والتي والييكمية العامة المخططات مف جامدة المينة نماذج عمى

 بمفاىيـ يتعمؽ فيما وخاصة العمراف بإدارة زاد االىتماـ التسعينيات بدايات منذ  و  والشمولية بالجمود اتسمت

 مكانة بدورىا العمراف إدارة وأخذت .التنمية لعممية اإلستراتيجية األبعاد عمى والمرونة عالوة والشفافية المشاركة

 العمراني والمصمـ المعماري دور زيادة مع بالمدف، الكبيرة المستويات عمى التقميدية والييكمية المخططات العامة

 حيث مف الشاممة المخططات لتحقيقيا تسعى كانت التى اإليجابيات مف وبالرغـ . المستويات التفصيمية فى
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 والتسمط الجمود مف تحريرىا تتطمب التى السمبيات مف العديد تضمنت أنيا إال ، النمو والضبط لعممية السيطرة

 القرف خالؿ رصدىا أمكف التى التخطيط عممية سمبيات مف أبرز ولعؿ ، لتحقيقو تسعى الذي الكمية والنظرة

 :  يميما العمراف في فرص االستدامة مف قممت والتي الماضي

 العمراني التصميـ مستوي عمى االستدامة احتياجات تمبية عمى سائدة اؿ التخطيط أساليب قدرة عدـ-  1

 أحجاـ تحديد فى والتماثؿ  األراضي استعماالت لجممة صاـر تحديد مف التنظيمية الموائح تحويو لما التفصيمي 

  األراضي استعماالت فى الخمط نحو العشريف القرف أواخر منذ العالـ يتجو بينما ، وطابعيا المباني وارتفاعاتيا

 أشكاؿ عمى التى سيطرت لالنفصالية منيا أكثر األنشطة بيف االتصالية درجة وزيادة ، أنماط المباني فى والتنوع

 درجات أعمى لتحقيؽ فى أغمبيا تسعى االستدامة لعممية المعاصرة فاالتجاىات . الماضي القرف فى التنمية

 . الماضي العصر في الشاممة المخططات إليو تيدؼ كانت والتوافؽ الذي التماثؿ مف بدال  التنوع

  األراضي أسعار وزيادة السوؽ لقوى والتثبيط اإلحباط مف نوعا لحدوث والموائح التشريعات في المغاالة أدت -2
 التدىور عمييا ويترتب المفتوح السوؽ الحتكارات تؤدي والتي والموائح التشريعات بندرة شبييا السمبي تأثيرىا وكاف

 . البيئة فى المستمر

وجذابة  إنسانية و مستدامة لبيئة الوصوؿ فى التشريعي النفوذ فرض عمى لمعمراف التنظيمية الموائح قدرة عدـ- 3
 وبعيدة فوقية وبطريقة ، نسبيا كبيرة مسطحات خالؿ ومف افتراضي بشكؿ الموائح تمؾ تتعامؿ حيث ، وجميمة

 النظر فى لالستغراؽ نتيجة جاءت المحصمة تمؾ أف والشؾ ، نوعى منو أكثر كمي طابع عمييا ، يغمب المدى

 الذي االتجاه وىو  -  Top- Down -أسفؿ إلي أعمي مف تبدأ عممية فقط باعتبارىا التخطيط العمراني لعممية

 والمرافؽ والخدمات المساكف وتوفير السكاني النمو قضايا مثؿ الكمية لممشاكؿ حموؿ عف أسموب البحث يفرضو

 لطبيعتيا النظر بدوف اإلنسانية المجتمعات فى االستدامة قيـ تحقيؽ يمكف ال بينما . النقؿ وغيرىا ووسائؿ

قبؿ  التقميدية المجتمعات وبناء تخطيط آللية  العودة يتطمب مما ، والتحوؿ التفاعؿ دائمة إيكولوجية كمنظومة
  لممجتمع اليومية الحياة مستجدات مع البنائية المشكالت عالج عممية فييا تزامنت والتي الصناعي العصر

 لكؿ مضافة قيـ تحقيؽ عميو يترتب كاف مما   Botto-Up  ىألعؿ أسفؿ مف بالنظر التخطيط واتسمت عممية

 والفراغات المسارات وتصميـ ، المبنية البيئة صورة تحسيف عمى بالنفع يعود وبما  المجتمع يحققيا مبادرة تنموية

 .المحيطة البيئة مع واستدامة تواصال أكثر إنسانية فى صورة المتنزىات وغيرىا و

 استعماالت وتحديد وتصنيؼ المدينة تخطيط عممية صياغة عمى األبعاد ثنائي التخطيطي الفكر سيطرة - 4

 أغمب تناقضو االتجاه الذي وىو  الحضرية والوظائؼ االستخدامات فى التنوع محدودة فى صورة ، بيا االراضى

 فى والخمط مف التبايف قدر أكبر لتحقيؽ تسعى والتي ، االستدامة لمبدأ الداعية المعاصرة التخطيطية التيارات

 . االراضى استعماالت

 تبدو التى لممشكالت الحموؿ لوضع يسعى ، أحاديا دورا الماضي القرف فى العمراني المخطط دور ظؿ- 5

 مف لمكثير تفتقد ، والمحظية والفوقية الكمية النظرة تمؾ أف والشؾ ، المخططات إعداد فى فترة لو ظاىرة

 عمى ترتكز حيث ، المجتمعات فى االستدامة قيـ تحقيؽ فى المثالي لتحقيقيا الفكر يسعى التى اإليجابيات
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 وانتياء ، التخطيطية القرارات اتخاذ ولحظية ، أسفؿ إلى أعمى مف الكمية النظرة أبرزىا الخصائص مف مجموعة

 . المخططات عمؿ انتياء بمجرد لممخطط الرئيسي الدور

 والتي العشريف القرف فى السائدة التخطيط التقميدية أساليب روقص وراء الفعمية واألسباب الضعؼ مواطف إف 

 الطبيعة ىو أبرزىا لعؿ لعدة أسباب نتيجة ، المستيدفة االستدامة لقيـ المدينة فقداف فى المؤثرة العوامؿ مف كانت

 لدرجة لممخططات األشكاؿ المتباينة فقداف مع ايكولوجية كمنظومة المدينة لنمو  Uncertainty  التأكيدية غير

 التعامؿ فكرة وجب التأكيد عمى لذلؾ . المستمر التطوير لعمميات الالزمة المستقبمية والشفافية المرونة مف كافية

  عممية التخطيط استدامة  مبدأ ىو لذلؾ السبيؿ وأف ، والتطور التجدد دائمة إيكولوجيا كمنظومة المدينة مع
 نظـ تطوير فكرة عمى التخطيطية العممية استدامة أ مبد يرتكز و ، (لممخططات التقميدية لإلشكاؿ كبديؿ )

 وبناء تنمية عممية مع وتتوازى التخطيط عممية تتواصؿ بحيث ، الحديثة بالتقنيات ودعميا القرار اإلدارة واتخاذ

 . المدف وتطوير
 
 أســس التصمــيم- 3

 العمراني لممشروع التنفيذ أسموب اختيار 3-1

أسموب  اختيار ويتـ المشروع وزمف تكمفة عمى تؤثر التي اليامة المراحؿ مف التنفيذ أسموب اختيار عممية تعتبر
تنفيذ  أسموب باختيار تمـز فنية توصيو عمى بناء أو واالستشاري المالؾ قبؿ مف مسبقة خطة عمى بناء أما التنفيذ
 لسير الزمني الجدوؿ تخص زمنية والتزامات محددات عمى بناء أو لممنشأ اإلنشائي النظاـ مع ليتوافؽ محدد

. ) 1987 المقصود عبد( المشروع
 الفكرة وتتبمور واتجاىاتو المصمـ لممشروع الميندس فكر خالؿ مف العمراني لممشروع التنفيذ أسموب اختيار يتـ

 اإلنشائي النظاـ مع المتوافؽ التنفيذ أسموب اختيار :وىناؾ أوليما . االبتدائي المشروع مرحمة في المعمارية

 .المصمـ 

 :اتجاىيف في شكؿ يتضح كما معو يتوافؽ إنشائي نظاـ واقتراح تنفيذ أسموب اختيار : ثانييما
 

 
 

 العمرانية لممشروعات التنفيذ أسموب اختيار اتجاهات (2-4)شكل 
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لممستخدميف   )النفعية – المادية( المتطمبات اإلنشائي والنظاـ التنفيذ يحقؽ أسموب اف يراعى الحالتيف كال وفي
 :التنفيذ مكونات أسموب 3-1-1

-المعدات (العناصر مف بمجموعة باالستعانة وذلؾ لممبنى اإلنشائي النظاـ لتحويؿ المستخدـ األسموب ىو
 . التنفيذ أسموب باختالؼ وأداءىا دورىا ويختمؼ  )المواد – العمالة

 

 التنفيذ أسموب اختيار محددات (3-4)شكل 

 التنفيذ أسموب اختيار آلية 3-2-1

 مشروع يمر وأي التنفيذ مرحمة تحددت كمما وتتركز التدريجية المشروع بمراحؿ ترتبط التنفيذ أسموب اختيار آلية

 .تدريجية  منطقية بمراحؿ

 المبدئية الدراسات مرحمة 3-1-2-1

خالليا  مف يتـ و االستشارية الجية و المالؾ الجية بيف المتبادلة الدراسة و التفكير نتيجة مبدئية مرحمة ىي
 المستمريف احتياجات وقدر لممشروع المسوقة و المالؾ لجية النفعية االحتياجات يمبى تصميـ أفضؿ اختيار

 و لمتنفيذ المقترح الزمف و المقترح والتحويؿ الموقع لمعطيات التحميمية الدراسات يوافؽ بما  )المنتفعيف(النيائييف 
  .الموضوع التصميـ لمقترح المناسب التنفيذ أسموب مالمح بصورة كبيرة تحدد

 المعمارية التصميمات مرحمة 3-1-2-2

وتوثؽ  تشكؿ والتي ) بيئية – تخطيطية – اقتصادية – اجتماعية( التصميمية االحتياجات تحدد مرحمة ىي
مع  متوافؽ التنفيذ ألسموب تفاصيؿ إنشائية وضع خالؿ مف ذلؾ و ) المبدئية الدراسات مرحمة( السابقة المرحمة

التنفيذ  أسموب اختيار آلية أف نجد بيذا و التنفيذ ألسموب التنفيذية اإلمكانيات مع تتواءـ و المعمارية التصميمات
 .اإلنشائية الوصالت و الداخمية التشطيب أساليب نوعية بالتبعية تحدد
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  العمرانية المشروعات لتنفيذ البيئية االستدامة اعتبارات -4

 البيئية االستدامة عمى المؤثر المردود ذات التنموية المشروعات مف أكثر العمرانية المشروعات تعتبر  

 ويمكف )بيئية – اقتصادية – اجتماعية ( جوانبو بمختمؼ لمشروع المكانية البيئة عمى كبير بشكؿ تؤثر أنيا حيث

 .الجوانب  ليذه تحميمية شاممة دراسة خالؿ مف التأثيرية المشروعات تحديد
 لمعمران البيئية االستدامة اعتبارات 4-1

االعتبارات  مف مجموعة خالؿ مف لمعمراف البيئية االستدامة اعتبارات تتنوع
 البيئية االعتبارات  4-1-1

 مف مكوناتيا كجزء معيا يتعايش اهلل مف صنع أنظمة مف باإلنساف يحيط ما كؿ ىي الشامؿ بمفيوميا البيئة

 :بيف  ما تتنوع و المؤثرة و المتأثرة

 .)الحيوي – الغازي - المائي - األرضي( بعضيا مع تتفاعؿ التي الحيوية األغمفة وتشمؿ طبيعية بيئة .1

 االجتماعية العالقات وبنظـ والثقافية واإلدارية واالقتصادية السياسية األنظمة وتشمؿ اجتماعية بيئة .2

 والمصانع الزراعية كاألنظمة الحيوي المحيط في اإلنساف وشيده صنعو ما كؿ تشمؿ و مصنوعة بيئة .3

 .والطرؽ والسدود

 االقتصادية االعتبارات  4-1-2

مف  تقدر و عمى احتياجاتيـ لمحصوؿ القادمة األجياؿ حقوؽ مف يضر ال بما لطبيعة المتاحة الموارد استخداـ
مستوى  عمى أثره وبياف التنفيذ بعد الفعمي المعدؿ و التنفيذ قبؿ التصميمي الداخمي العائد معدؿ احتساب خالؿ

 .االجتماعية البيئة و االيكولوجية الجوانب

 االجتماعية االعتبارات  4-1-3

االستدامة  فأف وبيذا .فعاؿ إدارة نظاـ بناء و اإلنتاج زيادة عمى يعمؿ لمعيش صالح مجتمع تكويف خالؿ مف
 .)االجتماعية - االقتصادية  – البيئة ( االعتبارات مف مجموعة خالؿ مف تتشكؿ

 

 
 ) 2004 الشنواني، – الدسوقي( لمعمران البيئية االستدامة اعتبارات (4-4)  شكل
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 البيئية واالستدامة التنفيذ أسموب بين المشتركة العناصر 4-2

 االجتماعي - البيئي( التأثير حيث مف البيئية واالستدامة التنفيذ أسموب بيف المشتركة العناصر تتوحد
  .البحث عنصري بيف وصؿ حمقة يعتبر مما  )االقتصادي

 .المستدامة العمارة إلنتاج أداة التنفيذ أسموب أما البيئية لالستدامة مادي منتج ىي المستدامة فالعمارة وبيذا
 العمراني لممشروع البيئية واالستدامة التنفيذ أسموب بين المتبادلة التوافقية العالقة 4-2-1

 تؤثر مكوناتو الف العمراني لممشروع االستدامة عمى ومؤثر محوري عنصر التنفيذ أسموب أف نجد سبؽ ومما

 مف البد الضوابط مف مجموعة وىناؾ العمراني لممشروع البيئية االستدامة عمى مباشرة وغير رة مباشرةوبص

 . مراعاتيا
 

 
 

البيئية  واالستدامة التنفيذ أسموب بين المشتركة العناصر (5-4)شكل 

 لمشروع اإلجمالية التكمفة يخفض بما بالمشروع المحيطة البيئية المواد استخداـ .أ 

يشجع  بما األولى تدريب مدربة عمالو واستخداـ الماىرة العمالة عمى تعتمد ال تنفيذ أساليب استخداـ .ب 
 . الذاتية بالجيود المشروع إتماـ عمى المباني ىذه مف المستفيديف

التنفيذ   مراحؿ خالؿ) بيئية مادة( الخشب عمى معتمدة الغير التنفيذ أساليب استخداـ .ج 
 ذات الطوب مف نوعيات استخداـ خالؿ مف عالية رةوبص الطاقة استيالؾ في توفر بناء مواد استخداـ .د 

 .المناسب االنتقاؿ الحراري

تحدد  التي ابطوالض مف مجموعة استنباط يمكف البيئية واالستدامة التنفيذ ألسموب التكويني التحميؿ خالؿ مف
: كاآلتي  التبادلية التوافقية العالقة شكؿ
 ونمو ومشاركتيـ لمسكاف المشجعة االجتماعية البيئة توفر خالؿ مف التنفيذ أسموب استخداـ استدامة 

 ومؤىمة مدربو عاممة أيادي وتوفير القدرات الذاتية
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 عمى يساعد اإلشغاؿ بعد ما المبنى ودراسة لممشروع التنفيذ ألسموب التحميمية ألتقييميو الدراسات 

 .التكاليؼ  خفض عمى يساعد بما والمعدات والعمالة المواد استخداـ حيث مف البيئية االستدامة المطورة

 االستدامة  متطمبات مع المتوافؽ التنفيذ أسموب الستخداـ والحاكمة المشجعة والتخطيط البناء تشريعات
 ) اقتصادياً  – اجتماعياً  – بيئياً  ( البيئية

 البيئية االستدامة يحقؽ بما استمرارىا عمى يساعد البيئية التقميدية التنفيذ ألساليب التقنى التطوير 

 مستقبميا الشاغميف باختالؼ احتياجات

 مع يتوافؽ وبما االستدامة يحقؽ بما التنفيذ أساليب في المستخدمة ومنتجاتيا المحمية البناء مواد تطوير 

 .البيئى  استراتيجية التحكـ

 البيئية واالستدامة التنفيذ أسموب بين التبادلية التوافقية العالقة منهجية  4-2-2

 (   Green Architecture- Sustainable Architecture)المستدامة  العمارة او الخضراء العمارة تعتبر
 احتياجات تحقيؽ خالؿ مف والبيئة المبانى بيف ربط عمى تعتمد التي المعمارى الفكر في المطورة مف االتجاىات

 المحيطة البيئة مع تتوافؽ الكفاءة عالية منظومة فيى احتياجاتيـ لتمبية القادمة االجياؿ حؽ اغفاؿ دوف الحاضر

 المشغمو الطبيعية الطاقة لمصادر االمثؿ البيئة واالستخداـ مع األمثؿ التعامؿ في سبيؿ جانبية اضرار بأقؿ

 الزراعة زيادة مع الصمبة المخمفات تدوير عادةإو لمطاقة الجديدة واألساليب الطاقة الشمسية مثؿ لممشروع

 االفتراضي العمر زيادة يؿاوبالت المباني داخؿ الداخمية البيئة وتحسيف نبعاثات الكربوفإ مف يقمؿ بما وتشجير

  .االيكولوجى النظاـ عمى والحفاظ

 وتكاليؼ االنشاء تكاليؼ مف يقمؿ بما البيئي األثر وتقميؿ الطاقة استيالؾ خفض عمى يساعد سبؽ ما وكؿ

  .الصيانة

 مف عاؿ  ٌ وال وسمـ عميو اهلل لقولو صمى واإلسراؼ التقييد بيف التوسط عمى المسمـ يحث االسالمى الديف

. واالجتماعي  البيئي االرتياح يحقؽ بما المسكف في االقتصادية تحقيؽ اقتصدٌ  ويمكف
  المستدام مبادئ التصميم 4-2-3

المستداـ  فالتصميـ مستداـ تنفيذ وأسموب مستداـ تصميـ ىما رئيسييف شقيف يتطمب المستدامة لمعمارة لموصوؿ
 :التحميمية الدراسات مف مجموعة يتطمب

 المكاف دراسة 

 بالبيئة االتصاؿ 

 البيئي التأثير دراسة 

 البشرية الطبيعة دراسة.   

                    

 

 

 والتشغيل البناء دورة (6-4) شكل
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 البيئية االستدامة أوليات و التنفيذ أسموب أوليات بين مقارنة  4-2-4

  التنفيذ أسموب أوليات  4-2-4-1

 وحديثة كفاءة ذات )اليدوية – الميكانيكية ( تشغيؿ مستمزمات و معدات توفر .1

 أسموب مع وتوافقيا وجودتيا التشطيب الثانوية البناء مواد و اإلنشائي لمييكؿ األساسية البناء مواد توفر .2

 . التنفيذ

 التنفيذ واإلدارة  )المدربة غير – المدربة الميارة( بنوعييا اإلنشائي الييكؿ إلقامة الالزمة العمالة توفر .3

  .العمؿ يعيؽ سير ال بما التنفيذ أسموب مستمزمات لتوفير مخطط تمويؿ .4

 .ما تنفيذ بأسموب المنفذ و المنتج لممبنى التسويقية القابمية .5

 البيئية االستدامة أوليات  4-2-4-2

  ..سمبية بيئية مؤثرات بو توجد ال و متجددة بيئية مقومات بو مكاف توفر .1
 .عمييا والحفاظ لتنميتيا بيا المحيطة البيئة مع التفاعمية القدرات تمتمؾ مجتمعات توفر .2

 .الطبيعية البيئة و المبنية البيئة بيف توافقية منظومة توفر .3

 . توقعية  دراسة وفؽ المستقبمية االحتياجات تخطط و لممجتمع الحالية االحتياجات تمبى تنمية خطة .4

 ىو التنفيذ أسموب ويعتبر البيئية االستدامة مع المتوائـ التنفيذ أسموبالختيار  عممي لمنيج الوصوؿ ىو واليدؼ

 محدد عنصر لكونو البيئة عنصر بعكس مكوناتو وتغير فيو التحكـ يمكف متغير عنصر
 . كثيرة ثوابت و مرتبط بمحددات و 

 المتبادلة التأثيرات المباشر غير التأثير و مباشراؿ التأثير دراسة عمى قائمة اأساس تكوف أف البد بينيما والمقارنة

 .البيئية االستدامة بنود و التنفيذ أسموب لمبنود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 البيئية االستدامة بنود و التنفيذ أسموب لمبنود المتبادلة التأثيرات (7-4) شكل
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 : التحميمية الدراسة محددة لكونيا البيئية االستدامة أوليات لبنود الترتيب فأولية وبيذا
تىفر مىاد بىبء و أسبسيت محليت مببشر تىفر مكبن به مقىمبث بيئيت متجذدة 

تىفر مجتمعبث تمتلك اإلمكبويبث 

والقذراث للتىميت و الحفبظ على 

البيئت 

مببشر 

غير مببشر 

تىفر العمبلت الالزمت للهيكل اإلوشبئي 

القببليت على التسىيق للمبىى المىتج 

 البيئت بيه تىافقيت مىظىمت تىفر

البيئت الطبيعيت       و المبىيت

ال تىجذ بىىد متىافقت غير مببشر 

 الحبليت االحتيبجبث تلبى تىميت خطت

المستقبليت       

مببشر 

غير مببشر 

تمىيل مخطط 

تىفر معذاث و مستلسمبث تشغيل 

 البيئية االستدامة و التنفيذ أسموب أوليات  ترتيب 4-2-5

 :كاألتي البيئية االستدامة و التنفيذ أوليات ترتيب يمكف وبيذا

 .متجددة بيئية مقومات بو مكاف توفر .1

 .محمية أساسية بناء مواد توفر .2

 .البيئة عمى الحفاظ و لمتنمية القدرات و اإلمكانيات تمتمؾ مجتمعات توفر .3

 ....التنفيذ ألسموب اإلنشائي لمييكؿ الالزمة العمالة توافر .4
 .الطبيعية البيئة و المبنية البيئة بيف توافقية منظومة توفر .5

 .المستقبمية و الحالية االحتياجات تمبى تنمية خطط .6

 .التنفيذ أسموب مستمزمات لتوفير مخطط تمويؿ .7

 .المنتج لممبنى التسويؽ عمى القابمية .8

 .تشغيؿ مستمزمات و معدات توفر .9

مادى  منتج لكونيا التنفيذ أسموب و البيئية االستدامة بيف الرابط العنصر ىي المستدامة العمارة تعتبر مما سبؽ
. المستدامة  العمارة لإلنتاج أداة التنفيذ أسموب و البيئية لالستدامة

 البيئية االستدامة و التنفيذ أسموب بين التبادلي التوافقي المنهج 4-2-6

 . العالقات مف مجموعة في البيئية االستدامة و التنفيذ أسموب بيف التبادلي التوافقي المنيج تمخيص يمكف
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البيئية  االستدامة و التنفيذ أسموب بين التبادلي التوافقي المنهج (8-4)شكل 

 :يمي  ليذا وجب التأكيد عمى ما
 المناسبة البيئية المناطؽ الستخراج بمصر التخطيطية ألقاليـ المستدامة لمبيئة تنمية خريطة وضع ضرورة- 1

 الموارد بيف االتزاف يحقؽ بما جغرافيا توزيعو و السكانية الزيادة بمعدالت ربطيا و المشروعات العمرانية إلقامة

 . الرئيسية االحتياجات الحياتية و المتوفرة الطبيعية

 جيود فيو تتضافر المتميزة البيئة بعناصر (pilot projects  )بحثية  مشروعات بإقامة اقتراح- 2

 ايكولوجية بنظـ بيئيا مستداـ عمراني مشروع إلقامة العمرانية و البيئة مجاؿ في العاممة التخصصات المختمفة

 . تدويرىا إعادة يمكف

 – الطاقة - الماء) الطبيعية لمموارد المقتصدة المستدامة التصميمات مع المتوافقة المعمارية الطرز تشجيع- 3

 الخسائر تقميؿ خالؿ مف المموثة البيئية النواتج معالجة و متجددة الغير الموارد عمي الغير معتمدة و ) المواد

 . المخمفات وتدوير البيئية
 عمي لمحفاظ المستخدمة التقنيات كأحد البيئية المادية لممؤثرات المعالجة التنفيذ أسموب تكنولوجيا تشجيع- 4

 .البيئية المخمفات تصنيؼ و  Closed Cyclesالمغمقة الدورات عمي تعتمد العمراني لممشروع االستدامة البيئية

 المشروعات اقامة في الذاتية المشاركة في ) تنفيذ – تصميـ ( الخبيرة المحمية البشرية القوي استغالؿ تشجيع- 5

 . المجتمع و الطبيعية البيئة و المشروع بيف لتحقيؽ التواصؿ العمرانية
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 تنفيذ أساليب استخداـ تستمـز المستدامة العمرانية التنمية مشروعات إقامة في تشريعية وضع ضوابط- 6

 .البيئة قانوف مع يتماشي بما االستدامة البيئية مع متوائمة
 التنفيذية والمعالجات المستخدمة التنفيذ أساليب يوصؼ و يشرح بيئيا المستدامة لممباني عاـ كود استحداث- 7

 لألقاليـ المختمفة البيئات يوافؽ و إنشائيا وامف معتمد يكوف و ) صحي صرؼ– إنارة – مياه –طاقة  ( لمخدمات

 ػػػ الدلتا ػػػ سيناء ( الشرقية الصحراء)أسواف ( الجنوبية الصحراء سيوه (الغربية  الصحراء(بمصر التخطيطية
 . واالختبارات الدراسات بإجراء اإلسكاف و البناء بحوث معيد يكمؼ و ) الفيوـ

 لتمويؿ بالمحافظات المحمية بالمراكز الفردية و الجماعية العمرانية لممشروعات وممولة تدريبية جية وجود- 8

 المميزة الطبيعية بالبيئات التنفيذ أساليب توطيف عمي يشجع بما بيئيا المستدامة العمرانية المشروعات التنمية
 .لمنطقة الدراسة 

 نوعية المشروعات عمييا موضح  GIS  نظاـ باستخداـ لمنطقة الدراسة المستدامة لمتنمية خريطة تصميـ- 9

 العمرانية المشروعات بيف واالستبداؿ االحالؿ معدؿ عمى يحافظ بما  الزمنيةاوتوقيتاتو ومساحتيا المقترحة

  .حاليا المتواجدة والمبانى المقترحة

 جديدة اجياؿ لخمؽ كمدربيف البناء شيوخ وتوظيؼ البيئى التنفيذ نظاـ لتوطيف المينى لمتدريب مركز نشاءإ- 10

 .مدربة ومتعممة 
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 الخالصة 

الرئيسية  السمة ىى كانت ، العمراني لممخطط والوقتية الفردية الحاكمية أو الزائد واالنضباط الجمود باعتبار
الحسابي  المنطؽ وتغميب ، اإلبداعي اإلنساني البعد تغييب عف نتج والذى الماضي القرف فى العمراني لمتخطيط

 لتحقيؽ الرئيسية فالنتيجة ، التخطيطية الممارسات أغمب خالؿ العمرانية التنمية عمميات كافة عمى الميكانيكي

 تتميز بحيث واالستدامة ، والحيوية الحرية عالية عممية باعتباره العمراني لمتخطيط النظر ىو االستدامة قيـ

 العفوية والمجتمعات العمارة فى يحدث كاف مثمما اإلبداعية اإلنسانية لممنعطفات تميؿ و القيود مف بالتحرر

 أحدث فيو يستخدـ المرونة عاؿ إداري كإطار " المستدام التخطيط مبدأ" يقترح اليدؼ ذلؾ ولتحقيؽ . التقميدية

في  وتتشارؾ ، بشكؿ متواصؿ وتطويرىا تقيميا يتـ والتي اإلستراتيجية الرؤية فيو وتتحدد ، الرقمية التقنية وسائؿ
 القرارات اقتراح واتخاذ فى لممشاركة المعموماتية االتصالية خالؿ مف المدني المجتمع فئات كافة صياغتيا

 معيا  يتعامؿالتي تمؾ ىي فقط المستدامة المدينة أف مبدأ عمى الرئيسية فكرتو وتقوـ . وتقيميا ومراجعتيا

والتطور  التفاعؿ مف دائمة حالة فى تظؿ خاصة ىوية ذات حيوية إيكولوجية كمنظومة العمراني المخطط
 عممية استدامة  لذلؾ فإف"تسير دعيا تعمؿ طالما  " أ مبد فييا يطبؽ التي تمؾ وىي ، والتبمور والتحوؿ

 تمخيصيا ذلؾ يمكف لتنفيذ المقترحة فاآللية. المستدامة لممدينة لموصوؿ األمثؿ السبيؿ ىي العمراني التخطيط

 : التالية النقاط في

 االستدامة مبدأ األمثؿ لتحقيؽ اإلطار ىو  االفتراضية السيناريوىات متعدد االستراتيجي العمراني  التخطيط-1

 تتابعيو بمنظومة ويقترح أف يمر  وتطويرىا وتقيميا القرارات اتخاذ فى عالية مرونة مف بو يتسـ لما التخطيطية

 لتبدأ ، المراجعة وأخيرا األدوار تقسيـ ثـ القرار اتخاذ  ثـ األولويات مرتبة الرؤية وضع ىى مراحؿ أربعة مف

 .مستدامة الخطوات فى صورة نفس وتتتابع الرؤية تطوير عممية

 بديال  العمراني المخطط تطويره عمى يعمؿ الذي الرئيس المنتج ىو-  Smart Plan  -الذكي المخطط- 2

 ويقصد . دائمة بصورة المخطط يطوره الذي المنتج شكؿ وىو ، الجامدة التقميدية االراضى لخرائط استعماالت

 مفردات لكؿ وبيانات شاممة معمومات بقاعدة مرتبطة وىي التطور دائمة تفاعمية لوحة بالمخطط الذكي أنو

 ببرنامج بينيا فيما ترتبط والتي ) وغيرىا واالقتصادية واالجتماعية والعمرانية البيئية ( تخطيط المدينة وعناصر

 والضعؼ القوة فيو ونقاط الوقوع يجب ال التعارض التي و المحاذير يحدد بحيث يتـ تصميمو خاص كمبيوتر

 يجب التى المرونة والتفصيمية عالية العامة والضوابط  التخطيطية القرارات عف تنتج قد التى والمخاطر والفرص

 عمى بقدرتو الذكي المخطط يتميز كما ، تنموية ألي إضافة  فقط والقصوى الدنيا الحدود تضـ والتي مراعاتيا

والمرافؽ  والمرور كالنقؿ الكمية بالقضايا يتعمؽ فيما وخاصة القرارات تقييـ عممية لتسييؿ المحاكاة عممية
 . وغيرىا المكانية واالحتياجات والخدمات

 مف القرارات اتخاذ عممية فى الرسمية واألجيزة الخاص القطاع بيف والشراكة المجتمعية المشاركة  استدامة-3

 يتوفر وبحيث ، الحديثة االتصاؿ ووسائؿ والتقنيات االنترنت طريؽ عف الذكي بالمخطط العالية خالؿ االتصالية
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 وسائؿ سمعية مف واالعتراضات واألفكار الرؤى طرح وسائؿ تعدد مع الشفافية مف عالية المخطط درجة فى

 .وغيرىا وبصرية

 كاف بعدما  المجتمع قضايا مع وتواصال وتفاعال ديناميكية أكثر حالة إلى العمراني المخطط دور يتحوؿ- 4

 العمراني المصمـ و المعماري يأخذ كما ، لممخططات إعداد مف االنتياء بعد السابؽ فى ينتيي دوره الرئيسي

. المستيدفة االستدامة قيـ وتحقيؽ المبنية البيئة تشكيؿ فى تأثيرا تفاعميا أكثر دورا
 

 
 

المستدام  التخطيط منظومة (9-4) شكل
 



 انتىميخ انمستذامخ ثبنمىبطق انصحراويخ عىبصر تصميم انعمبرح انجيئيخ ودورهب في
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/ الفصل الخامس 
  ل ـــمدخ

فيك لـ يبمغ مف العمر سكل . ما يزاؿ حقؿ الدراسات المدينية في الكقت الراىف حقال حديثا كمعقدا
، كأنو معقد يحتاج إليو الباحث مف خمفيات تاريخية عديدة كاسعة إلجراء دراسات مدينية بيف  عشريات قميمة

كقد . مجمكعة عينات مف المدف مف النكاحي الكصفية كالتركيبية كالعمرانية في منطقة جغرافية كاسعة أيضا
أسيـ الباحثكف االجتماعيكف األكركبيكف كاألمريكيكف في ىذا الحقؿ مساىمة متميزة كانقسمكا في تكجياتيـ 

. كنظراتيـ في ىذه الدراسات إلى اتجاىيف
ىنالؾ مف يضع الجكانب الكصفية كالظركؼ الخارجية كأساس لدراسة العينات كالتركيز في ىذا االتجاه 

 التاريخية لمجمكعة تاإلمداداكلـ يجيد الممثمكف ليذا االتجاه أنفسيـ في تتبع . عمى التنظيمات االجتماعية
كما أنيـ لـ يحاكلكا الكلكج إلى داخؿ المدينة الحديثة لتشخيص الصعكبات التي . المدف المقرر دراستيا

. تكاجييا كاألزمات كالتكترات االجتماعية كالصعكبات االقتصادية
أما االتجاه الثاني فيعرؼ بالدراسات التركيبية لمتمدف كىك اتجاه أخذ بنظر االعتبار مجمؿ العكامؿ 

 ىذا االتجاه لـ يقفكا منعزليف كممثمك. البيئية لممدينة مع التركيز عمى العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية
عما تشيده المدف مف تغيرات كتكترات، فما يحدث في ىذه المدينة مف تكترات كاضطرابات البد مف ربطيا 

 .بالتطكرات االجتماعية كاالقتصادية لتمؾ المدينة
 

نشأة المدن التقميدية و تطورىا - 1
 مفاىيم و تعاريـف  -1-1
  مفيوم المدينـة 1-1-1

ىي ميد الحضارات، عرؼ االنساف فييا االستقرار، ك ىي نظاـ نسيجي مف العالقات االجتماعية ك المدينة 
الثقافية ك االقتصادية ك السياسية ك اإلدارية المتشابكة مع بعضيا البعض كقد عرؼ أرستك المدينة بانيا 

مكاف "كعرؼ إبف خمدكف المدف بأنيا قرار ". المكاف الذم يعيش فيو الناس حياة جماعية مف أجؿ ىدؼ نبيؿ"
فالمدينة نسيج عمراني متكامؿ الخدمات يسكنو عدد كبير مف الناس، ليا سمطة سياسية  كاجتماعية " استقرار

 .ك نظاـ اقتصادم ك امكانيات مادية ك مكارد بشرية تساعد عمى تكفير حياة آمنة  مستقرة
  مفيوم التقميدية1-1-2

كالعادات كالتقاليد المنقكلة مف جيؿ . مفيـك التقميد في المغة العربية ىك العادات التي يرثيا الخمؼ عف السمؼ
إلى جيؿ ىي التراث ك التراث ىك ذلؾ الشيء المكركث نتيجة نمك الثقافة التقميدية ك التأثير المتبادؿ بينيا ك 

. بيف المؤثرات المادية ك ىك الذم يحدد الشخصية الحقيقية لممجتمعات اإلنسانية في زماف ك مكاف محدديف
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  تعريف المدن التقميدية1-1-3
المدف التقميدية ىي مدف تعبر عف كجداف الجماعة ك ثقافتيا ك تراثيا ك تنتمي بجذكرىا إلى المكاف أم ذات 

ىكية ك شخصية عمرانية، تعكس المعطيات البيئية بمختمؼ معانييا، ك ينعدـ فييا تأثير األفكار الكافدة  
بنيت بمكاد طبيعية ك تعبر بكؿ صدؽ عمى ثقافات الشعكب ذلؾ أف الثقافة تمثؿ البعد الالمادم لمحضارة ك 

 .أنيا تشترؾ مع المدينة   كىي البعد المادم لمحضارة في إعطاء ىذه الحضارة مالمحيا ك صفاتيا المميزة
المدف التقميدية عف غيرىا بكجكد أسكار دفاعية حكليا ك عدد السكاف ال يعتبر مؤشر ميـ لدل المدف  تتميػز

التقميدية ك لكف المقياس ىك الخدمات المكجكدة بيا، ىذه المدف أنشئت تمقائيػا  ك ىي تاريخ صادؽ يسطر 
 . حياة الشعكب ك ثقافاتيـ ك يعكس تراثيـ في صكرة بيئة مبنية متكاممة

 المدن التقميدية تاريخ تطور 2 -1
ظيرت المدف التقميدية منذ أكثر مف خمسة أالؼ سنة بحضارة كادم النيؿ ك حضارة كادم الرافديف بصكرة 

منظمة، ك قد ازدىرت المدف بالحضارة الرافدية في صكرة مدف كبيرة مسكرة كبابؿ ك اشكر ك اشتيرت 
 .بالمعابد ك القصكر ك الحدائؽ المعمقة

ك قد تطكرت عناصر المدف تبعا لتطكر الحضارات التي تعاقدت كاالغريقية ك الركمانية ك االسالمية حتى 
 .تكاممت صكرة المدف التقميدية بكؿ عناصرىا في القرف الثامف عشر الميالدم

 نشأة المدن التقميدية 1-2-1
بدأ التفكير في إنشاء المدينة يكـ تعمـ االنساف كيؼ يعيش في جماعات تتعاكف عمى تنظيـ حياتيـ طبقا 

لقد كانت . ك لممدف أغراض مختمفة مف دفاعية ك حربية إلى دينية ك سياسية كتجارية ك صحية. لمثالياتيا
النكاة األكلى لممدينة ىي التجمعات البدائية لممساكف التي إضطر االنساف األكؿ إلى اقامتيا ك فقا لحاجتو 

لإلستقرار ك إحساسو بالحاجة الماسة إلى الغير، ثـ بدأت ىذه التجمعات في التمدد كفقا لتزايد عدد السكاف ك 
تعدد احتياجاتيـ، ك نشكء مجتمع لو مطالب جديدة، ك عالقات متشابكة، فبدأت المدينة بذلؾ في الظيكر 

ك  ككضع أسس أك مستكيات لحياة ىذا المجتمع ك عالقة أفراده، ك بدأت بذلؾ معرفة الحقكؽ ك الكاجبات
 .تكفرت الخدمات كتحدد لممجتمع أسمكبو في الحياة ك انشاء نظاـ تخطيطي لممدينة

فالمدينة عاصرت المجتمع خالؿ جميع مراحؿ تطكره التاريخي، ك المدينة ىي التي كتبت التاريخ النيا 
ك كيؼ فكر ك قدر تـ نفذ كلقد عبرت المدينة عف ..ك كيؼ أحس..صكرت ميكؿ المجتمع، كيؼ عاش

كىناؾ المدف البدائية األكلى ك .. سياستو ك اتجاىاتو العديدة في أشكاؿ المدف المختمفة فيناؾ مدينة الكيكؼ
ىناؾ المدف المتنقمة التي سكنتيا القبائاللرحؿ، ك ىناؾ المدف المحصنة، ك المدف الممكية، ك كؿ كاحدة مف 

 .ىذه المدف تبيف عالقة الفرد بالمجتمع الذم عاش فيو، فمكؿ منيا أسمكبيا في التخطيط
تجو  إف الخطكة األكلى نحك المدينة تبدأ باالنساف الذم عرؼ الحركة ك التطكر منذ العصر الحجرم القديـ ،كا 

ثـ زرع األرض في بداية ..مف الكيؼ إلى المسكف الذم ككنو مف المكاد البدائية كاألغصاف ك أكراؽ الشجر
ك ككف لو الممتمكات مف محاصيؿ زراعية ك أدكات لمصيد ك .. العصر الحجرم ك ربى الحيكانات األليفة
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القتاؿ ك كانت مف نتيجة ىذه الممكيات المنافسة بيف الناس عمى االمتالؾ ك بالتالي أدت إلى المنافسة في 
العمؿ مف أجؿ الحماية، لذلؾ نرل القبائؿ قد اتحدت لتككف قرل، ك استطاع الناس أف يحققكا مزايا الحماية 
في ظؿ حياة جماعية مشتركة ك بناء نكاة لممدف، فكانت الحضارة األكلى في كادم النيؿ الخصيب ك في 

كادم نير دجمة ك الفرات، ك في كادم الكنج كالسند، حيث تكفرت المكارد االقتصادية الالزمة فتككنت 
المماليؾ القكية كاالمبراطكريات ك اشتعمت حركب ك انتقمت السمطة مف مممكة إلى أخرل مما ساعد عمى 

 .تطكر حضارة العالـ ك نشأت المدف
ظيور تخطيط المدن   1-2-2

ـ نظريات تخطيطية ثابتة ك . ؽ480 عاـ Hippodamusكضع الميندس اإلغريقي ىيبكدامكس 
التي استكحاىا مف اسمكب التخطيط الشبكي عند الفراعنة بمصر، فقد اىتـ بتكفير االتجاىات الصحية لممنزؿ 

مف حيث الشمس ك اليكاء، كما اىتـ بعالقة المباني العامة بالمياديف ك الشكارع لربط التخطيط الكامؿ في 
كحدة متجانسة تحيط بالميداف العاـ مع دراسة الطرؽ الرئيسية المتسعة لمركر العربات، ك الطرؽ الفرعية 
. كلعالقاتيا بالميداف الرئيسي لمركز التجمع بحيث ال تتعارض ك تطكرات المكاصالت مع اتجاىات المنازؿ

ك تطكرت المدف ككضعت األسس العامة ك المخططات لبنائيا ك زادت المدف جماال في مظيرىا ك 
 .ارتبطت مدنيـ بالبيئة الطبيعية ك االجتماعية ك أصبح تخطيط المدف فنا يتطكر عبر العصكر

 تطور المدن التقميدية 1-2-3
تطكرت المدف التقميدية تبعا لتطكر الحياة االجتماعية لممجتمعات االنسانية بصفة عامة كبالرغـ مف أف كؿ 

حضارة مف الحضارات البشرية القديمة ليا خصائصيا ك معتقداتيا ك بيئتيا الطبيعية الخاصة إال أنيا 
 .استفادت مف بعضيا البعض مما ساىـ بشكؿ كبير في تطكر ك تقدـ المدف التقميدية

فالمدف في الحضارة الركمانية كانت تطكرا طبيعيا لممدف الييمينية بالحضارة االغريقية ثـ جاءت الحضارة 
االسالمية لتستفيد مف الحضارات التي سبقتيا التساع رقعتيا ك زاد االىتماـ بالمباني العامة في عصر 

الحضارة االغريقية ك الركمانية كما برز اىتماـ الحضارة االسالمية في مدنيا بالعكامؿ المناخية ك البيئية 
 .االجتماعية فقد كانت مدنيا ترجمة كاضحة لممعطيات البيئية سكاء كانت طبيعية أك إجتماعية

أما بالنسبة لمبيكت السكنية فقد اشتركت المدف التقميدية بصفة عامة في استعماؿ الفناء الداخمي ك االنفتاح 
كلـ تختمؼ البيكت في جكىرىا  (1-5شكؿ )عمى الداخؿ ك مراعاة الخصكصية في تصميـ مبانييا السكنية 

كثيرا بالرغـ مف اختالفيا في كظيفة الفراغات الداخمية ك مفرداتيا المعمارية ك مكاد البناء ك ذلؾ حسب 
  .االمكانيات المتاحة لكؿ بيئة أك حضارة
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أنماط لبيوت مختمف الحظارات  (1-5)الشكل 

ك قد إستفادت الحضارات مف بعضيا البعض في مجاؿ الحماية األمنية لمدنيا المامثمة في بناء األسكار ك 
الخنادؽ المائية ك الطرؽ الدفاعية، ك بعد ظيكر تخطيط المدف في القرف الخامس قبؿ الميالد في عصر 

االغريؽ تطكرت المدف ك بشكؿ كاضح في نسيجيا العمراني ك شكارعيا ك تكزيع فراغاتيا العمرانية ك تطكر 
االحساس بالفراغ في المياديف ك الساحات العامة، فقد تقدمت حضارة كادم الرافديف حيث كصمت المدف بيا 
إلى قمة االبداع في مجاؿ التخطيط ك البناء ك الحدائؽ المعمقة في ذلؾ العصر ك تنظيـ حياة المجتمع ك 

 .ظيكر قكانيف حامكرابي البابمية
 كما برعت الحضارة الفرعكنية ك بشكؿ كبير في مجاؿ العمارة ك اإلبداع المعمارم كظيكر التخطيط الشبكي

 .في عمرانيا قبؿ التخطيط المنظـ ك الشطرنجي في أفكار ىيبكدامس كالمدف اإلغريقية
ك ىكذا قد استفادت الحضارات االنسانية مف بعضيا البعض في مجاؿ العمراف ك تطكرت مدنيا ك عمرانيا 

 .كنتيجة طبيعية لتتابع ىذه الحضارات بالرغـ مف تفرد كؿ حضارة بخصائص ك مميزات خاصة بيا
ك قد تكاممت عناصر المدينة التقميدية في العصكر الكسطى ك عصر النيضة مف الناحية التخطيطية ك 
تكفير الخدمات الالزمة ك رصؼ الطرؽ ك االمداد بالمياه ك الصرؼ الصحي كتكامؿ الخدمات العامة ك 
تكفير المياديف ك المناطؽ الخضراء حتى دخؿ عصر الصناعة كاالختراعات المختمفة لتنتيي بذلؾ المدف 

 .التقميدية ك يدخؿ عصر المدف الحديثة بكؿ مفاىيميا كعناصرىا الجديدة
  المدن التقميديةأثرىا عمىالثورة الصناعية و  1-2-4

إذا كانت المدف التقميدية ىي مدف طبيعية اعتمدت عمى الحرؼ اليدكية ك براعة االنساف كعقميتو الفذة ك عمى 
الركح الجماعية ك العمؿ التعاكني، فمف الطبيعي أف يككف ظيكر الصناعة كالتقنيات الصناعية ىي بداية 
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النياية ليذه المدف، قبظيكر الثكرة الصناعية األكلى التي تعتمد عمى البخار ك الفحـ ك الميكانيكا ك الحديد ك 
الرأسمالي العصامي، بدأت تظير عناصر جديدة في المدف مف بينيا كسائؿ المكاصالت ك تقنيات البناء 

الجديدة ك التي زادت حدتيا بظيكر الكيرباء ك النفط ك الطاقة النككية ك اإلدارة الحديثة ك الشركات المساىمة 
ك ظيرت كسائؿ النقؿ الحديثة مف سيارات ك طائرات ك قطارات ك مصاعد كيربائية ككسائؿ تكييؼ لتصبح 
عناصر أساسية في تككيف المدف ك اتسعت بذلؾ المدف ك كبرت ك أصبح تخطيط المدف يعتمد أساسا عمى 
ىذه العناصر الجديدة، ك فقدت المدف شخصيتيا بإختراع كسائؿ التكييؼ الحديثة كسقكط التقنيات الطبيعية 
لمتبريد ك التدفئة ك تالشى بذلؾ أىـ عنصر مف عناصر تأكيد اليكية كالشخصية العمرانية لممدف ك الناتج 

عف ارتباط المدف بالبيئة الطبيعية، ك بتطكر كسائؿ الحركة الرأسية في المباني مف مصاعد ك ساللـ كيربائية 
ك غيرىا اتجيت المدف رأسيا ك إزدحمت المدف ك زاد عدد سكانيا ليصؿ إل المالييف ك تالشت بذلؾ المدف 

الطبيعية ك ظيرت المدف الصناعية الحديثة ك نظريات التخطيط ك العمارة التي تعتمد في جكىرىا عمى 
التقنيات الصناعية، لتختفي اليكية العمرانية كالتميز في زحمة المنتجات الصناعية ك التقدـ التقني تصبح 
كالعمارة عالمية كمما زاد في ذلؾ ثكرة الحاسكب ك تكليد المعمكمات ك الشركات المتعددة الجنسيات لتغزك 

 بذلؾ كؿ العالـ ك يسكد العالـ مدف ليا 
نفس المميزات ك المفردات المعمارية كيمكت اإلبداع كتنتيي الحرؼ اليدكية ك تضيع شخصية المجتمعات 

 .البشرية في زحمة االنتاج الصناعي ك األنماط المعمارية المتكررة كالصناعية
 
المدن التقميدية الصحراوية  -2

أىـ ما يميز المدف الصحراكية عف غيرىا ىك النظاـ المتضاـ لممباني بدرجة كبيرة جدا كالشكارع 
المسقكفة ك الفتحات الضيقة لبيكتيا السكنية، ك يعتبر البيت السكني خمية مف الخاليا األساسية في تككيف 

النسيج العمراني لممدينة، كؿ المباني مبنية بالطيف ك مسقكفة بجذكع األشجار ك يغمب عمى نسيجيا العمراني 
التركيبة القبمية، حيث يكجد لكؿ قبيمة مكقعيا الخاص كشبكة شكارعيا عبارة عف أزقة تتجمع في شارع عاـ 

. ينسب  إلى قبيمة أك عشيرة معينة
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 (والية ادرار– مدينة تمنطيط )النسيج العمراني الحد المدن الصحراوية بالجزائر ( 1-5)الصورة 

 مفيوم الصحراء 2-1
تعرؼ المناطؽ الصحراكية بأنيا مكاف ال يستطيع النبات أك الحيكاف البقاء فيو عمى قيد الحياة، فيي مناطؽ 

 . قاحمة ال يعيش فييا أحد
يسكد المناخ الصحراكم ارتفاع في درجة الحرارة نيارا في أياـ الصيؼ، كما تنخفض درجات الحرارة في 

 مـ سنكيا، ك 50الشتاء ليال، ك قد تصؿ إلى أقؿ مف الصفر، ك نادرا ماتتجاكز معدالت سقكط األمطار فييا 
البعض منيا معرض لألمطار المكسمية الجنكبية التي قد تيطؿ في بعض السنكات ك تعتمد الزراعة في ىذه 

 .المناطؽ عمى المياه الجكفية
تتميز المناطؽ الصحراكية عف غيرىا مف المناطؽ المناخية األخرىبالسماء الصحك كالشمس الشديدة السطكع، 
ك الرطكبة النسبية المنخفضة، ك معدالت سقكط األمطار المتدنية كشدة الحرارة صيفا، أما في الشتاء فيصؿ 

ك تمثؿ العكاصؼ الرممية جزء مف المشاكؿ البيئية التي يعاني منيا سكاف المدف  (ـ°14)معدالت الحرارة إلى 
 .الصحراكية

   المفردات العمرانية و المعمارية لممدن التقميدية الصحراوية  2-2
تعد المدف التقميدية الصحراكية ذات عمراف ك معمار تمقائي نمت مخططاتيا كتككينيا العمراني حسب 
مؤثرات البيئة الطبيعية ك االجتماعية ك ارتبطت بشكؿ كمي بالمكاف كأصبحت ذات ىكية عمرانية مميزة، فقد 
تميزت المدف التقميدية الصحراكية بالنسيج العمراني المتضاـ ك الشكارع الممتكية الضيقة المسقكفة أحيانا ك 
بكجكد األفنية الداخمية، ك يعكس تككينيا العمراني التركيبة السكانية ك القبمية في المدينة، حيث تسكف كؿ 

. قبيمة قطاع معيف مف المدينة كتكزعت الشكارع ك األزقة حسب التركيبة العشائرية كالعائمية لمقبيمة 
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  النمط التخطيطي لممدن التقميدية الصحراوية 2-2-1
ف كانت قد شيدت  ال شؾ أف منظكمة المدف التقميدية الصحراكية ىي مدف اسالمية الطابع في األصؿ حتى كا 

عمى أنقاض مدف انشئت بحضارات قديمة قبؿ الفتح اإلسالمي، لذا كاف مف الطبيعي أف تأخذ المالمح 
العمرانية ليذه الحضارة، ك تعتبر كؿ المدف التقميدية الصحراكية مدف تمقائية اشتركت في عكامؿ نشأتيا 
كمصادر المياه مف عيكف ك مياه جكفية قريبة ك إنيا كانت محطة مف محطات تجارة القكافؿ بنسيجيا 

العمراني المتضاـ ك الشكارع الضيقة ك مركزىا ىك المسجد الجامع ك القمعة ك السكؽ، ك قد ظيرت ىذه 
المدف متجانسة مف حيث الييئة العمرانية كالمعالجات المعمارية ك مكاد البناء المستعممة كتجانس  سكانيا 
الذيف في أغمب األحياف ينتمكف إلى أصؿ ك ديف ك ىدؼ مشترؾ كاحد، كما يظير ىذا التجانس في شكؿ 

البيت السكني مف حيث الحجـ ك التككيف ك االنفتاح إلى الداخؿ ك ذلؾ لمتغمب عمى مشاكؿ المناخ 
الصحراكم ك مقاكمة العكاصؼ الرممية ك خمؽ فراغات ليا خصكصية، كتتمخص القيـ ك المفردات 

 :التخطيطية لممدف التقميدية الصحراكية فيما يمي
التكامؿ ك التفاعؿ الكامؿ مع البيئة الطبيعية في شكؿ نسيجيا العمراني حيث أصبحت جزء ال  .1

يتجزأ مف المكقع ك حققت بذلؾ ىكية المكاف، كما عكس نسيجيا العمراني أسمكب ك سمكؾ حياة 
. المجتمع ك أصبحػت فراغاتيا العمرانية كعػاء لعاداتيػا كتقاليدىا كسمكؾ سكانيا

التجانس الكبير في مظير ىػذه المدف ك نسيجيا العمرانػي ك تالحـ أجزائيػا كعناصرىا  في تككيف  .2
. عضكم ينمك تمقائيا تبعا لممؤثرات ك العكامؿ ك الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية ك المناخية

االرتفاعات شبو المكحدة لمبانييا ك حجـ بيكتيا السكنية ك ىذا يعكس بشكؿ كبير االنسجاـ الكامؿ  .3
ك التقارب في ظركؼ العيش لكؿ أفراد المجتمع ك خمك ىذه المجتمعات مف الطبقات االجتماعية 

. المتباينة
المعالجات ك التقنيات الطبيعية الناجحة لحؿ مشكمة الظركؼ المناخية السائدة كانت أىـ ما يميز  .4

العمراف التقميدم الصحراكم، فقد استطاعت ىذه المجتمعات بطرؽ بسيطة كاستعماؿ مكاد البناء 
. المتكفرة بالمكقع مف خمؽ فراغات مريحة مناخيا

النسيج العمراني لممدف التقميدية عكس التركيبة السكانيػة ليذه المدف مف قبائػؿ كعائالت حيث أف  .5
.   كؿ قبيمة ليا قطاعيا الخاص ك كػؿ عشيرة ك عائمة ليػا شكارعيػا كزقاقيا الخاصة

السكر الخارجي كاف عنصرا أساسيا لممدف التقميدية الصحراكية ك ذلؾ ألغراض أمنية دفاعية إلى  .6
.  جانب مساىمتو الكبيرة في صد العكاصؼ الرممية

 النمط المعماري لممدن التقميدية الصحراوية  2-2-2
تعتبر البساطة لمظير ك جكىر العمارة في المدف الصحراكية التقميدية سمة أساسية بارزة تحكم مجمؿ 

. األحاسيس ك االنطباعات التي تتكلد عف حالة التكامؿ المتزف بيف عناصر البنية الكمية لمعمؿ المعمارم
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كما أف العالقة بيف المقياس االنساني ك الفراغ مف حيث عالقة األبعاد الرأسية ك األفقية لمجمؿ 
كما أف األسطح .الفراغات المعمارية تعتبر ميزة أساسية مف ميزات العمارة الصحراكية لممدف التقميدية 

الخارجية البسيطة البيضاء ك الفتحات الخارجية الضيقة ك المحدكدة جدا سمة مف سمات المعمار التقميدم 
ليذه المدف ك التي فرضتيا شدة اإلضاءة الطبيعية في البيئة الصحراكية ك حتى يمكف تقميؿ تأثير أشعة 

 .الشمس عمى الفراغات الداخمية
كما أف األسطح البيضاء ليا دكر فعاؿ في زيادة كفاءة العزؿ الحرارم، فاأللكاف البيضاء ك االسطح 

المصقكلة  تعمؿ عمى إنعكاس أشعة الشمس عف أسطح المبنى ك بذلؾ تقمؿ مف إنتقاؿ الحرارة إلى داخؿ 
المبنى عمى عكس األلكاف الداكنة التي تساعد عمى إمتصاص ك تخزيف الحرارة ك بالتالي إنتقاليا إلى 

 .الفراغات الداخمية
كمف المسمـ بو أف استعماؿ األفنية الداخمية يمعب دكر ميـ في تكفير مناخ مريح داخؿ المبنى بتمطيؼ درجة 

الحرارة كزيادة الرطكبة النسبية مف النباتات باألفنية الداخمية ك حؿ مشكمة األتربة ك الرماؿ ك تكفير 
 .الخصكصية الالزمة

كما أف استعماؿ مكاد بناء طبيعية ك متكفرة بالمكقع كرديئة التكصيؿ الحرارم ليا دكر كبير في تكفير فراغات 
. كظيفية مريحة تعتبر سمة مف سمات المعمار التقميدم ليذه المدف

   
 المدينة والبيئة عبر الحضارات-3
كمازالت تشيد تطكرات ، لقد شيدت المدف األكركبية منيا ك العالـ الثالث، منذ عصر الثكرة الصناعية 

 يطمؽ عمى ىذا توينبيك متغيرات اقتصادية ك عمرانية ك تخطيطية ك تقنية كثيرة، األمر الذم جعؿ المؤرخ 
بالتفجر التمدني تشبيا بما كاف معركفا ك شائعا بالتفجر  (المدف في حركة)التطكر الحديث في كتابة 

فكاف مف بيف . ك تعبير تكينبي ىذا يعكس بكضكح تصاعد أىمية المدف ك فعالية الدكر الذم تمعبو. السكاني
نتائج ىذا التفجر المديني أف ظيرت في أكركبا ك عمى صعيد الدراسات المتعمقة بالمدف األكركبية في 

العصكر الكسطى ك قبؿ حركة التصنيع عددا مف ىذه الدراسات ك الكتب التي تناكلت طبيعة التمدف في 
المدينة األكركبية الكسيطة ك الحديثة، ك كذلؾ فإنيا تناكلت بالدراسة تركيب ىذه المدف الداخمية ك المشاكؿ 

 .ك لـ تقؼ عند ىذا الحد فإنيا سطرت جممة حمكؿ لمتغمب عمى أمثاؿ تمؾ المشاكؿ. التي تعاني منيا
فيك لـ يبمغ مف العمر سكل عشريات  . ما يزاؿ حقؿ الدراسات المدينية في الكقت الراىف حقال حديثا كمعقدا

قميمة ، ك انو معقد يحتاج إليو الباحث مف خمفيات تاريخية عديدة ككاسعة إلجراء  دراسات مدينية بيف 
 . مجمكعة عينات مف المدف مف النكاحي الكصفية ك التركيبية كالعمرانية في منطقة جغرافية كاسعة أيضا

ك انقسمكا في . ك قد أسيـ الباحثكف االجتماعيكف األكركبيكف كاألمريكيكف في ىذا الحقؿ مساىمة متميزة
 .تكجياتيـ ك نظرياتيـ في ىذه الدراسات إلى اتجاىيف
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كالتركيز في ىذا االتجاه . ىناؾ مف يضع الجكانب الكصفية ك الظركؼ الخارجية كأساس لدراسة العينات
ك لـ يجيد الممثمكف ليذا االتجاه أنفسيـ في تتبع اإلمدادات التاريخية . يككف عمى التنظيمات االجتماعية
كما أنيـ لـ يحاكلكا الكلكج إلى داخؿ المدينة الحديثة لتشخيص الصعكبات . لمجمكعة المدف المقرر دراستيا

 .التي تكاجييا كاألزمات ك التكترات االجتماعية ك الصعكبات االقتصادية
أما االتجاه الثاني فيعرؼ بالدراسات التركيبية لمتمدف كىك اتجاه أخذ بنظر االعتبار مجمؿ العكامؿ البيئية ك 

 ىذا االتجاه لـ يقفكا مثمكا ك .المحيطة لممدينة مع التركيز عمى العكامؿ االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافية
منعزليف عما تشيده المدف مف متغيرات ك تكترات، فما يحدث في ىذه المدينة مف تكترات ك اضطرابات البد 

 .مف ربطيا بالتطكرات االجتماعية ك االقتصادية لتمؾ المدينة
 قد تكصؿ في FOSTAL DE COULANGESكمف جانب  آخر فغف الباحث االجتماعي فكستاؿ دم ككالنج 

ك ابتدأ . إلى أف العمؿ الديني يعد رابطا أساسيا بيف السكاف في أم مدينة (المدينة القديمة)دراستو حكؿ 
 التي يقصد بيا المكاف الذم يتجمع  فيو السكاف كمنو جاءت (URB)يسرد األدلة عمى ذلؾ بقكلو أف كممة 

ك مع أف المؤرخ . ، ىي كممة تشير إلى مكاف مقدس قيؿ كؿ شيء(بمعنى مدني أك تمدني) URBANكممة 
تكينبي يؤيد فعالية العامؿ الديني في ظيكر المدف قبؿ فترة حركة التصنيع قائال بأف كؿ مدينة ظيرت قبؿ 

حكالي مائتي سنة كانت مدينة ذات اتجاه ديني ضمف االتجاىات األخرل، ك لكنو مع ذلؾ يكضح في مكاف 
آخر مف كتابو بأنو مف النادر أف يجد المرء مدينة في أم كقت ك مكاف ىي مدينة تجارية فقط أك مدينة 

 .سياسية فقط أك مدينة عسكرية فقط أك مدينة دينية فقط
إذ ظؿ . غير أف إستنتاج تكينبي السابؽ لـ يضع حدا لتأثير الكاحدة في العكامؿ في الدراسات التمدنية 
ك مف بيف ىذه . العديد مف الباحثيف االجتماعييف بالدرجة األكلى يؤيدكف تأثير أحد العكامؿ في نشكء التمدف
ك تتبع في . اآلراء رأم العالـ االجتماعي سجكبيرج الذم درس بدقة ك تفصيؿ المدينة قبؿ حركة التصنيع

ىذه الدراسة أعداد غير قميمة مف المدف األكركبية كاآلسيكية كالمدف الصينية ك اليندية ك اليابانية، ك في 
كتتركز دراستو عمى إبراز العامؿ السياسي في نشكء المدف خالؿ . بعض الحاالت المدف اإلفريقية ك العربية

فترة ما قبؿ الثكرة الصناعية مكضحا بأف أم مدينة ظيرت خالؿ تمؾ الفترة حتى المدينة التي تحمؿ صفة 
المدف التجارية ليس بمقدكرىا الديمكمة ك البقاء ك االزدىار دكف تأييد مباشر مف قبؿ الدكلة ك دكف أف يككف 
ىناؾ نظاـ سياسي قكم يدعميا كمف أجؿ تعزيز رأيو ىذا يستشيد بمؤرخ إيطالي ألؼ في المدينة اإليطالية 
ىك جيكفالي بكتير ك متغافال عف تأثير رأم ابف خمدكف المؤرخ العربي الذم سبؽ جيكفالي اإليطالي بزمف 

  .ك المعركؼ أف ابف خمدكف يعد الرائد في إبراز أثر العامؿ السياسي في نشكء ك ارتقاء المدف. غير قصير
  تعريف المدينة-3-1

يتبادر إلى الذىف ك نحف نمقي الضكء عمى إسيامات العمماء األجانب في الدراسات العمرانية ك المعمارية 
كىؿ ىناؾ نظريات ك صيغ معتمدة في تعييف . مسألة ىامة تتعمؽ بتحديد مكقؼ ىذه الدراسات مف المدينة

المرتبة التمدنية ليذا المكاف أك ذاؾ؟ ك ما ىك المقياس الذم نستطيع االعتماد عميو لكصؼ ىذا المكضع 
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بأنو مدينة ك ذلؾ المكضع بأنو قرية أك بمدة؟ ك ىؿ ىناؾ سمات محددة لمنطقة ما أك مكاف ما كي يككف 
مدينة؟ في الكقت ذاتو ىؿ ىناؾ خصائص ك سمات محددة ثابتة لمكاف ما يأخذ تعبير القرية أك البمدة؟ إف 

ىذه التساؤالت ك غيرىا تنطكم عمى أىمية بالغة في مكضكع المدينة ك ذلؾ ألف ما تكصؿ إليو العمماء 
األجانب مف تحديدات كمعايير لمتمييز بيف المدينة ك القرية قد استخدـ مف قبميـ في تحديد كضعية التمدف ك 

 .مقارنة بالمدف األكركبية. المدف في الحضارات السابقة
ك مف بيف اآلراء ك التفسيرات التي تتناكؿ ىذا المكضكع رأم يرجع أصؿ المدينة إلى كجكد القمعة 

CASTLE أك البرج BURG أك BOUROUGHالمراكز :  ك يقضي ىذا الرأم بأف شاغمي ىذه األماكف
فالمدينة عمى ىذا األساس . المحصنة كانكا يستغمكنيا في حاالت الحرب أك الخكؼ مف أم ىجـك خارجي

لذلؾ يعمؿ أنصار ىذه النظرية العسكرية . عبارة عف قالع اتخذت أماكف لمسكنى في الحاالت االضطرارية
MILITARY THEORY بناء األىالي القالع ك األسكار ك حفر الخنادؽ زيادة في التحصيف ك دفع 

 .مخاطر األعداء 
إف التفسير العسكرم ألصؿ المدينة يمت بصمة كبيرة إلى التفسير السياسي، ذلؾ التفسير الذم يبيف أف 

الناس مف تجار ك حرفييف كانكا يجتمعكف في ىذه الحصكف ك القالع ألجؿ حماية أنفسيـ ك تجارتيـ مف 
ك بمركر الزمف تتزايد أىمية ذلؾ المكضع بزيادة حجـ التبادؿ التجارم فيتحكؿ . خطر الغزكات ك اليجمات

 .ك المدينة السياسية عند أنصار التفسير السياسي تعد أقدـ أنكاع المدف ك أكثرىا كضكحا. إلى مدينة
فإف بيرنيو باعتباره متخصص بالمدف . ك في مقابؿ ىاذيف التفسيريف ىناؾ رأم ىنرم بيرنيو المعارض

ك . التجارية رّد عمى تمؾ اآلراء بقكلو أف المدينة القمعة أك المدينة الحصف ال تتكفر فييا خصائص المدينة
ك الميـ ىك ما ينشأ حكؿ ىذه . ىي في حقيقتيا مدينة أساقفة ال تحتكم إال عمى مؤسسات أساقفة دينية

الحصكف ك القالع مف مراكز ك تجمعات تجارية حيث يتجمع التجار خارج األسكار مستفيديف مف الظركؼ 
ىنا ك عمى امتداد ىذه الطرؽ تنبثؽ بعض المراكز التي تمثؿ . االقتصادية كالجغرافية كمركر طرؽ القكافؿ

فالمدينة كفقا ليذا التفسير ىي مجتمع . مراكز مركر أك ترانزيت فتنمكا إلى مدف تجارية خارج أسكار القالع
التجار في المرتبة األكلى يتضح مما سبؽ بأف ىناؾ تباينا في المعيار الذم تبناه العمماء لتحديد مرتبة ىذا 

ك قد انعكست ىذه االختالفات في كجيات النظر عمى مسألة . المكضع كذاؾ المكاف مف الناحية التمدنية 
فما الذم يعنيو ىؤالء بالمدينة؟ إف مف بيف التحديدات التي تكصؿ إلييا المتخصصكف الذيف . تعريؼ المدينة

 :يميمكف إلى نظرية السكاف ك العكامؿ االقتصادية التعاريؼ اآلتية
المدينة ىي المكاف الطبيعي لمفرد المتمدف المتحضر ك ذلؾ ألنيا تمثؿ رقعة حضارية مستقرة مف  -

 األرض ذات أنماط حضارية خاصة

المدينة ىي أم مكاف مستقر ينشغؿ فيو أكثرية شاغميو بأنماط إنتاجية غير النمط الزراعي  -
كأف تككف نسبة .المدينة ىي أم مكاف محدد مف األرض يتجمع فيو الناس مف مختمؼ األجناس-

 .تجمعيـ كثيفة
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لـ ترضى ىذه التعاريؼ أنصار النظريات األخرل فأضاؼ بعضيـ مسائؿ النقؿ، ككسائؿ النقؿ ك 
المكاصالت معتقديف أنيا تعتبر القاعدة األساسية في التميز بيف المدف عبر المراحؿ التاريخية، فبينما صارت 

بعض المراكز مدنا لككنيا في األساس مؤسسات دينية أك لككنيا قمعة أك حصف فإف ىناؾ بالمقابؿ مراكز 
أخرل قد تحكلت إلى مدف بفعؿ مكقعيا مف كسائط النقؿ كالمكاصالت كأف تككف كاقعة عمى نير أك بحر أك 

 .عمى طريؽ مركر القكافؿ البرية ك النيرية أك تككف مراكز ارتباط حيث تتجمع فييا عدة طرؽ

اقترح الباحثكف الذيف شددكا عمى عنصر الكثافة السكانية في تحديد كضعية المكاف التمدني عدة أرقاـ 
 شخص يعتبر قرية 5000لتكضيح نسبة الكثافة، فمنيـ مف رأل أف المكاف الذم يبمغ تعداد سكانو أقؿ مف 

 شخص مدينة صغيرة، أما المكاف الذم يرتفع تعداد سكانو 20.000زراعية، بينما يككف المكاف الذم يضـ 
 شخص فيك مدينة متكسطة الحجـ ك يرقى المكاف إلى مرتبة المدينة إذا بمغ عدد ساكنيو 100.000إلى 

 . شخص1.500.000

 جممة شركط ك خصائص لتحديد كضعية مكاف ما مف HAUSEREك لقد حدد الباحث االجتماعي ىكسر 
تكفر الكثافة في حجـ السكاف، التقدـ التكنكلكجي ك مدل اإلمكانية في السيطرة : الناحية التمدنية بناءا عمى 

في الكقت نفسو فإف عمماء  عمى الظركؼ الطبيعية كتطكر المؤسسات االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية
آخريف رأكا أف تكفر السكر الدفاعي أك الحصف ك السمطة السياسية ىما المعياراف األساسياف لجعؿ المكاف 

 . يسمى مدينة

لكف يبدك أف مسألة المعايير ىذه قد تبمكرت بشكؿ أكضح عند كؿ مف إشمي األلماني كماكس كيبر إذ أف 
ككاف مكقفيما متميز بكضع . ىذيف العالميف، ك بدرجة أخص ماكس كيبر، قد كضع حدا لالختالفات السابقة

عدد كاضح مف الخصائص ك السمات التي تجمع بيف نظريات ك تفسيرات مختمفة ك جعمكىا المعايير 
ك صارت خصائص ماكس كيبر شائعػة . األساسية التي يتحدد بمكجبيا كضعية مكاف ما مف الناحية التمدنية

 .كمألكفة عند عمماء التمدف يطبقكنيا كيستشيدكف بيا حينما يعالجكف مثؿ ىذه القضية

كعمى الرغـ مف تكفر عناصر متشابية في خصائص إشمي كماكس كيبر، لكف األخير قد حصب عمى شيرة 
 :كانت معايير إشمي تتركز عمى. كاسعة

. تكفر األمف كاالستقرار كىيمنة السمطة السياسية عمى النشاطات التجارية-1
. كجكد الحصف- 2
. كجكد قانكف يشمؿ برعايتو المصمحة العامة-3

:    ككانت معايير ماكس كيبر خمسة ىي
. أف يككف في المكاف حصف أك سكار-1
. أف يتكفر فيو سكؽ أك أسكاؽ- 2
. أف تكجد فيو محكمة أك قضاء أك تشريع يتمتع بقانكف مستقؿ-3
. كجكد نقابة أك أم شكؿ مف  التعاكف النقابي-4
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 .أف يتمتع ذلؾ المكاف بحكـ ذاتي مركزم يستند عمى مبدأ االنتخاب-5
مما سبؽ ذكره عف إسيامات العمماء في تعريؼ المدينة كالشركط كالمعايير التي كضعكىا في تحديد كضعية 

لكف نجد أف  (البيئية)مكاف ما مف الناحية التمدنية ،نجد أنيـ لـ يتعرضكا لممدينة مف الناحية اإليككلكجية 
عمماء سبقكىـ كضعكا شركطا كمعايير لممدينة، ككاف مف ضمنيا معيار البيئة الطبيعية الذم كانكا يضعكنو 

كىذا ما يتجمى في الشركط التي كضعيا الماكردم في إنشاء المدينة، حيث يحدد ستة شركط . مف األكلكيات
:  يجب مراعاتيا كىي

. سعة المياه المستعذبة- 1
.  المستمدةاهأمكاف المي- 2
. اعتداؿ المكاف المكافؽ لصحة اليكاء كالتربة- 3
. قربو مما تدعك الحاجة إليو مف المراعي ك األحطاب- 4
. تحصيف منازلو مف األعداء- 5
أف يحاط بو سكاد أىمو بمكارده مف خالؿ ما تقدـ يتضح أف التبايف كاضح في أكساط المختصيف - 6

كالميتميف بدراسة المدف مف اجؿ تحديد ىكية المدينة كتعريفيا، كيمكننا أف نستفيد مف مجمؿ اآلراء المتعمقة 
 :بيذا المجاؿ كنستطيع أف نعرؼ المدينة كما يمي

جغرافي درجة تحضره عالية كمعايير التمدف متكفرة يقـك فكقو نكع متحضر  (فضاء)المدينة عبارة عف مجاؿ 
مف البشر كيقطنو أناس متمدنكف كمتحضركف بإمكانيـ استخداـ التقنيات الحديثة الجّد متطكرة كاحتراـ البيئة 

. الطبيعية كاالجتماعية كالمحافظة عمييا مع األخذ بالقكانيف كاألنظمة االجتماعية كاالقتصادية السائدة
  المقومات الحضارية لممدينة3-2

مف الطبيعي أف تستمد المدينة تراثيا الحضارم مف خالؿ البيئة الحضارية التي تنمك فييا، كتنقسـ البيئة 
البيئة الثقافية كىي تتغير عمى مر العصكر كالبيئة الطبيعية كىي ثابتة مع الزمف : الحضارية إلى قسميف

 .كتكاد ال تختمؼ مف عيد إلى آخر
 .كىكذا تتطكر المدينة بيف مؤثريف أساسييف أحدىما متغير كاآلخر يكاد يككف ثابتا

األمر الذم يستدعي تحميؿ العناصر المككنة ليذيف المؤثريف أك بمعنى آخر تحميؿ العناصر المككنة لكؿ 
 .مف البيئة الثقافية كالبيئة الطبيعية التي تنمك فييا المدينة

مقومات البيئة الثقافية  3-2-1
 :مف مقكمات البيئة الثقافية التي تتطكر فييا المدينة ما يمي

 ارتباط الييكل العمراني بمقومات المجتمع في المدينة عمى مر العصور- 3-2-1-1
مف خالؿ الخمفية التاريخية ألم مجتمع يمكف إدراؾ الظركؼ الحضارية التي عاشتيا مدنو في مراحؿ 
تاريخو الطكيؿ ك مدل تأثيرىا في الحضارات المحمية أك الحضارات الكاردة عمييا كما تتركو منيا مف 

ركاسب تغمغمت في شخصية المجتمع ك في كياف المدينة التي عاش فييا، ك ما ييـ المخطط ىنا ىك تقدير 
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ففي المدف الفرعكنية ك اإلغريقية ك الركمانية القديمة أمثمة . مدل ارتباط المجتمعات بمدنيـ عاطفيا ك طبيعيا
 .ناطقة عف انعكاس شخصية سكانيا عمى التككيف العمراني ليذه المدف

فمنذ الفتح اإلسالمي حتى بناء قاىرة الفاطمييف كاف كؿ كالي أك حاكـ يتكلى الخالفة في مصر يبني مدينتو 
. الجديدة داخؿ األسكار الدفاعية ثـ ينشأ مسجده في كسط المدينة لتصدر منو أحكاـ اإلسالـ ك تعاليمو

فنشأت العكاصـ اإلسالمية في مصر منفصمة بعضيا عف البعض اآلخر مما أفقدىا صفة االستمرار ك النمك 
فعمى أنقاض مدينة كانت تقاـ مدينة أخرل ك بجكار مدينة كانت تقاـ األخرل ك ليس . العضكم الطبيعي

 . لمشعب في ذلؾ يد أك تكجيو الميـ إال المشاركة في التشييد
كلـ تعد المشكمة أماـ المخطط تكجيو نمك المدينة في الطريؽ السميـ فقط بؿ أصبحت المشكمة األساسية 

أمامو ىي تييئة الظركؼ االجتماعية كالطبيعية التي تساعد عمى ارتباط السكاف عاطفيا بمدنيـ حتى يمكف 
لمخططاتيا المستقبمية أف تتفاعؿ معيـ كتنمك نمكىا العضكم السميـ األمر الذم يدعك إلى ضركرة دعكة 
. المكاطنيف بمستكياتيـ الثقافية المختمفة إلى االشتراؾ بصكرة أك بأخرل في نشاط التخطيط العمراني لمدنيـ

كمف خالؿ الخمفية التاريخية لممدف يمكف التعرؼ عمى الفترات الحضارية اليامة التي غرست جذكرىا القكية 
كمف ثـ يمكف تحميؿ ىذه المقكمات كاستخالص األساليب التي يمكف . في مقكمات كؿ مدينة كحياة سكانيا

كالمدينة العربية التي مرت بأقكل . بيا ربط التراث الحضارم ليذه المدف بتخطيطيا كعمارتيا المعاصرة
الفترات الحضارية رقيا ىي فترة العصر اإلسالمي التي غرست جذكرىا الحضارية ليس فقط في الكياف 
الطبيعي أك التخطيطي  كالمعمارم لممدينة كلكف قبؿ ذلؾ في جزء كبير مف الكياف الثقافي كاالجتماعي 

لسكانيا كالذم استمر بعد ذلؾ بالرغـ مما تعرضت لو ىذه المدف مف مؤثرات كحضارات غريبة عنيا أضعفت 
تككينيا العضكم كأفقدتيا شخصيتيا كأصالتيا إلى حد كبير تعجز الجيكد المخمصة عف معالجتيا إال مف 
خالؿ بعث جديد لمركح كالمبادئ التي تنظـ الحياة اليكمية لمسكاف كمف ثـ تنظيـ الييكؿ العمراني الذم 

. يعيشكف فيو
التطـور العممي والتكنولوجي -3-2-1-2

لما كاف التطكر العممي كالتكنكلكجي يسير بقكة كبيرة ال يمكف مقاكمتيا بالمقكمات اإلنسانية كالمعنكية لإلنساف 
فإف األمر يستكجب فصؿ مسار التقدـ التكنكلكجي عف مجاؿ المقكمات اإلنسانية ك المعنكية ك ذلؾ في 

 فإذا كاف أثر التطكر محاكلة لتكفير بعض التكازف بيف المساريف في حياة اإلنساف ك حركتو في المدينة
التكنكلكجي يظير في الحركة اآللية لكسائؿ المكاصالت كما أف أثر المقكمات اإلنسانية يظير في العممي ك 

ك إذا كاف لمحركة اآللية مقياس متغير فإف   الحركة الطبيعية لإلنساف فإف األمر يتطمب الفصؿ بيف الحركتيف
ك كال المقياسيف البد أف يتقبال في التككيف العمراني . لمحركة الطبيعية لإلنساف مقياس يكاد يككف ثابتا

ك ىذا أكؿ ما يكاجيو المخطط مف تحديات في التصميـ الحضرم لممدينة التي نشأت في األصؿ . لممدينة
أما .ك ىذا ما يجب معالجتو في المدينة المعاصرة. عمى أساس المقياس الطبيعي لمحركة الطبيعية لإلنساف

التقدـ العممي ك التكنكلكجي في البناء فيظير في مكاد ك عناصر اإلنشاءات ك نظرياتيا ك ىذه أىـ المشاكؿ 
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التي يكاجييا المعمارم في محاكلتو لربط التراث الحضارم بالتقدـ العممي في بناء العمارة المعاصرة ك التي 
. تككف الحيز الفراغي لممدف

 المستوى المعيشي لإلنسان- 3-2-1-3
يرتبط التطكر العممي ك التكنكلكجي مف ناحية أخرل بالمستكل المعيشي لإلنساف أم بمستكل ثقافتو كمستكل 

دخمو معا، األمر الذم يؤثر عمى متطمباتو المعيشية التي يكفرىا العمـ كالتكنكلكجيا في مكاف عممو أك في 
مسكنو أك سبؿ انتقالو ك التي تنعكس جميعيا عمى البيئة العمرانية لممدينة كمف ىنا تختمؼ الصكر العمرانية 

كما تختمؼ أجزاء المدينة التي تتمتع بمستكل أعمى مف . لممدينة في الدكؿ المتقدمة عنيا في الدكؿ النامية
الدخؿ ك الثقافة عنيا في األجزاء األقؿ مستكل، ك لذلؾ نجد أف ارتفاع مستكل الدخؿ في الدكؿ النامية ال 

 .يعني ارتفاع المستكل الحضارم إال إذا كاف مرتبطا بارتفاع المستكل الثقافي
ك إذا كانت المستكيات الثقافية لإلنساف تتفاكت في المجتمعات النامية فيي تكاد تككف متقاربة في المجتمعات 

 . المتقدمة، الذم يصبح مستكل الدخؿ فييا ىك أساس المقاربة لممستكل المعيشي لإلنساف
ك بذلؾ يغمب ميزاف الماديات عمى ميزاف المعنكيات التي بدأت تتالشى في كثير مف األحياء الحديثة لممدف، 

 .ك بذلؾ تصبح الرغبة إلعادة شخصيتيا الحضارية غير مجدية إال باإلصالح ك ليس بالتغيير
ك إذا نظرنا إلى المتطمبات المعيشية األخرل لمعائمة خارج السكف نجدىا ال تزاؿ ترتبط بالقكة الحضارية ك 

االجتماعية المتكارثة ك إف كاف يحتكييا حيز مف التصميـ الحضرم الغربي ك تدريجيا تتحكؿ  ىذه المتطمبات 
لتتناسب مع الحيز الحضرم الذم تمارس فيو ك يفقد المجتمع بذلؾ قيمة الحضارة التي ارتبط بيا سنكات 

ك ىذه إحدل نتائج الغزك الحضارم الغربي لمقيـ الحضارية لممجتمعات ك خاصة المجتمعات العربية . طكيمة
ليس فقط في الكياف العمراني لممستكطنات البشرية التي تعيش فييا كلكف أيضا في عاداتو ك . ك اإلسالمية

تقاليده كمف ثـ في العالقات اإلنسانية التي تربط أفراده ك جماعاتو األمر الذم يستكجب صحكة عارمة 
لتأصيؿ القيـ عقيدة ك ممارسة يكمية بيدؼ بناء اإلنساف الفاضؿ حتى يسيؿ بناء المدينة الفاضمة التي 

 .تعكس ىذه القيـ
 العالقات اإلنسانية      - 3-2-1-4

تظير صكرة العالقات اإلنسانية في المجتمع الكاحد في مدل ارتباط السكاف باألنشطة الجماعية التي تضميا 
 :المدينة في مبانييا المختمفة ك منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يأتي

الذم يظير في أفراح المجتمع ك أحزانو أك في حفالتو كلقاءاتو اليكمية ك : النشاط االجتماعي-
.  المكسمية ك التي كانت مف أىـ مقكمات المدف القديمة بساحاتيا كميادينيا العامة

الذم يظير في تحرؾ السكاف في األسكاؽ أك في أسمكب المعامالت التجارية بيف : النشاط التجاري-
األفراد ك التي كانت مف أىـ مقكمات المدف العربية القديمة حيث ظيرت الخانات ك األسكاؽ العامة ك 

. المتخصصة
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يظير في أسمكب ممارسة المجتمع لمديمقراطية في الحكـ ك االلتزاـ بالقانكف ك : النشاط السياسي-
النظاـ ك رأم الجماعة ك حرية التعبير في المقاءات السياسية كقد ظيرت في البيعة كالشكرل في اإلسالـ ك 

 .التجمع في ساحات المساجد أك خارجيا مف الساحات العامة
إف العالقات اإلنسانية ترتبط مف ناحية بالمقكمات االقتصادية ك المادية لممجتمع كما ترتبط مف ناحية أخرل 

بمقكماتو الثقافية ك اإلنسانية، ك كالىما يتغير بتغير مكارد الثركة القكمية كما أف كالىما يتأثر بالمكجات 
الحضارية التي يتعرض ليا المجتمع عمى مر السنيف األمر الذم يؤكد التفاعؿ المستمر بيف العناصر المادية 

ك اإلنسانية في بناء المجتمع، ك إف كاف لمبيئة الطبيعية ك المناخية التي يعيش فييا أثرىما عمى التككيف 
البيكلكجي لإلنساف فإنيا تنعكس بالتبعية عمى السمكؾ العاـ لإلنساف ك احتياجاتو المعيشية في المدينة ك 

 .القرية
ك العالقات اإلنسانية مف جية أخرل تتأثر بالمقكمات العممية ك التكنكلكجية لممجتمع كبمدل ارتباط اإلنساف 
باآللة أك انفصالو عنيا، ك يتضح ذلؾ في ظيكر التككينات األسرية الصغيرة ك المتباعدة في المجتمعات 
الصناعية ك ظيكر التككينات األسرية الكبيرة المترابطة في المجتمعات الريفية ك البدكية، كما يظير أثر 

التطكر التكنكلكجي كذلؾ في طرؽ االتصاؿ بيف الناس ك في طريقة تحريؾ الجماىير ك التأثير عمييا كمف 
العممية أك التكنكلكجية  كلما كانت المقكمات   ثـ عمى مدل ترابطيـ ك اشتراكيـ في تسيير أمكر مدنيـ ك قراىـ

كىذا . مع الزمف بمعدؿ كبير فإف آثرىا عمى العالقات اإلنسانية تأتي متأخرة ك بمعدؿ أقؿ لممجتمع تتطكر
. إيضاح آخر لمدل تكامؿ العناصر المككنة لمبيئة المادية ك اإلنسانية في بناء المدينة

 التقاليد و العادات- 3-2-1-5
يتأثر سمكؾ المجتمع بالتقاليد ك العادات التي ترسبت فيو مف آثار الحضارات التي مرت بو عمى مر 

العصكر، ك ىذا يعطي المجتمع خصائص مميزة تظير فييا الجكانب اإلنسانية التي يمكف كشفيا إلبراز تراثو 
الحضارم، ك يختمؼ مدل ارتباط المجتمع بالتقاليد ك العادات ك مدل تأثره بالحضارات التي تعاقبت عميو 
سكاء منيا الحضارية المحمية  أك الخارجية، كما يختمؼ مدل ارتباط ىذه المجتمعات بالتقاليد ك العادات ك 
بمدل تأثرىا بالتطكرات العممية ك التكنكلكجية التي سادت العالـ بعد الثكرة الصناعية ك التي ساعدت عمى 
إيجاد نكع مف االندماج الحضارم عمى المستكل العالمي، ك إذا كاف بعض العمماء يتكينكف باكتماؿ ىذا 

إال أف سنة اهلل في خمقو تحكؿ دكف ذلؾ كتستمر شعكب  (العكلمة)االندماج في المستقبؿ القريب أك البعيد 
 .األرض كقبائميا المختمفة محتفظة بكياناتيا الحضارية ك عف تعارفت ك تعاكنت

ك إذا كانت التقاليد ك العادات ترتبط بما ترسب لدل المجتمع مف آثار الحضارات المتعاقبة فيي بدكرىا 
تنعكس عمى المراحؿ المتعاقبة لنمك المدينة ك قد يككف ارتباط مرحمة باألخرل ارتباطا طبيعيا ك عضكيا إذا 
ما نشأت المدينة في استمرارية حضارية نابعة مف مقكماتيا المحمية كما ىك الحاؿ في المدينة الغربية حيث 
يكاد ىذا االرتباط أف يككف طبيعيا بيف المراحؿ التي مرت فييا، ك قد يككف االرتباط بيف مرحمة ك أخرل في 
نمك المدينة ارتباطا شكميا إذا ما نشأت المدينة في بيئات حضارية متعاقبة عمييا مف الخارج كما ىك الحاؿ 
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في كثير مف مدف الدكؿ النامية حيث يكجد انفصاؿ يكاد يككف كامال بيف المراحؿ المختمفة التي مرت بيا 
ففي القطاع العرضي . المدينة عمى مر العصكر، يمكف مف خاللو استقراء تاريخ المدينة في مراحميا المختمفة

لبعض المدف الجزائرية مف شرقيا إلى غربيا عمى سبيؿ المثاؿ يمكف لممرء أف يستقرأ تاريخ المدينة العريقة 
ك مرحمة اإلستدمار  الفرنسي إلى المرحمة الحالية  (العثمانية)منذ الفتكحات اإلسالمية إلى المرحمة التركية 

،ليس فقط في الكياف العمراني ألحياء المدينة المختمفة أك في مبانييا ك مرافقيا العامة ك لكف أيضا في حياة 
الفرد ك تقاليده ك في مأكمو ك ممبسو بؿ في عالقاتو اإلنسانية ك تككيناتو االجتماعية، ك ىنا يصبح التحدم 

 .أكثر قساكة  بالنسبة لممخطط أك المعمارم الذم يحاكؿ ربط المدينة بتراثيا الحضارم
 الديـــن- 3-2-1-6

إذا كاف الديف ىك منبع االحتياجات الركحية ك المعنكية لإلنساف، فيك في نفس الكقت المعظـ الحتياجاتو 
المادية في صكرة متكاممة تتكازف فييا الماديات بالمعنكيات، ك الديف اإلسالمي بخالؼ غيره مف األدياف ينظـ 
االحتياجات المعيشية لممجتمع ك يكازنيا بالقيـ السمككية ك أسمكب الحياة ك ذلؾ بيدؼ خمؽ اإلنساف المتكامؿ 

 .في المجتمع المتكامؿ لممدينة الفاضمة
إف المسجد في المدينة اإلسالمية كاف يمثؿ مركز االلتقاء الركحي ك الثقافي لمسكاف ك كاف ممتصقا بكياناتيـ 
العمرانية كما كاف يمثؿ في نفس الكقت مصدر السمطات حيث تتـ عنده بيعة الحاكـ ك الكالة ك كاف يمتصؽ 

بالمسجد في كثير مف األحياف بعض الخدمات الصحية كاالجتماعية ك الثقافية، كما كانت ساحة المسجد 
الداخمية مقر لمتجمعات التعميمية ك االجتماعية  كما كانت ممتقى لمجماىير تتمقى فييا تكجييات الحاكـ أك 

الكالي مع الشكرل اإليجابية في تسيير أمكر المجتمع، ك إذا كانت الساحة الخارجية لمجامع تجذب ليا بعض 
النشاط التجارم المتحرؾ إال أف المحالت التجارية الثابتة كانت تمتد عمى طكؿ الشكارع التي تمتقي عند ىذه 
الساحة ك في نفس االتجاه امتدت التجمعات السكانية ك أصبح الشارع التجارم يمثؿ العمكد الفقرم لمنشاط 
التجارم ك االجتماعي لمحي في المدينة، ك مع تحكيؿ ارتباط بالمسجد كمركز لمنشاط العاـ جذب الشارع 
التجارم إليو أنكاعا أخرل مف األنشطة اإلدارية ك التعميمية ك الترفييية كأصبحت كظيفة المسجد بعد ذلؾ 

قاصرة عمى أداء الشعائر الدينية كما ارتبط في كثير مف األحياف باسـ منشئة كبائية مف ذكم الكرع ك التقكل 
ك فقد بذلؾ كيانو األكؿ في بناء المدينة، ك تختمؼ بذلؾ المجتمع عف دينو ك تختمؼ المدينة تبعا لذلؾ عف 

مقكماتيا الحضارية ك العمرانية، ك ما يقاؿ عف المدينة العربية يقاؿ عف المدينة األكركبية في القركف 
الكسطى التي كانت نكعا ما تشبو المدينة اإلسالمية، حيث كانت الكنيسة ىي المركز الركحي ك المادم 

 .لممدينة
ك يتأثر ارتباط المجتمع بمراكزه الدينية بمدل ارتباطيـ بالماديات التي أكجدىا التقدـ العممي ك التكنكلكج 
فالمجتمعات المتحضرة ىي التي تستطيع مكازنة احتياجاتيا المادية باحتياجاتيا المعنكية الالزمة ليا، أما 

المجتمعات الغنية ك التي ليس ليا جذكر عميقة مف الحضارة فتحاكؿ البحث ليا عف مصادر ركحية جديدة 
لتكفير النقص الذم لدييا مف االحتياجات المعنكية ك الركحية ك ىي في ذلؾ تعتمد عمى الجذكر الحضارية 
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ألصؿ اإلنساف في صكرىا المتعددة، كأمثمة ذلؾ كثيرة في المجتمع األمريكي أك الغربي الذم طغت عمى 
ك ىكذا تصبح المراكز الدينية إحدل المقكمات األساسية لتأصيؿ القيـ  .الركحيات كالمعنكيات ك القيـ
 لذلؾ نجد أنو لتأصيؿ القيـ العمرانية في المدف المعاصرة البد مف إعادة بناء  الحضارية في بناء المدينة

القاعدة األساسية لمقيـ الدينية ك تأصيميا في المجتمع حتى يمكف أف تنعكس بعد ذلؾ تمقائيا عمى التككيف 
. العمراني ليذه المدف

 مقومات البيئة الطبيعية لممدينة  - 3-2-2
تعتبر البيئة الطبيعية بمثابة الشؽ الثابت مف البيئة العامة التي تنمك فييا المدينة ك تشمؿ البيئة الطبيعية 

 :عمى العناصر اآلتية
 طبيعة األرض- 3-2-2-1

تختمؼ طبيعة األرض التي تنمك عمييا المدينة مف السيؿ األخضر أك السيؿ الصحراكم إلى المرتفع ذم 
الطبيعة الجرداء أك ذم الطبيعة الخضراء اليانعة، كال تنعكس طبيعة األرض فقط عمى الشكؿ العاـ لممدينة 
الذم تحدده شبكات الطرؽ ك الممرات التي تتابع تضاريس األرض ك لكنيا في نفس الكقت تنعكس عمى 
التعبير المعمارم لمكاد البناء المحمية كما في تعبير البناء بالحجر في المدف القديمة كالقيركاف أك المدينة 

في المدينة العراقية ك الطكب الطيني في المدف الصحراكية  (األجر)األردنية في العصر الحالي ك الطابكؽ 
في الجزائر، ك تنعكس طبيعية األرض كذلؾ عمى التعبير المعمارم التجاه الحياة في المباني المختمفة لممدينة 

سكاء أكاف إلى الداخؿ كما في المدف الصحراكية أك إلى الخارج كما في مدف المرتفعات ذات الخضرة 
الدائمة، ك يظير ىذا التأثير كذلؾ في اتجاه الفتحات لممباني فتبدك صغيرة رأسية في المباني التي تتجو إلى 
الداخؿ ك أفقية كاسعة في المباني التي تتجو الحياة فييا إلى الخارج لتستقبؿ الشمس ك الضكء كما أف في 

 .المدف الغربية، ك تتحكـ طبيعة األرض مف ناحية أخرل في نكعية اإلنشاء في المباني ك ارتفاعاتيا
ك لما كانت طبيعة األرض تختمؼ مف منطقة إلى أخرل نجد أف تشكيؿ المدينة عماراتيا كبالتالي تختمؼ 

باختالؼ مكقعيا في ىذه المناطؽ الميـ إال إذا تعرضت إلى التشكيالت الفنية أك القيـ المعمارية الكاردة مف 
بيئات أخرل، ك دائما ما يككف ارتباط المدينة بالبيئة الطبيعية ارتباطا عضكيا معبرا عف أصالتيا التي تكمميا 

 . قيميا الحضارية األخرل
 العوامل المناخية- 3-2-2-2

تتمثؿ الظركؼ المناخية في درجات الحرارة ك في حركة اليكاء ك في حركة الشمس كميكليا ك في كميات 
ك ىذه عكامؿ ثابتة نكعا ما لكؿ إقميـ تكجو مبانيو ك  .األمطار ك مكاسميا ك سرعة الرياح ك اتجاىاتيا

مجمكعاتو العمرانية، كما تكحي بالمعالجات المعمارية التي تساعد عمى تكجيو حركة اليكاء أك الحماية مف 
ك قد تككف ىذه أما معالجات . الشمس أك استعماؿ مكاد البناء التي تناسب أم مف ىذه الظركؼ المناخية

ك  (كسط الدار)تمقائية نابعة مف البيئة المحمية مثؿ التي ظيرت في العمارة اإلسالمية في صكرة األفنية 
مالقؼ اليكاء ك المشربيات أك في تكجيو المداخؿ أك معالجة الفتحات أك الطرؽ ك الممرات ك قد تككف 
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المعالجات صناعية كذلؾ حيث ظيرت في كثير مف البحكث التكنكلكجية ك الدراسات العممية التي تعالج 
تأثير الظركؼ المناخية عمى العمارة في المناطؽ المناخية  المختمفة في العالـ، ك ليس ىنا مجاؿ لسردىا أك 

 .تفصيميا
ك لما كانت عناصر البيئة الطبيعية ىي الشؽ الثابت لمبيئة العامة ك تميز مختمؼ األقطار ك األمطار ك 
تؤثر تأثيرا مباشرا عمى العمارة ك التخطيط فييا فيي بذلؾ تمثؿ األساس األكؿ الذم يمجأ إليو المعمارم ك 

المخطط في رسـ البيئة الطبيعية لممدينة محاكال في ذلؾ االعتماد عمى المعالجات الطبيعية حتى يؤكد 
الشخصية المحمية لممدينة مع االستعانة بما يكفره لو التقدـ العممي كالتكنكلكجي مف طرؽ اإلنشاء  أك مكاد 
مستحدثة لمبناء تتناسب مع القدرات المالية كالتنفيذية السائدة ك مع ذلؾ فغف استكماؿ الصكرة التخطيطية 

لممدينة البد ك أف يرتبط مف ناحية أخرل بالقيـ الحضارية لمجتمعيا حتى يخرج التخطيط معبرا بصدؽ عف 
 .كؿ مف البيئة الثقافية كالطبيعية التي تعيش فييا المدينة

   مدن ما بين النيرين   3-2
، كانت في NIPPUR نيبور ك LACACHوالكاش  UR أورإف أقدـ مدف جنكبي ما بيف النيريف مثؿ 

 .البداية مراكز إدارية ك دينية لمتجمعات الريفية
ففي مدف الشرؽ القديـ حيث يختمط إلى حد كبير العمؿ الميني باالستثمار الزراعي كانت مركزا زراعيا ك 

 .حرفيا ك تجاريا محافظة في نفس الكقت عمى ككنيا مركزا دينيا كمقرا لمسمطة المدنية
لقد كاف لبعض ىذه المدف مخططات شبو منتظمة، إال أف الفركؽ كانت كبيرة بيف األحياء التي تقطنيا 

 .الطبقات المسيطرة ك تمؾ التي يقطنيا الحرفيكف ك بعض األرقاء
إال أف غالبية ىذه المدف كانت ذات مخططات عفكية في مكاقع يسيؿ الدفاع عنيا كما كانت المدينة محاطة 

 متر مزينة برسـك الحيكانات 12بأسكار قكية تشكؿ في بعض األحياف حمقات متتالية يصؿ ارتفاعيا إلى 
 .المقدسة كمبنية باألجر المزجج الممكف

  تخطيط و بنية مدن ما بين النيرين    3-2-1
تعتبر مدينة بابؿ نمكذجا لمدف ما بيف النيريف فيي تعكس في مخططيا ك تككينيا مظاىر التمدف الذم 

ك لقد كانت مدينة بابؿ محاطة بثالث حمقات . كصمت إليو مدف ىذه المنطقة اجتماعيا ك اقتصاديا ك تقنيا
مف األسكار، سماكة كؿ منيا تتراكح ما بيف ثالث ك ثمانية عشر مترا كقد بمغ طكليا اإلجمالي ثمانية عشر 

 ىكتار إف مدف ما بيف النيريف أصغر مساحة ك بالتالي فإف 350كيمكمترا لمدينة لـ تزد مساحتيا عمى 
أبنيتيا أكثر تراصا إضافة إلى ككنيا أخذت بعيف االعتبار النكاحي المناخية ك تأثير الرياح الخماسية 

، لذلؾ تـ تغيير اتجاه الشكارع بشكؿ مفاجئ لمتخفيؼ مف اآلثار الضارة ليذه الرياح مع ذلؾ فإف (الساخنة)
المخططات لمدنيـ كانت تحكم شارعا رئيسيا لممكاكب تتعامد معو جممة مف الشكارع الثانكية التي تتفرع عنيا 

مجمكعة مف الطرؽ إال أف المخطط العاـ ليذه المدف لـ يكف بانتظاـ لقد كجد في الكثير مف ىذه المدف 
شكارع معبدة ك شبكات لتكزيع المياه العذبة باإلضافة إلى شبكات لتصريؼ المياه المستعممة ك تجييزات 
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ك تككف بذلؾ قد سبقت بتجييزاتيا الفنية ك تمديداتيا الصحية المدف الركمانية، كال زالت عمـك . مدينة أخرل
سكاف ما بيف النيريف في مجاؿ الرم ك قنكاتو مثال يحتذم بو في فنكف الرم ك الصرؼ ك كذلؾ الحاؿ 

تحتكم عمى أقدـ ك  بالنسبة لمخدمات المدنية األخرل، ك يشيد العمماء القدماء عمى أف مدينة أكركؾ كانت
كما تمركزت في المدينة جميع فركع السمطة ك كانت ىذه المدف أيضا .. أشير مدرسة لمعمماء ك الحكماء

ك ىكذا فقد بدأ االرتباط . مراكز مجمعات تجارية داخؿ المدينة ك خارجيا باإلضافة لككنيا مراكز لمحرفييف
 العضكم بيف الحرفييف ك التجار 

   المدن اآلشورية و البيئة3-2-2
إذا تحدثنا عف الحضارة اآلشكرية البد أف ال ننسى ما تركتو ىذه الحضارة لمبشرية جمعاء خاصة ما يتعمؽ 

بالجانب الطبيعي منيا ك المتمثؿ في الحدائؽ المعمقة التي كانت تمتاز بيا مدنيا ك الدليؿ عمى ذلؾ الحدائؽ 
رغـ المكقع الجغرافي الذم تقع فيو ىذه الحضارة ك المتميز بمناخو الصحراكم ك قمة . المعمقة لمدينة بابؿ

غطائو النباتي جعؿ مف ىذه الحضارة مضرب األمثاؿ عف كلكعيا بالعناصر الطبيعية ك المتمثمة في 
المساحات الخضراء ك المياه، ىذه العناصر الطبيعية كانت عبارة عف مكيفات ىكائية لممدينة تمطؼ حرارة 

مما سبؽ ذكره نستخمص أف المدف اآلشكرية . جكىا ك تعمؿ عمى تدريب اإلنساف العتياد الذكؽ ك الجماؿ
عبارة عف مزيج بيف البيئة الطبيعية ك البيئة المشيدة، متحدة فيما بينيا لتعطينا في النياية لكحة فنية متناىية 

 .الدقة 
  مدن وادي النيل3-3

لقد ظيرت في األلؼ الثالث ك الثاني قبؿ الميالد مدف مصر القديمة ككادم النيؿ ك ذلؾ في مرحمة تفكؾ 
نظاـ المشايعة البدائية في عيد األسرة الكسطى ك بشكؿ خاص في عيد األسرة الحديثة ك كاف ذلؾ النتيجة 

المباشرة لظيكر عدد مف الحرفييف ك التجار األحرار في ىذه المرحمة الذيف أنشئكا إضافة إلى القصكر، 
 .المساكف األرستقراطية ك المعابد

ك قد بينت الحفريات في مدينة كاىكف التميز الطبقي في مدف مصر القديمة بيف فئات المجتمع حيث تتكدس 
في أطراؼ المدينة ك عمى أرض صغيرة مساكف الفقراء مف الحرفييف كعيرىـ، ك كانت معزكلة عزال تاما 

 الخ...بكاسطة جدار ضخـ عف المنطقة التي تقع عمييا المعابد كقصكر األغنياء الكاسعة
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 اراتضأنماط لبيوت مختمف الح (1-5)الشكل 

 
 . أنكارتاCD ROMأرشيف بيطمان : المصدر -  الحدائق المعمقة لمدينة بابل(2-5)شكل ال

 
ك لـ تمض األمكر بيدكء، خصكصا في مراحؿ االنتقاؿ مف أسرة حاكمة إلى أسرة أخرل، فقد انتفض الفقراء 

 1750ك الفالحكف، ك ىكذا استطاعت الحركة الشعبية الكبرل كضع نياية لألسرة الكسطى في مصر عاـ 
قبؿ الميالد كما كانت ثكرة الحرفييف في القرف الثاني عشر قبؿ الميالد جزءا ال يتجزأ مف ىذه االنتفاضات 

 .ضد االستغالؿ ك الظمـ الذم كاف يعاني منو المغمكبكف عمى أمرىـ
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  تخطيط و بنية مدن وادي النيل 3-3-1
خالفا لما كانت عميو مخططات مدف ما بيف النيريف ذات المخططات العفكية ك الطرؽ المستقيمة 
أحيانا ك التي قد تنحرؼ عمكما لحماية السكاف أثناء تحركيـ في المدينة، فإننا نالحظ أف الشكارع الرئيسية 

في مدف كادم النيؿ لـ تأخذ األمر بعيف االعتبار بالرغـ مف الظركؼ المناخية المتشابية، بؿ كجيت الشكارع 
في ىذه المدف شماال ك جنكبا، حيث كاف لألفكار الدينية تأثيرا كبيرا بالمقارنة عمى ما كانت عميو في بالد ما 

  متر ك ذلؾ رغـ الحر الشديد، لتسييؿ 60-45بيف النيريف، كما حافظت المكاكب عمى عرضيا الكبير مف 
 .مركر المكاكب الدينية التي تطمبت مثؿ ىذه األبعاد 

لقد احتمت الحدائؽ دكرا ىاما في قصكر ك مدف مصر القديمة كبديؿ لمحدائؽ المعمقة حيث سمح 
 .المخطط الشطرنجي ليذه المدف بتأميف المساحات المنتظمة الضركرية لذلؾ

لقد تأثرت مخططات مدف مصر القديمة ككادم النيؿ بالمعتقدات الدينية حيث تنقسـ المدينة إلى 
غربي ىذا الكادم، ك يشكؿ الشارع  (مدينة المكت)مدينة الحياة شرقي مجرل النيؿ مدينة الخمكد . مدينتيف
، ك يعتبر المحكر المكلد ..."شارع المكاكب الذم يتحد عرضو بعرض المكاكب التي ستمر فيو"الرئيسي 

لمخطط المدينة الشطرنجي حيث تنطمؽ متعامدة عميو الطرؽ الثانكية لتخدـ باقي  أقساـ المدينة متجية شرقا 
. كغربا

ك يقدـ مخطط مدينة تؿ العمارنة مثاال كاضحا عمى ذلؾ، فيناؾ الشارع الرئيسي الممتد شماال ك 
 مترا، ك ىك العرض الكافي لممكاكب الدينية، ك كانت تحده مف جانبيو األشجار أك 60جنكبا بعرض 

. (قصر اآللو الفرعكف ك حاشيتو ك كينتو)ك تقع عمى أطرافو حيث ينتيي ىذا الشارع بالمعبد ... العجكؿ
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ك المدينة المصرية مدينة طبقية فمساكف الرقيؽ تقع في مكاف مفصكؿ بجدار سميؾ عف سكف الفرعكف ك 
الحاشية ك يبدك ذلؾ كاضحا في مخطط المدينة حيث يتشكؿ القسـ المخصص لسكف الرقيؽ في مربع فيو 

 .خمسة شكارع متكازية تتجو شماال ك جنكبا
ك كاف . تتكدس عمى جكانبيا المساكف المحركمة مف الحدائؽ ك الفسحات خالفا لمجزء الراقي مف المدينة

 .التمييز الطبقي مممكسا بكجكد ىذا الجدار الفاصؿ بيف منطقتي المدينة
   المدن المصرية و البيئة 3-3-2

قامت حضارة الفراعنة بالقرب مف كادم النيؿ فكاف لو الدكر الكبير في استيطاف الفراعنة  كتثبيتيـ لما يقدـ 
ليـ، فأقامكا زراعة جد متطكرة كزرعكا الحدائؽ بالقرب مف قصكرىـ فكانت ليـ الجنة التي يركنكف إلييا طمبا 

لمراحة ك الترفيو كلمتذكؽ بالجماؿ الطبيعي الذم تكفره، كما ال ننسى الدكر الذم تمعبو ىذه الحدائؽ في 
تمطيؼ الجك داخؿ المدف ك خارجيا ك حماية المدف كذلؾ مف الرماؿ التي تمتاز بيا المنطقة فكانت مدنيـ 
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غاية في التكازف البيئي الحضرم مف الناحية الطبيعية ك المناخية، فككنكا عمرانا بيئيا يتماشى ك ظركفيـ 
الطبيعية، أما مف ناحية البيئة االجتماعية فكاف معظـ السكاف يعيشكف تحت سيطرة الطبقة الحاكمة التي 
استعممتيـ كعبيد لبناء ىذه الحضارة، ك كاف الرقيؽ يسكنكف بالقرب مف مدينة الفرعكنية مع كجكد جدار 

ضخـ يفصؿ بيف المدينتيف، في حالة يرثى ليا مف جراء الفقر المدقع ك العمؿ بدكف مقابؿ سكل لقمة مف 
رغـ ىذا كمو كانت . الخبز تسد رمقيـ مف الجكع، فتفشت فييـ األمراض المعدية ك القاتمة في نفس الكقت

أحياء الرقيؽ ك الحرفييف تعيش كحدة اجتماعية متكاممة ك الدليؿ عمى ذلؾ الثكرات التي قاـ  بيا الرقيؽ ضد 
 .الحكاـ فاسقطكا العديد مف األسر الفرعكنية آنذاؾ

كانت البيئة الطبيعية داخؿ المدف الفرعكنية متزنة ال يشكبيا خمؿ ك كانت المحافظة عمييا ك تطكيرىا مف 
أكلكيات السمطة الحاكمة، أما البيئة المشيدة ك خاصة مف الناحية االجتماعية كانت مختمفة نكعا ما ك ذلؾ 

لنظاـ الحكـ في ىذه الحضارة ك ىذا داخؿ أحياء الرقيؽ ك العبيد أما داخؿ مدينة السمطة الحاكمة ك 
 .البرجكازييف فكانت متزنة ك دقة في الجماؿ مف حيث العمائر ك الحدائؽ

   المدينـة اإلسالميـة3-4
ك لـ يصحب الدعكة  .بدأ ظيكر اإلسالـ في مكة المكرمة، ك كانت مدينة قائمة تتكسطيا الكعبة المشرفة

فكاف اليدؼ مف الدعكة ىك بناء . اإلسالمية تغيير في المالمح العمرانية لممدينة بخالؼ إزالة كؿ آثار الكثنية
ك لذلؾ فإف انتشار اإلسالـ في ربكع األرض لـ يكف مرتبطا بنمط عمراني خاص . اإلنساف قبؿ بناء العمراف

في بناء المدف الجديدة أك في تطكير المدف القائمة بخالؼ إزالة كؿ ما يتعارض مع التعاليـ ك القيـ 
 أك أشكاؿ كثنية، ك بدأ االىتماـ بالبيئة الحضرية لممدينة بإماطة األذل عف زخرفيواإلسالمية مف عناصر 

 (ال ضرر كال ضرار)الطريؽ عدـ الجمكس في الطرقات ك عدـ التطاكؿ في البنياف ك تطبيؽ المبدأ اإلسالمي 
. عمى كؿ ما يرتبط بنظـ البناء، ك تكفير الخصكصية االجتماعية ك الممكية الخاصة ك العامة كحؽ الطريؽ

ك ىذا باإلضافة إلى التعاليـ اإلسالمية التي تحث عمى احتراـ الجار ك الجكار كتحديد العالقات اإلنسانية ك 
المعامالت التجارية بيف الناس، كما تحدد العالقات االجتماعية بيف األفراد ك غير ذلؾ مف األمكر الدنيا 
بجانب أمكر اآلخرة، كؿ ذلؾ مع إتباع منيج الكسطية أك التكسطية  في  جميع األمكر الحياتية، ك مع 

 .التكازف المستمر بيف الماديات ك المعنكيات حتى تستكم حياة المجتمع
استقر اإلسالـ بالمدف القائمة التي شيدت تحكالت اجتماعية ك إنسانية أكثر مما شيدت مف تحكالت عمرانية، 

فمـ يظير إال المسجد كمركز لإلشعاع العقائدم في المدينة القائمة ك ليس لإلشعاع العمراني ك أساسو 
محتفظة –بعد دخكؿ اإلسالـ فييا - المضمكف ك ليس الشكؿ في حد ذاتو، في ىذه الفترة استمرت المدينة

بساحاتيا كأسكاقيا، فعندما كصؿ النبي صمى اهلل عميو ك سمـ يثرب .. بكؿ مككناتيا العمرانية بطرقيا ك أزقتيا
حطت رحالو عند قباء عمى مشارؼ المدينة ك أقاـ فييا أكؿ مسجد بعيدا عف قمب المدينة  (المدينة المنكرة)

إلى أف استقرت الدكلة اإلسالمية األكلى، ك أقاـ النبي صمى اهلل عميو ك سمـ منزلو .. التي خرجت الستقبالو
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كمسجده في قمب المدينة عند منازؿ مالؾ بني النجار، ك إذا كانت مكة المكرمة تمثؿ تجمعا سكانيا كاحدا 
  .متناثرة (منازؿ)كمدينة صغيرة، كانت المدينة المنكرة تتككف مف مجمكعات سكنية صغيرة 

مدينـة مكـة أيـام الرسـول   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

خريطة مكة المكرمة أيام الرسول صمى اهلل عميو و سمم، نالحظ توضع المدينة بين الجبال، وتمثل المدينة تجمعا سكانيا ( 4-5)الشكل 
 .واحدا كمدينة صغيرة و يغمب عمييا التراص في البناء نتيجة الظروف الطبيعية القاسية و انعدام الغطاء النباتي بالقرب من الحرم و المدينة ككل

 (األرشيف)أمانة مدينة مكة المكرمة : المصدر

ففي قباء في أقصى الجنكب كانت تسكف قبيمة بني عكؼ بف مالؾ ك شماليا . تختص كؿ منيا بقبيمة كاحدة
ك نالحظ ىنا أف مسجد قباء شيد في الشرؽ مف قرية قباء   سكنت بنك عكؼ بف الخزرج ثـ غيرىا مف القبائؿ

ك ليس في كسطيا حتى ال تزاؿ منيا المساكف إلفساح المكقع لممسجد الجديد، ك كذلؾ بني مسجد الرسكؿ 
كما شيد مسجد السبؽ في أرض فضاء .. صمى اهلل عميو ك سمـ في مساحة فضاء غرب قرية بني النجار

شماليا، ك شيد مسجد الفتح بعيدا عف المدينة عمى الطريؽ الذم يصؿ بيف أطراؼ المدينة المنكرة، ىكذا 
كانت عاصمة الدكلة في اإلسالـ مككنة مف حكالي عشريف مجاكرة سكنية متباعدة يفصؿ بينيا مساحات 

. ، ك أقيمت جميعيا عمى جانبي كادم بطحاف ككادم مذيب(غابات النخيؿ)كبيرة مف األراضي الفالحية 
ك إذا كانت المدينة شاىدة عمى التاريخ فيي في جذكرىا البيئية لـ تتغير ك لكف تغيرت مالمحيا العمرانية مع 
حركة التاريخ الذم تأثرت بو، فخصائصيا البيئية ثابتة في المكاف ك إف تغيرت كاجياتيا المعمارية مف عصر 

.. آلخر، فإسالمية المدينة ىنا بمساجدىا ك مدارسيا أكثر منيا بقالعيا ك قصكرىا أك بطرقاتيا ك ساحاتيا
كما ىي إسالمية بسكانيا أكثر منيا بحكاميا كىنا كجب التمييز بيف عمارة المجتمع ك عمارة الصفكة كما 
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كجب التمييز بيف عمراف السكاف كعمراف الحكاـ فقد أخذت المدينة اإلسالمية عمى مر العصكر صيغتيف 
الصفة األكلى، ك ىي كثيرة في صيغة التطكر الطبيعي لمدف قائمة تحكلت مالمحيا المعمارية –مختمفتيف 

بإنشاء المساجد ك المدارس كدكر الحكـ ك اختفت منيا مظاىر الكثنية، ك ازدادت أىميتيا أك قمت بحكـ 
مكقعيا في حركة التاريخ، أما الصيغة الثانية ك ىي قميمة فيي صيغة البناء الجديد لمدف جديدة أقاميا الكالة 

ك الحكاـ في كقت محدد مقرا لحكميـ أك إيكاء لعساكرىـ حتى اتخذت معنى المعسكر، مثؿ الفسطاط ك 
العسكر أك القطائع في مصر أك القيركاف في تكنس ،الككفة كالبصرة في العراؽ ،أك مثؿ مدينة بغداد التي 

ك ىناؾ صفة أخرل لمدف قائمة شيدت العديد مف  بناىا الخميفة المنصكر، ك مدينة  فاس في المغرب
مثؿ دمشؽ، بخارم ك سمرقند  في الشرؽ ك قرطبة ك إشبيمية  .. التجديدات التي صبغتيا بالصفة اإلسالمية

. في األندلس بالمغرب
كانت المدينة عمى مر العصكر اإلسالمية إفرازا طبيعيا لمقرار السياسي، كما كانت العمارة مظيرا مف مظاىر 

 . في العصكر الحديثةكارد حتى ك ىذا أمر عظمة الممؾ ككاجباتو
 مخطـط المدينـة المنـورة في عيـد الرسـول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خريطة المدينة المنورة و قبائميا و مواقعيا موضحا قبائل بني النجار ومسجد الرسول صمى اهلل  و سمم، نالحظ من خالل الخريطة ( 5-5)الشكل 
أن المدينة مكونة من حوالي عشرين مجاورة سكنية متباعدة، يفصل بينيا مساحات كبيرة من األراضي الفضاء كانت مزروعة بالنخيل و الخضار و 

. 63: ص. المنظور اإلسالمي لمتنمية العمرانية: المصدر.األشجار المثمرة، فكانت مكتفية غذائيا و محمية من الظروف الطبيعية القاسية
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الممؾ بالجند ك الجند بالماؿ ك الماؿ بالعمارة عمرت األرض ك قامت : ك يؤكد ذلؾ ابف خمدكف الذم قاؿ
أف الظمـ يؤدم إلى خراب العمارة، فإذا كاف الظمـ بتكجيو األمكاؿ إلى غير مستحقييا : الممالؾ، ك  قاؿ أيضا

 .أدل ذلؾ إلى ترؾ العمارة
  العناصر التخطيطية لممدينة اإلسالمية3-4-1

كانت مقكمات التخطيط العاـ لممدينة اإلسالمية ال تعطي القدر الكافي مف األسس التي يمكف االعتماد عمييا 
ك لكف األمر يستدعي االلتجاء إلى العناصر المميزة في تخطيط المدينة اإلسالمية مثؿ المكانة التخطيطية 

لممساجد ك المباني العامة أك المميزات التخطيطية لألسكاؽ كالشكارع التجارية أك الساحات العامة أك اإلسكاف 
 .ك مباني الخدمات ك شبكات الطرؽ كالمرافؽ ك ىك ما يمكف تحميمو عمى النحك التالي

 المسجـد- 3-4-1-1
كاف المسجد الجامع في كثير مف األحياف يعتبر المركز الركحي أك الديني لممدينة ك كاف يحتؿ مكقعو في 
مكاف متكسط منيا كما في مدف الفسطاط أك القطائع أك مدينة المنصكر ببغداد إال أنو في أحياف متقدمة لـ 
يكف يحتؿ ىذا المكقع المتكسط مف المدينة، ففي القاىرة المعزية مثال لـ يكف المسجد ىك مركز المدينة بؿ 
كاف كؿ مف القصر الشرقي الكبير ك الغربي الصغير كالساحة التي بينيما يحتال كسط المدينة ك إذا كاف 

المسجد الجامع في كثير مف األحياف يرتبط ببعض األنشطة المكممة مقؿ لمخدمات التعميمية ك االجتماعية ك 
 .الصحية إال أنو في أحياف أخرل كاف يرتبط بمقر الحكاـ ك دكاكينو

ك يالحظ مف تتبع مكانة المسجد الجامع بالمدينة عمى مر العصكر اإلسالمية أنو في صدر اإلسالـ كانت لو 
المكانة األكلى التي تبمكر حكليا التككيف الطبيعي لممدينة باعتبار أف المسجد في ذلؾ الكقت كاف ىك مصدر 
التعاليـ اإلسالمية ك ممتقى الحاكـ بتجمعات السكاف، مع مركر الكقت بدأت الشخصية الفردية لمحكاـ تظير 
بالتدرج فظير اىتمامو برفاىيتو ك حاشيتو كجنده فارتبط المسجد بعد ذلؾ بقصر الحاكـ دكاكينو كما كاف في 
المدينة الدائرية، ك بعد ذلؾ انفصؿ المسجد عف القصر الحاكـ الذم استمر يأخذ مكانو المتكسط في المدينة 

ك لـ يعد المسجد الجامع بعد ذلؾ يمثؿ مركز الثقؿ لكسط المدينة كما يتضح مف مكقع الجامع األزىر 
بالنسبة لقصكر الفاطمييف في القاىرة المعزية، ك تطكر بعد ذلؾ اليدؼ مف عمارة المساجد إلى أف أصبحت 
تمثؿ عمال مف أعماؿ التفاخر عند الحكاـ كما مارسو المماليؾ الذيف بنك المساجد في شماؿ القاىرة أك كما 
تصكره محمد عمي الذم بنى مسجده الكبير بعد ذلؾ ليطؿ عمى مدينة القاىرة مف قمعة صالح الديف ك ىكذا 

أصبح المسجد في الفترات األخيرة مف العصر اإلسالمي ال يمثؿ مركز الثقؿ الذم تتبمكر حكلو المدينة 
 .إف مكانة المسجد في المدينة تعبر عف مدل ارتباط الناس باإلسالـ كديف ك دنيا اإلسالمية

ك مع التحكؿ الذم طرأ عمى مكانة المسجد الجامع في المدينة القديمة منذ فجر اإلسالـ فغف المساجد 
األخرل التي كانت تخدـ األحياء المختمفة مف المدف لـ تفقد مكانتيا التخطيطية فتجمعت حكليا مختمؼ 

األنشطة العممية ك الثقافية ك الصحية ثـ الخدمات التجارية ليذه األحياء ك إف كانت ىذه المساجد لـ تستطع 
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أف تجذب إلييا مجمكعة األنشطة اإلدارية المحمية التي استمرت متمركزة في كسط المدينة سكاء أكانت 
 .مرتبطة بالمسجد الجامع أك بعد ذلؾ بقصر الحاكـ ك دكاكينو

ك كاف المسجد الجامع كثيرا ما يتميز بساحتو الكبيرة عف غيره مف المساجد المحمية التي كانت ممتحمة 
التحاما عضكيا بمباني األحياء كما  أف تأثيره الشكمي يختمؼ كثيرا عف سكاه سكاء بالنسبة لكاجياتو أك قبابو 

أك مآذنو فمـ يكف ىناؾ تشابو في التأثير العاـ لممساجد الجامعة كالمساجد المحمية ك ىذه ظاىرة أخرل 
الرتباط بناء الجكامع بالحكاـ مف ناحية ك المساجد المحمية بالسكاف في ىذه األحياء مف ناحية أخرل األمر 
الذم أظيرىا في صكرة أكثر تكاضعا كأقكل التحاما بالناس، فالمآذف ك القباب ك ارتفاعيا في سماء المدينة 

 .اإلسالمية القديمة يمكف التعبير بيا عف كضع المساجد المختمفة في التككيف العاـ لممدينة
 الساحات العامـة  - 3-4-1-2

التي تطكرت بدكرىا مع تطكر المكانة  بالساحات العامة ترتبط المساجد ك خاصة المساجد الجامعة منيا
التخطيطية  ليذه المساجد في المدينة اإلسالمية، ك كانت الكظيفة األساسية لمساحات العامة لممدف عمى مر 
العصكر ىي ممارسة األنشطة الجماعية لمجماىير سكاء منيا الدينية أك االجتماعية أك التجارية أك السياسية 

 .ك إف كانت بعض ىذه األنشطة تغمب عمى كظيفة الساحة في مدف العصكر التاريخية المختمفة
فكاف النشاط التجارم يغمب عمى األجكر اإلغريقية كما كاف النشاط السياسي يغمب عمى الفكرـك الركماني أما 
الميداف في مدف العصكر الكسطى بأكربا فكاف يضـ معظـ ىذه األنشطة أما المدينة اإلسالمية القديمة فكانت 

المكشكؼ داخؿ المسجد الجامع بيذه  (الصحف)تتالشى كظيفة الساحة في صدر اإلسالـ ك ذلؾ لقياـ الفناء 
 .الكظيفة

ك مف ىنا لـ تظير الساحة العامة بكسط المدينة كعنصر بارز في تخطيطيا، ك مع تطكر المكانة 
التخطيطية لممساجد ك ظيكر الشخصية الفردية لمحكاـ ك اىتماميـ بقصكرىـ ك دكاكينيـ بجانب اىتماميـ 
بالمساجد برزت أىمية الساحة ك أخذت كظيفة الفناء الداخمي لممسجد الجامع  فعندما بدأ أحمد بف طكلكف 
في بناء القطائع بدا بتشييد قصره كنكاة لممدينة ثـ حكؿ السيؿ بيف قصره ك الجبؿ إلى ميداف كبير أللعاب 
الفركسية ك عرض الجيكش بعيدا عف مسجده الكبير كما تكررت نفس الصكرة في قاىرة المعز عندما كانت 

الساحة العامة لممدينة بعيدة عف الجامع األزىر ك قد خصصت لعرض الجيكش ك بعض االحتفاالت 
بالمناسبات الكطنية، ك مع ذلؾ فقد كانت كثيرا مف االحتفاالت الدينية سكاء في األعياد أك في المكاسـ ك 

المناسبات التي ابتدعيا الفاطميكف تقاـ في  أماكف متفرقة مف المدينة حيث كانت تمر مكاكب الخمفاء 
بالشكارع الرئيسية، ك في أماكف أخرل مثؿ أصفياف نجد أف الساحة الكبرل التي تحدىا المساجد كالمباني 

 .الرسمية تستعمؿ لممارسة رياضة الخيكؿ قبؿ أف تتحكؿ إلى متنزه يتكسط المدينة
ك مع كجكد الساحات العامة في المدف اإلسالمية كجدت بعض الساحات الصغيرة التي كانت تمثؿ كؿ منيا 
متسعا غير منتظـ  أماـ المساجد المحمية تقاـ فييا األسكاؽ اليكمية أك المكسمية معبرة بذلؾ عف ظاىرة مف 

     .مظاىر االرتباط العاطفي بيف السكاف ك أحيائيـ مع اعتبار المسجد مركزا ليذا االرتباط
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األسواق و الشوارع التجارية   - 3-4-1-3
لقد كانت الشكارع التجارية أك األسكاؽ مف أىـ العناصر التخطيطية التي ارتبطت بالسكاف في المدينة 

اإلسالمية إذ لـ يتأثر ىذا النكع مف النشاط الجماعي كثيرا بالبصمات الشخصية التي تركيا الحكاـ الذيف 
تتابعكا  عمييا في العصكر المختمفة، ك مف ىنا كانت الشكارع التجارية أك األسكاؽ مف أىـ العناصر المككنة 

 .لمتراث الحضارم لممدينة اإلسالمية القديمة لما كاف ليا مف صفة االستمرار ك النمك العضكم
لقد كانت األسكاؽ العامة تقع عند ممتقى طرؽ النقؿ البرية أك النيرية كما كاف الحاؿ في مدينة الفسطاط 

 .عندما ظيرت كثيرا مف المحالت التجارية عمى ساحؿ النيؿ
بينما بنى عبد العزيز بف مركاف بعض المناطؽ التجارية داخؿ المدينة نفسيا ك كاف ليا مسمياتيا النكعية 

الخ، ك استمرت الصكرة ...ك سكؽ القناديؿ (المنسكجات)ك قيسارية البز  (أم الشارع التجارم)مثؿ قيسارية 
الغالبة ألسكاؽ القاىرة القديمة في الشكارع التجارية التخصصية ك التي سميت أسكاقيا بأسماء السمع ك 

البضائع التي تحكييا، كمف أىـ األسكاؽ سكؽ القصبة عمى طكؿ شارع القصبة الذم كاف بمثابة العمكد 
الفقرم لقاىرة المعز ك يمتد مف باب الفتكح حتى باب زكيمة مرا فيما بيف القصريف، ك قد سميت أجزاؤه 
المختمفة بأسماء السمع التي بيا ك تفرعت مف ىذا الشارع التجارم الرئيسي فركعا مف الشكارع التجارية 

ك في دمشؽ األمكية تكررت نفس الصكرة التي ال  التخصصية مثؿ سكؽ خاف الدكاسيف ك سكؽ حارة برجكاف
تزاؿ آثرىا قائمة في الشارع التجارم لسكؽ الحميدية ثـ تكررت نفس الصكرة في مدينة بغداد القديمة، ك إف 

كاف سكؽ بغداد األكلى تقع في قرية صغيرة خارج مدينة المنصكر ثـ التحمت بعد ذلؾ بالييكؿ العاـ لممدينة 
ك ال تزاؿ آثار الشكارع التجارية قائمة في بغداد في سكؽ الشرجة ك ىك مقسـ نكعيا إلى عدة شكارع تجارية، 

ك في مدينة القدس ظيرت األسكاؽ المسقكفة بالعقكد ك المرصكفة بالبالط الحجرم مثؿ السكؽ الطكيؿ ك 
سكؽ الحالجيف ك سكؽ الغالؿ ك سكؽ الحرير ك سكؽ البزازيف ك سكؽ العطاريف ك سكؽ المجكىرات، ك 

تكررت الصكرة كذلؾ في األسكاؽ القديمة في مدف المغرب مثؿ فاس ك مراكش ك مدف الشرؽ مثؿ أصفياف 
ك ىكذا كاف الشارع التجارم مف أىـ العناصر التخطيطية المشتركة في المدف اإلسالمية القديمة في . بإيراف

. المشرؽ ك المغرب ك ارتبطت بسكانيا
 المظير التخطيطي لممدينة اإلسالمية 3-4-2

يرتبط المظير التخطيطي لممدينة اإلسالمية بالتككينات المعمارية لممباني ك ما تككنو مف فراغات ك ما يظير 
فييا مف العناصر المعمارية مثؿ المآذف ك القباب ك األحكاش أك الطرؽ المغطاة أك غيرىا مف العناصر التي 
مف العناصر التي فرضتيا الخصائص الطبيعية ك المناخية لممكاف أك الخصائص االقتصادية ك االجتماعية 

 .لمسكاف
ك المظير التخطيطي لممدينة يظير لممخطط مف زاكيتيف مختمفتيف تماما، األكؿ نظرتو العامة لممدينة مف 
األعمى ك اآلخر نظرتو المحمية لممدينة مف الداخؿ ك ىي النظرة التي ترتبط بمقياس اإلنساف ك إحساسو 

باألحجاـ ك الفراغات التي تككف المظير أك الشكؿ الداخمي لممدينة التي يعيش فييا، ك دائما ما يبدأ المخطط 
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بالنظرة األكلى ك ىي النظرة العامة لممدينة ك ينتيي منيا إلى النظرة الثانية لداخؿ المدينة ك ىك في ىذه 
الحالة قد يفقد كثيرا مف إحساسو بمقياس اإلنساف فييا فالمدينة القديمة في األصؿ قد نشأت مع النظرة 

المحمية لممعمارم  أك المخطط لداخؿ المدينة ك ليس عمى أساس نظرتو العامة إلييا كما ىك الحاؿ في الكقت 
الحاضر الميـ إال إذا ارتبطت المدينة بشخص كاحد يرسـ حدكدىا أك يحدد الشارعيف الرئيسييف فييا كما في 

 .المدينة اإلسالمية الدفاعية مثؿ مدينة المنصكر ك غيرىا
ك تماشيا مع طبيعة العمؿ التخطيطي فإف المظير التخطيطي لممدينة اإلسالمية القديمة يمكف أف ينظر إليو 
مف خالؿ النظرتيف الخارجية ك الداخمية معا، فالمظير التخطيطي لداخؿ المدينة يتأثر بالظركؼ المناخية ك 
االجتماعية ك عكامؿ األمف ك الدفاع ثـ بمدل ارتباط السكاف بمدنيـ، كمف ىذه العكامؿ ما يكضح األسباب 

التي جعمت عرض الشارع يقؿ كثيرا عف ارتفاع المباني عمى جانبيو لتكفير أكثر كمية مف الظالؿ لممارة فيو، 
ك قد يتطكر األمر إلى تسقيؼ ىذه الشكارع كما ىك الحاؿ في الشكارع التجارية في بعض المدف اإلسالمية 
القديمة كالقدس كدمشؽ ك حمب ك  أصفياف، كمف ناحية أخرل نجد أف ضيؽ عرض الشكارع يساعد كثيرا 
عمى خمؽ الركابط االجتماعية بيف سكاف األحياء التي تمر فييا كما أنيا تعمؿ عمى تنشيط الحركة التجارية 
في األسكاؽ الممتدة ك ىذه ظاىرة عامة في مدف العالـ، أما ارتباط السكاف بالحي فيظير في تجمعاتيـ عند 

المسجد ك لقاءاتيـ أثناء حركتيـ بيف األنشطة المختمفة عمى طكؿ الشارع الرئيسي لمحي ك الذم يتغير 
 .عرضو مف مكاف آلخر، األمر الذم يعطي لفراغ الشارع مقياسا مناسبا يرتبط بحركة اإلنساف

عمى الكاجيات الجانبية لمشكارع تعطي العمارة اإلسالمية مظيرا مف مظاىر الكحدة العامة لمكاجيات مف حيث 
االرتفاع ك طبيعة األلكاف ك مكاد البناء مع اختالؼ التفاصيؿ المعمارية في كؿ مبنى، ذلؾ باإلضافة إلى ما 
تضيفو يد اإلنساف لمشارع مف عناصر مكممة مثؿ مظالت المحالت التجارية أك غيرىا مف العناصر التي 

تؤكد المقياس اإلنساني لمشارع مع كجكد المقياس اآلخر الذم تعطيو عمارة المساجد بقبابيا ك مآذنيا المرتفعة 
ك التي تحكؿ النظرة الثابتة لمسائر في فراغ الشارع إلى اتجاه آخر بيف الحيف ك الحيف كما تعطي عالمات 

 .مميزة في الكياف العمراني لممدينة
لقد ساعد اتجاه الحياة التي فرضتيا الظركؼ الطبيعية ك االجتماعية عمى تأكيد المظير التخطيطي لممدينة 
اإلسالمية ففي فجر اإلسالـ أقاـ الكالة معظـ مدنيـ عمى أطرؼ الصحراء حيث ساعدت البيئة الحارة عمى 

تكجيو حياة اإلنساف إلى الداخؿ سكاء في المسكف أك في الحي أك في المدينة ككؿ حتى يتكفر عامؿ الحماية 
مف العكامؿ المناخية أك اليجمات الخارجية األمر الذم ساعد عمى إيجاد التبايف الكبير بيف الفضاء الخارجي 
الكاسع ك الفراغات المحدكدة في الداخؿ ك التي تتمثؿ في الساحات العامة ك األفنية الداخمية لممباني، ك قد 
أثرت ىذه الظركؼ الطبيعية عمى التصاؽ المباني بعضيا ببعػض كاستمرارىا عمى جكانب الشكارع محددة 

 .بصكرة أكضح لمفراغات الداخمية لممدينة
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 القيم المعمارية في المدينة اإلسالمية     3-4-3
كانت العمارة اإلسالمية عمى مر العصكر مرآة تنعكس عمييا المقكمات البيئية الحضرية لمسكاف في كؿ 

عصر سكاء كانت مف الناحية االجتماعية أك الثقافية أك مف الناحية الطبيعية كالمناخية ك كانت تحمؿ في 
إجماليا ك تفاصيميا كثيرا مف القيـ المعمارية التي استمرت تحمميا عمى مر العصكر، األمر الذم يستدعي 

: تحميال مفصال ليذه القيـ ك ىك ما ال يتسع لو مثؿ ىذا البحث ك لكف يمكف إجماليا في النكاحي التالية
 التعبير العضوي لمعناصر المعمارية 3-4-3-1

يعكس التشكيؿ العاـ لمعمارة اإلسالمية ك كظائؼ المككنات المختمفة لممباني ك ذلؾ دكف االرتباط المسبؽ 
باعتبارات تشكيمية أك معمارية معينة ك لذلؾ ظيرت التشكيالت المعمارية في العمارة اإلسالمية في صكرة 
عضكية تمقائية كاضحة ليس فييا تكميؼ أك تصنع، األمر الذم يكضح صفاء الفكر المعمارم ك تمقائية 
التعبير، ك التشكيؿ المعمارية لمعمارة اإلسالمية بذلؾ كاف يعبر بصدؽ عف الكظيفة ك البيئة الطبيعية ك 

. الثقافية ك االجتماعية السائدة
  التباين بين المسطحات المقفمة و الفتحات   3-4-3-2

يظير التبايف بيف المسطحات ك الفتحات في العمارة اإلسالمية نتيجة لطبيعة ك طرؽ اإلنشاء التي كانت 
تعتمد عمى مكاد البناء المحمية مثؿ الحجر أك الطابكؽ األمر الذم أعطى معظـ الفتحات اتجاىا طكيال ك 
أكجد العقكد لتغطية الفتحات الكبيرة، ك يؤكد التبايف بيف المسطحات المقفمة ك المفرغة اعتبار العناصر 

المعمارية أعضاء مميزة في تككينات متكاممة فال تكجد ىناؾ ارتباطات تشكيمية مفتعمة سكاء بخطكط رابطة 
أك بمسطحات ألكاف أك بغير ذلؾ مف الكسائؿ أك اإلضافات المعمارية السطحية التي ترتبط بكظيفة أك 

. بمنطؽ أك تعبير عف قيـ معمارية أك حضارية كما يظير في كثير مف التشكيالت المعمارية الحديثة
  التعبير المعماري لمعناصر اإلنشائية3-4-3-3

يظير التعبير المعمارم لمعناصر المعمارية جميا في العمارة اإلسالمية خاصة في المباني السكنية حيث 
تظير أعتاب الفتحات ك الككابؿ الحاممة لألبراج معبرة عف صراحة اإلنشاء كبنفس التعبير تظير األكتاؼ 

اإلنشائية لممباني كما تظير صراحة اإلنشاء في طرؽ التسقيؼ كيؤكد ىذا التعبير عدـ استعماؿ البياض في 
تغطية المكاد المستعممة في البناء سكاء كانت مف الحجر أك الطابكؽ ،ىذا في الكقت الذم تظير فييا 

األعماؿ الخشبية بمكنيا الطبيعي مؤكدة مرة أخرل صراحة التعبير، ك عندما ال تظير مادة اإلنشاء كاضحة 
تغطييا مادة طبيعية أخرل مثؿ القيشاني أك الكاشي المزخرؼ، ك العمارة اإلسالمية بفارس ك أفغانستاف شرقا 

 .ك المغرب العربي غربا غنية بيذه األمثمة
  التنغيم في التشكيل المعماري 3-4-3-3-1

يعتبر التنغيـ مف القيـ الكاضحة التي تظير في التعبير المعمارم لمكاجيات في العمارة اإلسالمية ك أغمب ما 
يظير ىذا التنغيـ في كاجيات المباني العامة مثؿ التنغيـ بإيقاع منتظـ مع اختالؼ في المستكل أك التنغيـ 

بإيقاع غير منتظـ ك يظير التنغيـ متجانسا كما في كاجيات المباني السكنية التي تعكس خمفيا حركة متصمة 
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بيف مجمكعة مف المستكيات األفقية لمعناصر المختمفة، ك يظير التنغيـ مع اإليقاع المعمارم كذلؾ في 
الفتحات المثمثة التي ظيرت في المباني القديمة بكسط الجزيرة العربية حيث استعمؿ الطيف كمادة لمبناء التي 

انعكست عمى الفتحات بشكؿ مثمثات مف البناء ظيرت كذلؾ مع خط السماء في نغمة مستمرة تربط جسـ 
المبنى بزرقة السماء ك ترتفع ىذه النغمة مف آف آلخر عند األركاف، ك يشترؾ في ىذا التشكيؿ معظـ المباني 

الصحراكية سكاء في الجزيرة العربية أك الكاحات الجزائرية أك في العمارة القديمة في نيجيريا  أقصى العالـ 
 .اإلسالمي غربا

  تكامـل الفراغـات3-4-3-3-2
يعتبر تكامؿ الفراغات ك تداخالتيا مف أىـ القيـ التصميمية لمعمارة اإلسالمية ك خاصة في المباني السكنية، 
ك تتأكد ىذه الظاىرة في العالقات الفراغية بيف القاعة ككسط الدار ارتباط كفراغ غرؼ األدكار العميا بفراغ 

األدكار السفمى، كما تتأكد ىذه الظاىرة كذلؾ في التبايف كاالنتقاؿ المفاجئ مف الفراغ الضيؽ الممتكم لممداخؿ 
لممبنى ك تساعد ىذه الظاىرة في نفس الكقت عمى  (كسط الدار)إلى الفراغ األكبر في الفناء الداخمي 

 .امتصاص اليكاء ك تفريغو داخؿ المبنى
  التوجيو إلى الداخل

يعتبر تكجيو المباني إلى الداخؿ عف طبيعة الحياة االجتماعية ك الظركؼ المناخية األمر الذم 
استبدؿ معو الفراغ الخارجي باألفنية الداخمية حتى تستكعب النشاط الخاص بالسكاف كبذلؾ تظير المباني 

. اإلسالمية متالصقة ليس بينيا أم مسافات أك فراغات
 إلى 2:1 إلى 1:1ك تختمؼ نسب أطكاؿ ك عركض ك ارتفاعات األفنية الداخمية، فيي تتراكح مف 

 في المسقط الرأسي، ك في حاالت القاعات المرتفعة كالتي تعتبر بمثابة أفنية 2:1 في المسقط األفقي ك 4:3
مغمقة داخؿ المبنى فيظير فييا عنصر أخر يربط الفراغ الداخمي بالخارجي ك ذلؾ في شكؿ القبة أك الغطاء 

. العمكم لمقاعة ك التي تمثؿ السماء التي تنعكس عمى سطح النافكرة التي تتكسط أرض ىذه القاعة
  خط القطاع الخارجي

مف المالمح المعمارية التي تتميز بيا بعض المباني في العمارة اإلسالمية كذلؾ خط القطاع الخارجي 
خاصة في المباني السكنية، ك خط القطاع يحدد جانبي الشارع ك في ىذا القطاع تزداد البركزات تدريجيا مف 
األدكار السفمي إلى األدكار العميا األمر الذم يساعد عمى تظميؿ جكانب المباني كزيادة االنتفاع بالفراغ العمكم 

لمشارع، ك إذا كاف ىذا التشكيؿ المميز لخط القطاع يظير في العمارة اإلسالمية في إيراف أك المنطقة 
الكسطى مف المممكة العربية السعكدية أك عمارة اليمف ك عمارة المغرب العربي خاصة المناطؽ الصحراكية ك 
ىكذا، األمر الذم يؤكد اختالؼ النمط التشكيمي لمعمارة اإلسالمية مف منطقة ألخرل، ىذا النمط الذم ظير 

 .نتيجة لتفاعؿ العكامؿ البيئية ك االقتصادية ك االجتماعية اإلسالمية في كؿ مكاف ك زماف
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   معالجة الظروف المناخية
مف المالمح المعمارية التي تعكسيا العمارة اإلسالمية ظيكر العناصر المعمارية التي تخدـ الظركؼ 

المناخية، فبجانب األفنية الداخمية تعتبر المالقؼ مف أىـ العناصر المميزة التي تخدـ ىذه الظركؼ فيي 
تستقبؿ اليكاء الرطب مف مصدره في الشماؿ الغربي ثـ تكجو بعد ذلؾ إلى داخؿ المبنى ،ك يختمؼ تصميـ 

ىذه المالقؼ بإختالؼ المناطؽ المناخية ك اتجاىات الرياح كرطكبة الجك فييا، فظيرت أنماط ليا مثؿ 
الباجدير في منطقة الخميج ك إيراف ثـ نجد المشربيات مف العناصر األخرل التي تخدـ الظركؼ المناخية ك 

االجتماعية معا ك قد ارتبط اتساع فتحاتيا بمستكل نظر اإلنساف حيث تضيؽ ىذه الفتحات عند مستكل 
النظر ك تتسع بالتدرج إلى أعمى ىذا المستكل، ك المشربيات ك إف كانت تساعد عمى رؤية الخارج دكف رؤية 
الداخؿ مف الخارج إال أنيا كانت تستعمؿ لترطيب مشرب المياه ك تبريدىا، ك العمارة اإلسالمية باإلضافة إلى 

ذلؾ غنية بالعناصر األخرل مثؿ النكافذ ذات الظمؼ التي تنزلؽ إلى أعمى أك إلى الجانبيف أك غيرىا مف 
. األشغاؿ الخشبية المستعممة داخؿ المباني أك خارجيا

   التشكيالت اليندسية
مف المالمح المعمارية التي تعطييا العمارة اإلسالمية تمؾ التككينات ك التشكيالت اليندسية التي 

تظير في التفاصيؿ المعمارية الدقيقة التي تككف العناصر المعمارية الكبيرة، كىي تقسيمات ىندسية متداخمة 
تستعمؿ في األجزاء المفرغة كما في الفتحات ك النكافذ أك في األجزاء المقفمة كما في األبكاب ك األثاث 

الداخمي ك ىناؾ عدد ال حصر لو مف ىذه التشكيالت، ك تظير التككينات اليندسية كذلؾ في الزخارؼ التي 
تغطي الحكائط سكاء مف الرخاـ أك الفسيفساء كالفف اإلسالمي غني بيذه التككينات اليندسية المبنية عمى 

. أسس ىندسية ليا مفاتيحيا الخاصة في الرسـ ك التنفيذ
  تنسيـق المواقـع

لقد كاف لتنسيؽ المكاقع أىمية خاصة في األفنية الداخمية لممباني ك ذلؾ نظرا لظركؼ البيئة الطبيعية 
الجامدة التي كانت تعيش فييا المدف اإلسالمية، كما كاف ىناؾ العديد مف أمثمة تنسيؽ المكاقع عمى مستكل 

المدف القديمة، مثؿ الحدائؽ المعمقة التي ظيرت في مدينة المنصكر ببغداد حيث استعممت المستكيات 
المختمفة في تصميـ مثؿ ىذه الحدائؽ، كما تكجد ىناؾ أمثمة أخرل رائعة تظير فييا حركة المياه في القنكات 
ك النافكرات  في داخؿ ك خارج المباني كما في قصر الحمراء في غرناطة ك في كثير مف المباني األخرل 

حيث أعطى تنسيؽ األفنية اىتماما خاصا ليس فقط بسبب المعيشة اليكمية لمسكاف فييا ك لكف  أيضا 
. لفائدتيا في تمطيؼ الجك الداخمي لممباني ك تكييفو طبيعيا

  تنوع أساليـب البنـاء
لقد اختمفت أساليب البناء في العمارة اإلسالمية القديمة باختالؼ البيئة الطبيعية كالصناعية في كؿ قطر مف 
أقطارىا، األمر الذم أكجد االختالفات الكاضحة في التعبير المعمارم في ىذه األقطار ك إف كاف يربط بينيا 

كحدة حضارية تتمثؿ في السمكؾ االجتماعي ك الثقافي، ك يعني ذلؾ أنو مع اختالؼ أساليب البناء فإنو 
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يمكف أف تككف ىناؾ كحدة تعبيرية عف العمارة اإلسالمية مع أف لكؿ أسمكب مف أساليب البناء إمكانياتو 
المعمارية الخاصة سكاء أكاف البناء بالطابكؽ كما في العراؽ أك إيراف أك المغرب العربي أك بالحجر كما في 
مصر ك سكريا ك اليمف أك بالطيف المبنة كما ىك في المناطؽ الصحراكية، ك سكاء أكاف ذلؾ بالنسبة لبناء 

الحكائط أك طرؽ التغطية ك األسقؼ ك يعني ذلؾ  أف اختالؼ  أساليب البناء ال تؤثر عمى كحدة التعبير في 
العمارة اإلسالمية ك بالتبعية فإف التطكير في أساليب البناء لف يككف ك يجب أال يككف عقبة في كحدة التعبير 

في العمارة اإلسالمية عمى مر العصكر األمر الذم يضمف ليا االستمرارية الحضارية كيؤكد ليا صفة 
. المعاصرة

  المدينة اإلسالمية و البيئة  3-5
إف المتتبع لتاريخ المدينة اإلسالمية يجد أنيا بنيت باألحكاـ ككضعت مف قبؿ مختصيف في القضاء ك 

المفاىيـ المعمارية ك التخطيطية التي كضعيا الخميفة الفاركؽ عمر بف الخطاب إلنشاء مدينتي الككفة ك 
البصرة ك كذلؾ آراء ابف الزبير ك ابف عباس في تكسعة المسجد الحراـ، ك كذلؾ المفاىيـ التي أرساىا 

. المفكركف المسممكف
إف الغرض مف األحكاـ ىك تحسيف نكعية البيئة سكاء كانت مبنية، طبيعية خاصة، شبو خاصة أك 

: عامة، أما كظائؼ األحكاـ فيمكف إجماليا في اآلتي
  وضع قواعد فنية لمتصميـم3-5-1

إف كؿ كظيفة مف ىذه الكظائؼ تعتبر مجاال عاما مف مجاالت أحكاـ البنياف اإلسالمية كعميو فإف 
: تحسيف ظركؼ ك أحكاؿ البيئة المعاشة ىك المجاؿ الشامؿ لألحكاـ ك الذم يتضمف مجاليف رئيسييف ىما

. التصميـ المعمارم، ك البيئة الحضرية
مف خالؿ كظائؼ األحكاـ السالفة الذكر يتبيف لنا أف المدينة اإلسالمية كانت تحافظ عمى البيئة بشتى 

أنكاعيا سكاء بيئة طبيعية أك بيئة مشيدة ك بذلؾ حافظت عمى التكازف البيئي داخؿ كخارج المدف ألف 
زيادة عمى ذلؾ نجد ، المسمميف كانكا ينظركف إلى المدينة داخؿ مجاليا العمراني ك مجاليا اإلقميمي ك الجيكم

أف المدينة اإلسالمية حافظت عمى كحدتيا االجتماعية ك النفسية لمسكاف مف خالؿ عمارتيا، فنجد أف احتراـ 
أسمكب حياة المستعمميف ك نظاميـ االجتماعي كمنظكمة قيميـ، فترجـ النظاـ االجتماعي إلى فراغات ك 

عناصر معمارية يتـ مف خالليا ممارسة المستعمميف لحياتيـ اليكمية بحرية تامة بعيدة عف أعيف الفضكلييف 
ك رقابة الجيراف كىك ما يعرؼ معماريا بالخصكصية، ك الخصكصية ليست االنعزاؿ المادم لمفرد أك لمجماعة 

ىذه الخصكصية  أكسبت السكاف االحتراـ . عف اآلخريف بؿ ىي نكع مف االستقاللية الشخصية ك األسرية
. المتبادؿ فيما بينيـ فتككنت الركابط المتينة

: يمي  مااستخالصكعميو كمما سبؽ ذكره يمكف 
        إف الدركس المعمارية ك العمرانية التي قدمتيا الحضارات القديمة لإلنسانية تعتبر مف أىـ الدركس 
خاصة مف الجانب البيئي، سكاء البيئة المشيدة أك البيئة الطبيعية ىذه األخيرة التي صقميا ك أعطت صكرا 
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دقة في الجماؿ، فتركت لنا حدائؽ ك بساتيف تشبو السجدات المزركشة كالمفعمة بركح مف الذكؽ ك الجماؿ 
األخاذ، كانت الحافز التربكم ك الترفييي لشعكب ىذه الحضارات ك حمايتيا مف العكامؿ المناخية الصعبة 

. مثؿ المناطؽ الصحراكية الجافة ك الشبو الجافة ك حتى المناطؽ الباردة
فالحضارة األشكرية التي بنيت عمى ضفاؼ دجمة ك الفرات قدمت لإلنسانية المدينة الحدائقية  ك الدليؿ عمى 
ذلؾ الحدائؽ المعمقة لبابؿ التي تعتبر مف الركائع السبع في العالـ، حيث أنؾ لك نظرت  إلييا مف األعمى ك 
كأنؾ تشاىد حديقة عمالقة ك منظمة تتخمميا المسطحات المائية ك السكاقي المخصصة لمسقي ك الشرب في 
نفس الكقت، فكاف بناء ىذه المدف متأقمـ كمندمج مع الطبيعة كزاد في ىذا التأقمـ ك االندماج الحس المرىؼ 

 .الذم كاف يمتاز بو الفناف كالبناء ك العامؿ، فأعطى في النياية التكامؿ
أما الحضارة المصرية فيي كمثيمتيا اآلشكرية، فالفراعنة رغـ تقسيميـ لممدينة إلى قسميف، مدينة األحياء ك 
مدينة األمكات ك الفصؿ بيف مدينة الحكاـ ك االرستقراطييف ك مدينة الرقيؽ ك الحرفييف إال أف ىناؾ انسجاـ 

ك تكامؿ بيف أنحاء المدينة ككؿ، ك اىتـ الفراعنة بالغطاء النباتي فشيدكا قصكرا عمالقة داخؿ الحدائؽ 
المتنكعة النباتات فمنيا ما زرع لمزينة ك ما زرع لفائدتو الغذائية ك المناخية ك أعطكا اىتماما كبيرا بزراعة 
النخيؿ بشتى أنكاعو ك جعمكه عمى أرصفة الطرؽ ك في محيط الحدائؽ ك داخؿ المنازؿ الخاصة ك العامة 

كالقصكر، إذا فقدماء الفراعنة أعطكا لمبيئة الطبيعية حقيا ك جاءكا بيا مف شتى األنحاء ليدمجكىا داخؿ بيئة 
 .كانت في أمس الحاجة لغطاء نباتي

جاءت الحضارة اليكنانية لتضفي طابعا مميزا لممدينة خاصة مف جانبو البيئي، فاندمجت المدينة مع البيئة 
الجبمية ك الطبيعية في نفس الكقت فمـ تغير مف تضاريس الجباؿ ك لـ تحطـ الغابات ك لـ تغير مجرل 

الكدياف، فأعطت بذلؾ لكحة فنية طبيعية غاية في الجماؿ، فكاف البحر يمثؿ كاجيتيا األمامية بمكنو األزرؽ 
ككاجيتيا الخمفية الجباؿ ك الغابات الخضراء التي كانت تحتضف المدينة التي يغطييا القرميد األحمر ك بيذا 

خمقت المدينة اليكنانية منحى شكمو متناكبا بيف المكف األزرؽ فالمكف األحمر فالمكف األخضر ك بيا تككف 
التضاد في األلكاف فأعطى في األخير التكازف، حقيقة أف مدف اليكناف عبارة عف لكحات فنية طبيعية داخؿ 

 .الطبيعة
حضارة الركماف رغـ كبر رقعتيا إال أنيا أنتجت مدنا كبيرة ك عظيمة عظمة اإلمبراطكرية، كميزة ىذه المدف 

أنيا بنيت بنفس المكاد المحمية المكجكدة بالقرب مف كؿ مدينة ك بيذا كاف التنكع في شكميا العاـ ك لكنيا لكف 
مكادىا رغـ أف المبادئ التي صممت بيا كانت مستمدة مف ركما، حافظ الركماف عمى المخزف الطبيعي الذم 
كاف يحيط بالمدف ك زادكا فيو بالزراعة التي كانكا يعتمدكف عمييا مف زيتكف ك تيف ك فكاكو أخرل، زيادة عمى 
ذلؾ الحدائؽ المعمقة التي كانت تحيط بالقصكر ك التي كانت تمثؿ المتنفس الطبيعي لمسكاف ك أماكف الراحة 

كاالستجماـ ليـ ك لمممكؾ ك حاشيتيـ ك الدليؿ عمى ذلؾ حدائؽ القصر اإلمبراطكرم في ركما كحدائؽ 
المدينة اإلسالمية التي قامت عمى العدؿ ك المساكاة ك . فمكرنسا ك البندقية ك غيرىف مف المدف الركمانية

المحافظة ك الرفؽ بالمككنات البيئية الطبيعية بما فييا الطيكر ك الحيكانات، بذلؾ أعطت المثؿ الذم البد كأف 
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يحتذم بو في تصميـ المدف فالمدينة اإلسالمية جمعت كؿ اإليجابيات مف الحضارات التي سبقتيا لتكظفيا 
في مدنيا كتزيد ليا الجانب اإلنساني المتمثؿ في الناحية االجتماعية ك بذلؾ أعطت أكؿ مدينة لإلنساف كلذا 

سميت المدينة اإلنسانية ألنيا قضت عمى الرؽ ككحدت بيف الغني ك الفقير في حي كاحد كما أف المدينة 
اإلسالمية تمتاز بحدائقيا ك جداكؿ المياه الرقراقة التي كانت تجكب العديد مف الشكارع في المدينة، فطكرتيا 
لتصبح مثال رائعا مف حيث الجماؿ ك الدقة، كزاد في إثرائيا عادات ك تقاليد ك ثقافات الشعكب التي فتحت 
بمدانيا ك لـ تفرض عمييـ نمطا معينا فتركت ليـ الحرية في البناء ك التصميـ كزكدتيـ بالمبادئ ك األسس 
الفقيية التي تنظـ حياتيـ االجتماعية االقتصادية ك السياسية ك الدينية كذلؾ ، فالمدينة اإلسالمية أعادت 

.    المدينة لإلنساف الذم أبدع في صنعيا ك نحتيا ك بيذا أعادت المكحة الفنية لصاحبيا
   

   موقع المدينة باإلقميم الصحراوي  -  4
يعتبر اختيار مكقع المدينة باإلقميـ الصحراكم أحد أىـ الدراسات البيئية الالزمة إلقامة تمؾ المدينة 

: كيعتمد إختيار المكقع عمى مدل تكافر المقكمات التالية
 إنخفاض درجة الحرارة خالؿ فصؿ الصيؼ، مع تكفر التيكية الجيدة خصكصا خالؿ الميؿ .
 تكفر المسطحات المنبسطة كالمرتفعة نسبيا لتكفر تيكية تتخمؿ المكقع بأكممو .
 تكفر المكارد الطبيعية التي تدعـ إقامة كاستدامة المدينة، كخدمات البناء كمصادر المياه مثال .
  تكفر مصادر الطاقات المتجددة، كتعتبر الطاقة الشمسية مدعكمة بطاقة الرياح مف أىـ مصادر

كما يمكف االعتماد عمى طاقة البيكجاز في حالة كجكد مخمفات . الطاقة المتجددة بالمدف الصحراكية
. زراعية متكافرة في نطاؽ تمؾ المدف

 انخفاض معدالت حركة الرماؿ كاإلرساب كالعكاصؼ الرممية  . 
 مورفولوجية التشكيل العمراني لممدينة الصحراوية -4-1

يعتمد التشكيؿ المكرفكلكجي لممدينة الصحراكية مف المنظكر البيئي عمى تحديد الحجـ األنسب ليا في إطار 
نسياؽ تكزيع اإلستعالمات باإلضافة إلى إختيار الشكؿ  نظـ التركيب العمراني ككثافة نطاقات التشكيؿ كا 

  :اليندسي كالتكجيو األنسب لمكتمة العمرانية كاألبعاد الفراغية ليا كذلؾ كما يمي
:  حجم المدينة الصحراوية 4-1-1

تعتبر صعكبة حركة المنشاة داخؿ المجتمعات الصحراكية مف أىـ محددات حجـ المدينة، لذلؾ يراعى أف تتـ 
أكبر نسبة مف الحركة داخؿ المدينة مف خالؿ مسافات سير محدكدة، مما يتطمب صغر حجـ الكحدات 

 .التخطيطية لمحد مف طكؿ رحالت السكاف لمعمؿ كالخدمات
:  التركيب العمراني لممدينة الصحراوية 4-1-2

تتككف المدينة مف كحدات عمرانية كبرل كتمثؿ األحياء السكنية كالتي بدكرىا تتشكؿ مف كحدات عمرانية 
. أصغر تمثؿ المجاكرات السكنية
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الغربي محكرا رئيسيا لمتنمية لتحقيؽ التكافؽ البيئي في المجتمعات الصحراكية حيث -كيعتبر المحكر الشرقي
كتباعدىا عف بعضيا بمسافات محدكدة تعمؿ كأنفاؽ  (شجرم)تنمك عميو الكحدات العمرانية في تشكيؿ حر 

كما يساعد التشكيؿ . ىكائية تمر مف خالليا الطرؽ الرئيسيةمما يساعد عمى حمايتيا مف تراكـ الرماؿ
الشجرم عمى تكفير أحياء كمجاكرات سكنية مكتفية ذاتيا في خدماتيا مما يضمف محدكدية الحركة بيف السكف 

. كالخدمات
:   نسق تشكيل الكتمة العمرانية4-1-3

يأخذ تشكيؿ الكتمة العمرانية في المدف الصحراكية الشكؿ المغمؽ كتتقارب فيو الكحدات السكنية كالخدمات 
كترتفع الكثافة البنائية عمى أطراؼ التجمع كتقؿ كمما اتجينا إلى الداخؿ كذلؾ لمكاجية كتخفيض تأثير الرياح 

كما يعتمد نسؽ تكزيع الفراغات عمى فراغات رئيسية تتكسط الكتمة العمرانية كأخرل فرعية . كالرماؿ المتحركة
كيمكف . مع مراعاة اإلنفتاح النسبي لمكتمة العمرانية تجاه الرياح المستحبة بعد تصفيتيا مف األتربة العالقة بيا

تشكيؿ الكتمة العمرانية لممدف الصحراكية في إطار مركزم أك شريطي أك منتشر طبقا لطبيعة المكقع كالنظاـ 
كيتيح استخداـ التشكيؿ المركزم تككيف كتمة عمرانية مدمجة بمحيط خارجي صغير يتيح . اإليككلكجي العاـ

الحد األدنى مف التعرض لمرماؿ المتحركة كاإلجتياد الحرارم باإلضافة إلى تقصير المسافات بيف أجزاء 
كفي حالة استخداـ التشكيؿ الشريطي فإف التكجيو األنسب لمضمع األصغر يككف في مكاجية الرياح . المدينة

السائدة أم لمشماؿ أك الشماؿ الغربي طبقا لإلتجاه السائد في الصحراء كيناسب استخداـ التشكيؿ المنتشر 
. المكاقع ذات التضاريس غير المستكية حيث يكفر إمكانية تصميـ الشكؿ تبعا لمطبكغرافية لحماية المدينة

:  توجيو التشكيل العمراني  4-1-4
يعتمد تكجيو الكتمة العمرانية في المناطؽ الصحراكية عمى كيفية حمايتيا مف الرماؿ المتحركة مف الظيير 
الصحراكم المباشر، لذلؾ فإف التكجيو األنسب لمتشكيؿ العمراني يعمتد عمى محكر شماؿ غرب في نطاؽ 

  .غرب الشماؿ بحيث تكازل محاكرىا الطكلية مع اتجاىات الرياح السائدة (50°)شرؽ الشماؿ إلى  (40)°

:  توزيع االستعماالت والوضائف بالمخطط العام  4-1-5
كيعتمد ىذا التكزيع عمى كجكد كحدات عمرانية كبرل تمثؿ األحياء السكنية كمركز خدمي في مكقع متكسط 
مف ىذه الكحدات يحتكم عمى الخدمات اإلقميمية المركزية كالحدائؽ كتصؿ ىذه الخدمات باألحياء السكنية 

كبالنسبة لمكحدات العمرانية الصغرل التي تمثؿ المجاكرات فإف خدماتيا . عف طريؽ نقاط اتصاؿ محدكدة
تتكسطيا ، مع كضع الحدائؽ المركزية بشماؿ المخطط العاـ ككضع األنشطة الصناعية بالجنكب مع فصميا 

  .عف التجمع بعازؿ شجرم بعمؽ يتناسب مع التمكث الناتج عنيا

 التوجيو وعرض الطرق 4-1-5-1
 يعتمد تكجيو كعرض الطرؽ بالمناطؽ الصحراكية عمى حركة الشمس كاتجاه الرياح المحممة بالرماؿ، حيث 
يترتب عمى حركة كزكايا ميؿ أشعة الشمس تحديد أماكف كمساحات الظؿ بالطرؽ مما  يساعد عمى خفض 

كما يراعى تجنب اتجاه حركة الرياح المحممة بالرماؿ عند تحديد . الحمؿ الحرارم عمى مستخدمي تمؾ الطرؽ
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جنكب -غرب كعند استخداـ المحكر شماؿ-محاكر الطرؽ الرئيسية، فتأخذ الطرؽ الرئيسية المحكر شرؽ
كقد أجريت العديد مف الدراسات بيدؼ الكصكؿ إلى التكجيو . يراعى أف يككف عرض الطرؽ في حده األدنى

كقد أجريت العديد مف الدراسات بيدؼ الكصكؿ إلى التكجيو األمثؿ . األمثؿ لمطرؽ بالمناطؽ في حده األدنى
، كيحقؽ ىذا التكجيو أفضؿ 30°لمطرؽ بالمناطؽ الصحراكية ككانت النتيجة اختيار المحكر الشمالي بزاكية 

حماية مف أشعة الشمس لمطرؽ كقطع األراضي المطمة عميو خالؿ فصؿ الصيؼ مع تكفير أكبر قدر مف 
.  االستفادة باألشعة الشمسية خالؿ فصؿ الشتاء

 الخضراء المسطحاتتصميم   4-1-5-2
 يخضع تصميـ المسطحات الخضراء بالتجمعات العمرانية الصحراكية لمعديد مف االعتبارات كالمحددات 

  :يمكف إيجازىا فيما يمي

:  تفصيل المبنى المؤثر عمى الراحة اإلنسانية خارجو  4-1-5-3
تعتبر حماية المشاة مف أشعة الشمس أحد أىـ المحددات الكاجب أخذىا بعيف اإلعتبار عند تخطيط المدف 
كالقرل الصحراكية، كفي إطار ذلؾ يفضؿ أف تزكد المباني في تمؾ المناطؽ ببعض التفاصيؿ التي تساعد 

فاستخداـ طريقة البكاكي بالدكر األرضي يكفر . عمى خفض األحماؿ الحراية التي يتعرض ليا المشاة بجكارىا
مسارات مظممة لممشاة، كذلؾ فإف استخداـ طريقة بركز خط القطاع الخرجي لممبنى في حالة زيادة ارتفاع 

.   المبنى يؤدم إلى تكفير الظؿ لممشاة أسفؿ تمؾ البركزات
        كما يؤدم استخداـ المكف األبيض في الحكائط الخارجية لممباني إلى زيادة معدؿ اإلبيار الضكئي 
الذم يتعرض لو المشاة بجكار تمؾ المباني، كلتالفي ذلؾ يمكف تزكيد كاجيات المباني ببركزات تمتد أفقيا 
بكامؿ محيط المبنى المعرض لمشمس، فتساعد تمؾ البركزات بالحكائط عمى إكتساب الكاجية المزيد مف 

.   الظالؿ مع تقميؿ اإلبيار الضكئي الناتج عف تمؾ الحكائط
 خفض تأثير العواصف الرممية  4-1-5-4
      بحماية التجمعات العمرانية بالمناطؽ الصحراكية مف الرياح الشديدة كمف زحؼ الرماؿ ككذلؾ الرماؿ  

: كيتـ ذلؾ مف خالؿ ما يمي. المنقادة التي ترتفع ألعمى بفعؿ الرياح
: األحزمة الخضراء: أوال

-10 يتـ عمؿ أحزمة خضراء في مكاجية الرياح المحممة بالرماؿ بحيث تشكؿ عمة مجمكعتيف عمى مسافة 
 صفكؼ مف األشجار الكثيفة، مع 4-3كـ، كيتككف الحزاـ مف 2-1كـ مف التجمع كاألخرل عمى مسافة 15

 مرات عف ارتفاع األشجار مما يمنع انخفاض 3مراعاة ترؾ مسافة بيف الحزاـ األخضر كالكتمة البنائية تقؿ 
الرياح، كيجب أف تككف األشجار قكية، سمريعة النمك كمرتفعة، دائمة الخضرة كمتداخمة األفرع كغزيرة 

 .Tamarix كأشجار الػ Gasuarinaاألكراؽ، كمف أنكاع األشجار التي تصمح كمصدات لمرياح أشجار 
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: إقامة األسوار: ثانيا
 يراعي إحاطة التجمعات العمرانية بأسكار ذات مسقط أفقي بيضاكم قطره الطكيؿ مكازم التجاه خط سير 
الكثباف الرممية كطرفو المدبب مكاجيا ليا، كيراعى أف تكسي تمؾ األسكار بمادة مقاكمة لمتآكؿ الناتج عف 

. احتكاؾ الرياح المحممة بحبيبات الرماؿ بيا
كما تكضع أبكاب المداخؿ ليذه األسكار في عكس اتجاه الرياح المحممة بالرماؿ، كيفضؿ استخداـ السكر 

المخـر حيث يسمح بترشيح اليكاء المار كزيادة سرعتو، كتزداد فعالية تأثيره األسكار في حالة حمايتيا بأحزمة 
 متر في صفكؼ ممتدة بامتداد 50كمصدات لمرياح مف األشجار المتدرجة االرتفاع كبعركض تقؿ عف 

.  السكر الخارجي
دور العوامل البيئية عمى تشكيل المدن الصحراوية   4-2

إف عالقة اإلنساف بالطبيعة ك تأثير القكل الطبيعية عمى تشكيؿ العمراف ك العمارة عمى مر العصكر ك 
الحضارات المختمفة تنحصر في العالقة بيف اإلنساف ك الطبيعة التي تجسدت عبر تاريخ البشرية في عالقات 

  .(، التعايش ك االستغالؿ التبعية)ثالثة 
فتبعية اإلنساف لمطبيعة تجسدت في عبادتو لمطبيعة ك ظكاىرىا الككنية ك كانت الطبيعة مسيطرة ك بقي 

اإلنساف فييا تابعا غير مؤثر، ك قد تمت ىذه المرحمة مرحمة تعايش، كانت الطبيعة ك اإلنساف في حالة إتزاف 
ك قد أعتبر اإلنساف نفسو مشؤكال عف األرض، فطكع نفسو ككجو إىتمامو إلى المحافظة عمييا مع استيفائو 

 .الحتياجاتو ك متطمباتو اليكمية
في المرحمة الثانية مرحمة االتزاف ظير جميا االستفادة المتزنة مف إمكانيات الطبيعة في مبانيو ك االستفادة مف 

امكانيات الطبيعة ك تسخيرىا في حياتو اليكمية ك محاكلة كضع حمكؿ كتقنيات طبيعية لتفادم المشاكؿ 
البيئية المتمثمة في الظكاىر المناخية مف حرارة ك رياح كغيرىا ك كانت النتائج عمراف ك عمارة متكافقة ك 

 .متزنة مع البيئة متمثمة في العمراف العمارة التقميدية
في المرحمة األخيرة مرحمة االستغالؿ فقد أصبح لإلنساف دكره في تشكيؿ الطبيعة   كتغيير ما ال يكافقو منيا 
ك عدـ احترامو ليا ك ساعده في ذلؾ ظيكر التقنيات الصناعية كالتطكر التكنكلكجي ك ظيكر مدف صناعية 
في كؿ مظاىر الحياة فييا تبرز ظاىرة تحقيؽ المكاسب المادية، كيكبر السباؽ في ىذا المجاؿ حتى لك كاف 

 .عمى حساب البيئة ك الضرر بيا كتدميرىا
ليذا كجب تحديد دكر التأثيرات البيئية المختمفة مف بيئة طبيعية ك اجتماعية ك بيئة مبنية عمى النتاج 

العمراني ك المعمارم لممدف الصحراكية التي كانت خير شاىد عمى مدل االرتباط الكمي بيف اإلنساف ك بيئتو 
التي عاشيا ك تأثر بيا ك أثر فييا ك تعايش معيا ك كاف جزء ال يتجزأ منيا مما أكسب ىذا النتاج العمراني 

شخصية كىكية مميزة قد أىممت بالكامؿ ك لـ يستفاد منيا اطالقا فػي العمراف ك العمػارة المعاصرة التي تعتبػر  
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مستكردة ك دخيمة كال تمت بالكاقع ك التراث بأم صمة ك غريبة عػف البيئة االجتماعيػة كالطبيعية مما ساىـ 
في عدـ االحساس باالنتماء ك الغربة ك االنقطاع الكمي عف األصالة، كلكف األمؿ كبير في الرجكع 

 .لمشخصية الحقيقية كالكاقعية لعمارة كعمراف نابع مف البيئة
  دور البيئة الطبيعية  4-2-1

البيئة الطبيعية بكؿ مككناتيا مف طبكغرافية ك تربة ك مياه ك مظاىر السطح ك مناخ كجميع المصادر 
الطبيعية ليا دكر أساسي في تشكيؿ المدف الصحراكية تمؾ البيئة البكر التي يتعامؿ معيا اإلنساف بتمقائية 

 .ليستفيد مف امكاناتيا ك يغير ما يستطيع تغييره لتكفير بيئة مبنية مريحة مف كؿ الجكانب
:  تعريفات4-2-1-1
 تعريف البيئة: أكال

البيئة ىي كؿ شيء يحيط باإلنساف كيؤثر عمى حياتو منذ ميالده ك حتى كفاتػو، كقد عرفت البيئة في مؤتمر 
ـ بأنيا رصيد المكارد المادية ك االجتماعية 1972األمـ المتحدة لمبيئة البشرية المنعقد باستككيكلـ سنة 

ىذا  كقد عرفت البيئة كذلؾ باالطار  .المتاحة في كقت ما ك في مكاف ما إلشباع حاجات اإلنساف ك تطمعاتو
الذم يعيش فيو االنساف ك يحصؿ عمى مقكمات حياتو مف غداء ك كساء ك مأكل ك يمارس فيو جميع 
مشاطاتو مع أقرانو بني البشر كتنقسـ البيئة إلى بيئة مادية ك التي بدكرىا تنقسـ إلى بيئة طبيعية ك بيئة 

 .مبنية، أما البيئة االجتماعية فتشمؿ الديف ك المعتقدات ك العادات ك التقاليد ك غيرىا مف العناصر
 تعريف البيئة الطبيعية:ثانيا
البيئة الطبيعية في أبسط صكرة ىي البيئة التي مف صنع اهلل ك تشمؿ األماكػف كخصائصيا الجغرافية مثؿ  

الجباؿ ك المحيطات ك الكدياف ك األنيار كالظركؼ المناخية ك التي تشمؿ الحرارة ك الرياح ك األمطار ك 
 .الرطكبة ك الضغط الجكم

 تعريف البيئة المبنية: ثالثا
ىي كؿ تبديؿ أك تغيير أحدثو اإلنساف عمى البيئة الطبيعية لغرض تأميف احتياجاتو اليكمية أك لتحقيؽ قيمة 

متعمقة بو كتخطيط المدف ك انشاء المباني ك جميع األنشطة التي يقػـك بصنعيا أك تعديميا أك انشائيا ك 
  (البيئة التي مف صنع اإلنساف)يمكف تسمية ىذه البيئة 

 دور جغرافية الموقع  4-2-1-2
تؤثر جغرافية المكقع عمى التشكيؿ العمراني لممدف التقميدية الصحراكية بشكؿ كبير كتعطي المستكطنات 

العمرانية طابع خاص ك ىكية مميزة ك متفردة، ك يظير ىذا التميز عمى كثير مف المدف الكاقعة عمى أنيار 
أك بحار أك تالؿ عالية كىضاب، حيث ترتبط بأذىاف الناس بصكرة مميزة مرتبطة بتجاكبيا الشديد ك المتميز 
مع البيئة الطبيعية المحيطة، فالنتاج البنائي أك الصكرة النيائية لمتككيف العمراني لممدف التقميدية بصكرة عامة 
تحقؽ التفاعؿ ك التكامؿ كاالنسجاـ التاـ مع جغرافية المكقع ك تعكس كؿ معطياتو ك يككف ليا كبير األثر في 

 .النتاج العمراني ك تفرد المكاف
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ك بيذا تشكؿ المعطيات الجغرافية لممكقع دكرا ىاما في تككيف النسيج العمراني لممدف كتميزىا ك تكامميا مع 
المكقع، ففي المدف الكاقعة بالمناطؽ الجبمية نجدىا  تحمؿ بعض مف سمات الجباؿ مف حيث مكاد البناء ك 
المعالجات ك تأخذ تشكيؿ عمراني ينبع مف المكقع، كما تبرز خصائص ك سمات مختمفة تماما عف المدف 
الصحراكية المتي يغمب عمييا طابع مميز يتصؼ باألفقية في نسيجيا العمراني كتالحميا ، زيادة عمى مكاد 

  .بناءىا التي تككف مف الطيف كما ىك الحاؿ في بعض المدف الصحراكية كمدينة تيميمكف كأدرار بالجزائر

 
 (غات)مدن صحراوية  (3-5)الصورة (          الجبل الغربي- يفرن )مدن جبمية  (2-5)      الصورة 

 دور التربة و مصادر المياه  4-2-1-3
تعتبر التربة ك مصادر المياه عنصريف متكامميف إلى حد كبير ك معتمد كؿ عمى األخر فال فائدة مف تربة 

خصبة بدكف كجكد مصدر أساسي لممياه قربيا أك بيا ك العكس صحيح إلى حد كبير فال فائدة مف كجكد مياه 
دكف كجكد أرض خصبة بجكارىا، ك تعتمد المدف الصحراكية عمييما في تككيف قاعدة إقتصادية ك تكفير 

 .الغداء ك تنسيؽ المكاقع كتظميؿ الفراغات العمرانية
 دور التربة : أوال

إف التربة في المدف الصحراكية ىي تربة فقيرة ال تصمح لمزراعة باإلضافة إلى محدكدية كميات المياه المتكفرة 
التي في الغالب ما تككف عيكف طبيعية، ك قد كجدت المساحة المخصصة لمزراعة صغيرة ك تقتصر عمى 
زراعة النخيؿ ك الخضراكات غالبا ما تككف لإلكتفاء الذاتي لألسرة، أما في المدف الجبمية فاألراضي رسكبية 

خصبة ك الزراعة تعتمد كميا عمى مياه األمطار التي تعتبر متغيرة ك غير منتظمة ك تعتمد المساحات 
المزركعة عمى معدالت سقكط األمطار فقد تككف ىذه المساحة كبيرة جدا في بعض السنكات ك قد تككف شبو 

 .معدكمة في سنكات أخرل
خالصة القكؿ أف لألراضي المزركعة الدكر الكبير في حياة سكاف المدف التقميدية ك في نمك نسيجيا العمراني 
ك قد تساىـ ىذه المساحات المزركعة في حماية المدف التقميدية كخاصة الصحراكية منيا مف الرياح المحممة 
باألتربة حيث تعمؿ كمرشح طبيعي لحجز األتربة باإلضافة إلى زيادة الرطكبة النسبية ك تمطيؼ الجك الجاؼ 

 .بالمناطؽ الصحراكية
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 دور مصادر المياه: ثانيا
تعتبر المياه أىـ عنصر لقياـ التجمعات السكنية، حيث يحتاج اإلنساف إلى المياه العذبة في حياتو الستيالكو 
المباشر ك الغراض الزراعة ك الصناعة بمختمؼ أكجو احتياجاتو، ك مف أجؿ قياـ أم مدينة البد أف تككف 
مصادر المياه بالمكقع دائمة ك كافية لمحاجة ك متجددة ك مستمرة كتعتبر األنيار ك البحيرات العذبة ككفرة 

مياه األمطار ك العيكف ك الينابيع ك االرتكازية ك المياه الجكفية القريبة مف سطح األرض مف المصادر 
األساسية لممياه كمف الميـ  أف تككف ىناؾ امكانية لمكصكؿ إلى ىذه المياه ك استغالليا بالتقنيات المتكفرة ك 
بتكمفة مناسبة، ك نظرا إلنعداـ األنيار ك البحيرات في األراضي الصحراكية لذا كانت العيكف ك المياه الجكفية 

 .القريبة مف سطح األرض ك الكدياف كمياه األمطار الغزيرة مف أىـ مصادر المياه التي قامت عمييا المدف
كيؤثر نكع مصدر المياه تأثير كاضح في تككيف نسيجيا العمراني، فإذا كانت المدف الصحراكية قائمة عمى 

العيكف كمصدر  أساسي لممياه فإنو يتـ تشكيؿ النسيج العمراني ليا حكؿ ىذه العيكف كيككف نسيجيا العمراني 
متضاـ ك يشغؿ مساحة صغيرة كمحدكدة قد ال تتعدل الميؿ المربع الكاحد ك يتـ تكزيع مياىيا إما باإلنسياب 
الطبيعي أك بعد تجمع مياىيا في حكض كبير ك عمؿ سكاقي لتكزيع المياه عمى األراضي الزراعية ك سقي 

  .الحيكانات
تأثير مصادر المياه ك نكعية المصدر عمى النسيج العمراني يككف كاضحا، فكفرة المياه مف عيكف طبيعية إف 

الكبير في  بالمدف الصحراكية يساعد عمى كجكد مناطؽ خضراء مف أشجار نخيؿ كثيفة يككف ليا األثر
فيككف نسيجيا  ما بالمدف الصحراكية ك الجبمية التي تعاني مف شح في المياهأ .تشكيؿ النسيج العمراني

العمراني خالي مف المسطحات الخضراء فينعكس الجفاؼ عمى البيئة المبنية كما ىك الحاؿ في بعض المدف 
 .الصحراكية 

 
 
 
 
 

 األخضرصورة جوية لمدينة تيميمون، تظير غياب الغطاء  (4-5)الصورة 
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 جانب من مدينة جادو القديمة (6-5)جانب من مدينة درج            الصورة  (5-5)    الصورة 

دور المصادر الطبيعية  4-2-1-4
لممصادر الطبيعية دكر ميـ ك كبير عمى نشأة المدف الحديثة، فما أكثر المدف التي نشات كتطكرت ك 
كبرت ك كاف السبب األساسي قياـ صناعات عمى مكاد خاـ متكفرة بالمكقع ك قد اشتيرت مدف كثيرة صناعية 

 . في عصر ما بعد الثكرة ك إزدىرت ك تطكرت مدف أخرل قائمة أصال عمى نفس األسباب
في المدف الصحراكية الحاؿ يختمؼ كثيرا، ففي العصكر ما قبؿ الصناعة كاف استغالؿ المكارد الطبيعية 

بدائي ك مقتصر عمى بعض الصناعات اليدكية البسيطة ك لـ تمعب المكارد الطبيعية الدكر األساسي ك الميـ 
. في قياـ ك تطكر المدف التقميدية كما ىك الحاؿ في القرف التاسع عشر كما بعده

فالمجتمعات التقميدية تعتمد أصال عمى مصادر الزراعة ك الرم ك التجارة ك تعتبر المصادر الطبيعية الميمة 
في ىذه الحالة المياه ك التربة الصالحة لمزراعة ككجكد غالؼ نباتي ىاـ لمرعي ك اقتصرت الصناعة عمى 

. الصناعات الفخارية ك المعدنية عمى نطاؽ ضيؽ جدا كبطرؽ بدائية يدكية
في المدف الصحراكية تـ استغالؿ أشجار النخيؿ لقياـ بعض الصناعات اليدكية ك الطيف لصناعة الفخار ك 
بعض المنسكجات المعتمدة عمى الصكؼ ك الشعر ككبر اإلبؿ ك في كؿ األحكاؿ لـ يؤثر ىذا العامؿ التأثير 

الممحكظ عمى تشكيؿ النسيج العمراني لممدف التقميدية إال عمى مستكل ضيؽ كىك استغالؿ مكاد البناء 
. الطبيعية التي يعتبر ليا دكر ىاـ في التككيف النيائي لمبيئة المبنية

 دور البيئة المبنية  4-2-1-5
تحكم البيئة المبنية متغيرات مادية ك أخرل غير مادية، فالمتغيرات المادية تشمؿ كافة التدخالت 

لتحقيؽ احتياجاتو الكظيفية الطبيعة، ك  االصطناعية نتيجة التعديؿ الذم يدخمو اإلنساف عمى البيئات المختمفة
يككف لمبيئة الطبيعية التأثير األكبر في تشكيؿ بيئتو المبنية ك ذلؾ مف بيئة طبيعة كمناخ، أما الجانب األخر 

الذم يؤثر في البيئة المبنية فيك المتغيرات غير المادية ك تحكم المعاني ك الرمكز داخؿ الفراغ ، ك في 
المعالجات الخارجية لمفراغ الكظيفي كالناتجة عف النشاطات التي تجرم داخؿ الفراغات العمرانيػة كالمعمارية 

  .ك التي تتعمؽ بالقيـ كالثقافة ك الديف ك العادات ك التقاليد

 ( واليخ ادرار–رقبن )جبوت مه مذيىخ صحراويخ جزائريخ - 7-3شكم 

 صىرح جىيخ نمذيىخ تيميمىن، تظهر غيبة انغطبء االخضر (4-5)صىرح 
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مف ىذا المنطمؽ يمكف اف تصنؼ البيئة المبنية ليس فقط مف حيث البيئة الجغرافية بؿ كذلؾ كبيئة ثقافية، 
البيئة المبنية تتأثر ك تؤثر في نمط الحياة لمفرد ك الجماعة، فالبيئة المبنية ىي نتاج مفاىيـ ثقافية ك قيـ 

كسمكؾ المجتمعات في الحياة ك التي تختمؼ بدكرىا مف مجتمع آلخر ككذلؾ البيئة المبنية تؤثر بشكؿ كبير 
عمى نمط الحياة ك السمكؾ االنساني ك تحافظ عمى التراث ك العادات ك التقاليد مف خالؿ فراغاتيا ك نمط 
عمرانيا ك نمط عمرانيا ك عمارتيا، ىذا ما يجعؿ العالقة كطيدة ك متبادلة بيف المجتمعات البشرية كبيئتيـ 
المبنية ك التي تككف بمثابة مرآة تعكس شخصية المجتمع ك كيانو الثقافي ك ىذا ما يجعؿ ك يعطي لميبئة 

المبنية مذاؽ خاص كشخصية منفردة نابعة مف المكاف ك الزماف، ىذه القيـ العمرانية ك المعمارية متكفرة فقط 
كميزة مف مميزات العمراف ك العمارة التقميدية حيث كانت البيئة المبنية نتاج ثقافي ناتج عف االحتياجات 

. التكافقة ألبناء المجتمع الكاحد في حكار ك عالقة متكازنة مع البيئة الطبيعية كاإلجتماعية
دور العوامل المناخية   4-2-1-6

بالنسبة لتشكيؿ البيئة المبنية ك شكؿ المباني يمعب المناخ الدكر األكبر ك يؤثر في العناصر المختمفة لممبنى 
مف أسقؼ ك كاجيات ك نسيج عمراني، حيث تختمؼ ىػذه العناصر مف إقميـ مناخي آلخػر، ك بالتػالي يكسب 
كػؿ إقميػـ مناخي ىكية عمرانيػة كمعمارية مميزة حسب الظركؼ المناخية المحيطة ك يظير التأثير المناخي 

 .كاضحا في عناصر المباني كاألسقؼ التي تأخذ شكؿ يعكس البيئة المناخية
ففي األقاليـ الحارة الجافة تظير عناصر مميزة باألسقؼ كالقبك ك القباب ك مالقؼ اليكاء كغيرىا مف 

العناصر المالئمة ليذا المناخ ك تظير األسقؼ المائمة بالمناخ البارد الممطر حيث تسقط الثمكج بكميات 
كبيرة ك يظير كذلؾ مداخف التدفئة ك التكسية باألحجار لتفادم تأثير الرطكبة ك األمطار ك الثمكج، ك بذلؾ 
تمعب الظركؼ المناخية الدكر األساسي في تككيف كتشكيؿ البيئة المبنية ك خاصة في العمراف ك العمارة 

. التقميدية ك في مدل تأقمـ ك تأثير البيئة المناخية عمى مظير اإلنساف ك بيئتو المبنية
التقنيات العمرانية 

 النسيج العمراني المتضام- 
يعتبر نظاـ المباني المتراصة مف التقنيات الشائعة اإلستعماؿ في المباني التقميدية لممناخ الصحراكم ك ذلؾ 

لتقميؿ مساحة الحكائط المعرضة ألشعة الشمس، ك ىناؾ ثالثة طرؽ لتحقيؽ ىذا النظاـ، األكلى بتجمع 
المباني ك ذلؾ بعمؿ حكائط مشتركة كعمؿ الفتحات داخػؿ أفنية داخمية مما يقمػؿ مف المساحة المعرضة 

 . كيالئـ ىذا النظاـ المباني ذات الدكر األرضي%50لمشمس بحػكالي 
كالطريقة الثانية بتجمع المباني لتككف متقاربة جػدا فتككف النتيجة شكارع ضيقػة كبالتالي تككف أغمب الحكائط 

مظممة ك كذلؾ شكارع شبو مظممة، ك قد ظير ىذا النظاـ بالمدف التي بيا مباني متعددة األدكار كبعض المدف 
 . التقميدية الساحمية اليبية 

ك يمتاز التخطيط المتضاـ في بعض المدف التقميدية الصحراكية بكجكد طريقة ثالثة كالتي تككف فييا الشكارع 
تحديد مسارات الحركة ك يككف فييا النسيج العمراني  مغطاة بالكامؿ باستثناء نقاط إضاءة بسيطة تساعد عمػى
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-micro)كيساعد التخطيط المتضاـ كذلؾ عمى تحقيؽ مناخ محمي مناسب. بمثابة خمية متراصة مف المباني
climate)  داخؿ الكتمة العمرانية حيث تقؿ فييا كمية االشعاع الشمسي المباشر الساقط عمى الحكائط

كفراغات ك شكارع المدينة، فالشكارع تككف ضيقة متعرجة مظممة تحتفظ باليكاء البارد المحتجز بيا أثناء الميؿ 
 : ألطكؿ فترة ممكنة أثناء النيار، ك مف مميزات التخطيط المتضاـ ما يمي

 
بنيتيا   بموكات المباني في تشكيلأحجام أىميةيوضح النسيج العمراني لبعض المدن العربية التقميدية و الذي يوضح ( 7-5) الصورة

المغرب -الجزائر، مدينة فاس–السعودية، قرية تامينيت –لى الترتيب يمينا قرية نجدية تقميدية ع .الحضرية

 
.  أكثر راحة ك مالئمة لممناخ الصحراكم عمى كجو التحديدMicro Climateتحقيؽ مناخ محمي  .1
تقميؿ مساحات السير بيف االستعماالت المختمفة بالمدينة ك بالتالي تقميؿ االجياد الحرارم الناتج  .2

 .عف الحركة داخؿ المدينة
 .الكفاءة اإلقتصادية إلستعماالت األراضي ك تكمفة المباني .3
 .تحقيؽ الترابط االجتماعي بيف أفراد المجتمع .4
 .تقميؿ طكؿ شبكات المرافؽ ك الخدمات العامة ك بالتالي يحقؽ االقتصاد في تكمفة ىذه الشبكات .5
التكيؼ األمثؿ لممباني مع المعطيات المناخية لممناخ الصحراكم مف حرارة مرتفعة كعكاصؼ  .6

 .رممية ك جفاؼ
ك يعتبر التخطيط المتضاـ مف أنجح النظـ العمرانية التقميدية في التغمب عمى الظركؼ المناخية القاسية 

بالمناخ الصحراكم ك يجب كصفو كأساس مثالي لتخطيط المدف الصحراكم كتطكيره بما يتمشى مع معطيات 
العصر الحالي،ك يعتبر نظاـ المجاكرات السكنية الحديثة المتمثمة في الفصؿ حركة السيارات عف حركة 
المشاة باستعماؿ طرؽ داخمية ذات النياية المقفمة ك تكفير طريؽ دائرم لمسيارات ك تظميؿ ممرات المشاة 
باإلضافة إلى تطكيرىا بتكفير بكاكي بالشكارع الرئيسية ك تكفير أشجار لتضميؿ أرصفة الحركة بالشكارع 

 .الرئيسية خير مثاؿ ك أقربو نجاحا ك قد يككف بديؿ جيد لمتخطيط المتضاـ
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دور البيئـة االجتماعيـة  4-2-1-7
تعريف البيئة االجتماعية  4-2-1-7-1

كيمكف . البيئة االجتماعية ىي ذلؾ اإلطار في العالقات الذم يحدد ماىية عالقة حياة اإلنساف مع غيره
: تحديد عناصر البيئة االجتماعية في جانبيف أساسييف ىما

الجانب المادم كىككؿ ما صنعو اإلنساف مف مسكف كممبس ككسائؿ النقؿ كالمعدات المستعممة في حياتو -1
. مف أدكات كيربائية كالكتركنية كغيرىا 

الجانب غير المادم كالمتمثؿ في العقائد كالمعتقدات كالعادات كالتقاليد كالثقافة كالعمـك كاآلداب سكاء كانت -2
. مكتسبة أك تمقائية

 البيئة االجتماعية لممجتمع الصحراوي 4-2-1-7-2
البيئة االجتماعية الصحراكية ليا خكاص مميزة ساىمت بشكؿ كبير في تشكيؿ النسيج العمراني كالمعمارم 

كيعتبر المجتمع الصحراكم مجتمع قبمي يعتمد بشكؿ كبير في حياتو االجتماعية عمى . لممدف الصحراكية
العائمة كالعشيرة كالقبيمة، كلكؿ عائمة خصكصيتيا ثـ تتحد مجمكعة عائالت متقاربة لتككف عشيرة ليا زقاقيا 
الخاص، ثـ تتحد مجمكعة عشائر لتككف القبيمة، كقد تككف المدينة الصحراكية مف أصؿ كاحد أك مركبة مف 

. مجمكعة قبائؿ، كانعكست ىذه التركيبة بشكؿ كاضح عمى النسيج العمراني لممدف الصحراكية
كتعتبر الخصكصية شيء مميز بشكؿ كبير في المجتمعات الصحراكية كالمتمثمة في الفصؿ بيف النساء 
كالرجاؿ في كؿ النشاطات اليكمية، كفي بعض األحياف يتـ الفصؿ بيف الجنسيف حتى في الحركة في 

كيعتبر المجتمع الصحراكم مجتمع بسيط في حياتو االجتماعية كيعتمد في حياتو اليكمية عمى  .الشكارع
يعتبر الرعي كالزراعة . امكانياتو الخاصة كيعتبر تعاكني كأكثر تالحما كترابطا مف المجتمعات األخرل

كالحرؼ اليدكية مف أىـ مصادره االقتصادية الثابتة في كؿ العصكر إلى جانب التجارة التي ازدىرت في 
. عصكر كاف لتجارة القكافؿ أىمية كبيرة، كقد تراجعت ىذه التجارة بسبب تطكر كسائؿ النقؿ الحديثة

دور التركيبة السكانية لممدن الصحراوية - أوال
إف التركيبة السكانية لممدف الصحراكية مف أىـ العكامؿ المؤثرة في تشكيؿ كتككيف النسيج العمرانيف فكثيرا ما 

فتنقسـ المدينة كنسيجيا العمراني إلى قبائؿ ثـ إلى كحدات . شكؿ النسيج العمراني تبعا لييكمة السكاف القبمية
أصغر كىي العشائر ثـ إلى العائمة التي تعتبر  ىي كحدة تككيف النسيج العمراني لممدف التقميدية الصحراكية  

فيبدأ النسيج العمراني لممدف التقميدية بالبيت السكني كالذم يمثؿ العائمة بفراغاتو الخاصة المنفتحة إلى 
الداخؿ، فكؿ نشاطات األسرة تتـ في فراغات داخمية مغمقة في خصكصية تامة، ثـ تتجمع مجمكعة أسر 

.  عمى شكؿ مجمكعة بيكت تمثؿ عشيرة كاحدة تنفتح عمى زقاؽ أك شكارع غير نافذة 
تتكحد مجمكعة العشائر في مجمكعة أزقة في نسيج عمراني تربطو خدمات متمثمة في المسجد كمجمكعة 

كيتـ . محالت تجارية بسيطة لتككف بذلؾ كحدة عمرانية كاضحة عمى مقياس أكبر مف العشيرة كىي القبيمة
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مالحظة ىذه الكحدات التي قد تككف متماسكة اك متقاربة عمى مستكل النسيج العمراني لممدينة كقد تككف 
. متباعدة كمفصكلة تماما عمى بعضيا البعض كىذا يرجع إلى مستكل الترابط اإلجتماعي بيف ىذه القبائؿ 

مف ىنا يتضح جميا أف النسيج العمراني لممدف الصحراكية ىك ترجمة لمتركيبة السكانية ليذه المدف كقد تتدخؿ 
. مجمكعة عكامؿ أخرل مف عالقات كركابط إجتماعية كالتي تقـك بدكرىا في زيادة تالحـ ىذا النسيج أك تفككو

دور رابطة الدم - ثانيا
تعتبر رابطة الدـ مف أىـ الركابط التي تربط بيف أفراد كجماعات المدف الصحراكم 

فالعالقات اإلجتماعية تككف متينة بيف العائالت كالعشائر كالقبيمة كيفتخركف دائما إلى إنتماءاتيـ العائمية 
. كيذكب الفرد في الجماعة كيخمؽ ىذا اإلنتماء قيمة كمكانة لمقبيمة

 كلممحافظة عمى ىذه الرابطة كزيادة قكتيا يتـ الزكاج في أغمب األحياف بيف أفراد القبيمة الكاحدة كأف 
.                 حدث في أضيؽ الحدكد الزكاج مف خارج القبيمة يككف ىذا الزكاج بمثابة رابطة بيف القبيمتيف

كيسعى كؿ افراد القبيمة الكاحدة عمى التقارب كالتآلؼ كيسكنكف قطاع خاص بيـ عمى نسيج المدينة 
العمراني كتتألؼ المدينة في اغمب األحياف مف قبيمة كاحدة أك قبائؿ متعددة تربطيا رابطة اجتماعية قكية 

. كرابطة الدـ
كبذلؾ ينمك اإلحساس باألماف لكؿ أفراد المجتمع ألنو يعيش بيف أقاربو كعشيرتو كيزداد بذلؾ ركح 
التآلؼ كالمحبة كالتعاكف كاالنتماء كبذلؾ تتكفر بيئة اجتماعية متماسكة تنعكس عمى البيئة المبنية بشكؿ 

 .كبير كفعاؿ
دور العالقات االجتماعية وتنظيم المجتمع - ثالثا

 تتميز العالقات االجتماعية بالمدف الصحراكية بقكة التماسؾ االجتماعي كالركح الجماعية كالتمسؾ 
كىذه تعتبر عكامؿ أساسية لمضغط . بالعادات كالتقاليد كاألعراؼ كخضكع الفرد خضكعا كامال لألسرة كالقبيمة

. اإلجتماعي عمى الفرد كمنعو مف اإلنحراؼ عف الطريؽ الذم يحدده المجتمع
 

 
    

 
 
 
 

 
 التركيبة السكانية لمدينة غات القديمة و ما جاورىا أ (6-5)شكل 

المصدر تجميع الباحث عن نجمي ضياف ، مدينة غات 
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 المصدر تجميع الباحث عن نجمي ضياف ، مدينة غات  التركيبة السكانية لمدينة غات القديمة و ما جاورىا: ب (6-5)شكل 

 
كما أف ركح التعاكف ك التكافؿ ك التماسؾ تجعؿ مف العمؿ الجماعي ميزة أساسية لممجتمعات الصحراكية 
كيساىـ كؿ فرد في بناء الفراغات العامة مف مساجد ك مدارس ككذلؾ يساىـ كؿ أفراد المجتمع كؿ حسب 

امكانياتو ك مكاىبو في أعماؿ البناء حيث أف كؿ األعماؿ بالمدف التقميدية الصحراكية تعتبر أعماؿ تعاكنية 
ك بالتالي تساىـ ىذه الركح في جعؿ الفرد ىك نكاة المجتمع ك العنصر األساسي فيو يتحرؾ في مدار تحدده 

القبيمة في التكامؿ مع بقية أفراد المجتمع بطرؽ ك أساليب منظمة حسب األعراؼ ك العادات ك التقاليد 
المتكارثة، كنتيجة لممساكاة ك العدالة الجتماعية ك التجانس الكبير بيف أفراد المجتمع الصحراكم ينعكس عمى 

النسيج العمراني لممدف الصحراكية التي يتضح فييا اإلنسجاـ الكامؿ في مبانييا ك معالجاتيا العمرانية ك 
. المعمارية ك مكاد بنائيا ك أساليب التشييد

 دور الدين و المعتقدات- رابعا
إف الديف اإلسالمي ليس دينا ك عقيدة مرتبطة بالرب فقط بؿ ىي نظاـ إجتماعي متكامؿ إنعكس في كؿ 
نكاحي الحياة المادية ك المعنكية، فقد كاف لعامؿ الديف التأثير الكبير في تككيف مالمح المدينة العمرانية ك 

 .المعمارية ك تشكيؿ نسيجيا العمراني
مف أىـ القيـ اإلسالمية التي جاء بيا الديف ىي إرساء مبدأ المساكاة بيف الناس جميعا كرابطة األخكة في 

االسالـ ك عالقة المحبة ك اإلحتراـ ك حسف الجكار ك صمة الرحـ ك الصدؽ في المعاممة، ك التي انعكست 
بشكؿ مباشر عمى أسس العمراف ك العمارة في المدف االسالمية في صكرة الكحدة في المباني ك المساكاة ك 
البساطة ك ترابط ك تراص مبانييا ك عالقات الجكار بحيث تأتي عالقة ذكم القربة أكال تأكيدا لصمة الرحـ 
التي حث عمييا االسالـ ك بعد ذلؾ تأتي العالقات األخرل بالتساكم، ك قد تميز النسيج العمراني لممدف 
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التقميدية الصحراكية بالتدرج اليرمي المتناقص في تكزيع الفراغات العمرانية التي تبدأ بالفراغ العاـ المتمثؿ في 
الساحات ك األسكاؽ العامة ثـ إلى الشكارع الرئيسية ثـ إلى شبو العاـ ك ىك الزقاؽ ثـ إلى الفراغ الخاص كىك 

الفناء الداخمي لمبيكت السكنية، كما صارت المساجد ك دكر العبادة عالمة مميزة في المدف التقميدية حيث 
كاف المسجد ىك قمب المدينة النابض ك بجكاره القمعة ك المباني العامة لممدينة، ك اتسمت القيـ الدينية بتأثيرىا 

عمى الطابع العمراني ك المعمارم ك بثباتيا كالدكاـ النسبي ليا عبرالعصكر، فقد كانت البيئة المبنية لممدف 
 .التقميدية ك عناصرىا المعمارية ك العمرانية شاىد عمى أف ليا دكر ىاـ في ترسيخ القيـ الدينية

أما عمى مستكل المعتقدات فنجده في العمراف ك العمارة تأثيرا عمى شكؿ أبعاد رمزية كمعنكية ك سمككيات 
إجتماعية تنعكس عمى البيئة المبنية في صكرة مفردات ك أنماط معمارية مثؿ الزخارؼ التي ليا دالالت 

رمزية خاصة ك يتغير ىذا العامؿ بتغير عامؿ الثقافة ك ال يعتبرعنصر دائـ ك ثابت بؿ متغير ك قد يككف 
 .زائؿ

دور العوامل الثقافية لممجتمع الصحراوي - خامسا
        ـ مفيوم الثقافة 

يمكف  تعريؼ الثقافة بأنيا أسمكب ك نمط الحياة الخاص بالجماعة، نظاـ الرمكز ك المعاني كالتصكرات  
كما يعرؼ حسف فتحي الثقافة بأنيا نتاج تفاعؿ األفراد عمى إختالفيـ ك تبايف )الذىنية ليذه الجماعة 

امكانياتيـ مع بيئتيـ لتحقيؽ الغايات ك األىداؼ اإلنسانية ك إستيفاء االحتياجات الركحية كالمادية  كتمثؿ 
الثقافة البعد الالمادم لمحضارة ك تعطي لممدينة التي تمثؿ البعد المادم لمحضارة مالمحيا ك صفاتيا 

 . المميزة

   دور العوامل الثقافية لممجتمع الصحراوي4-2-1-8
تعتبر الثقافة مف العناصر األساسية في صياغة ك تشكيؿ العمراف ك العمارة حيث أنيا تضفي عمى البيئة 

المبنية ىكية خاصة كطابع مميز، ك يصبح النتاج العمراني عامؿ أساسي في تحديد مالمح المجتمع الثقافية 
 .لما يحممو مف رمكز، فالثقافة ك البيئة المبنية يؤثراف كؿ منيما عمى االخر ك العالقة بينيما عالقة متبادلة

يعتبر المجتمع الصحراكم مجتمعا بسيطا ك متجانسا في سمككو ك ثقافتو لقمة احتكاكو بالمجتمعات األخرل  
فإنعكس ىذا عمى عمرانو ك عمارتو البسيطة المتجانسة في مكاد بنائيا كفراغاتيا ك عناصرىا ك أسمكب بنائيا 

فيظير البيت السكني ككحدة نسيج عمراني متماسؾ متضاـ يعبر عف ثقافة ك أسمكب ىذه المجتمعات في 
 .الحياة

   دور العوامل السياسية4-2-1-9
بنيت المسؤكلية السياسية المتمثمة في الحكـ ك العالقات العامة سكاء كانت داخمية أك خارجية بالمدف 

الصحراكية عمى النظاـ القبمي، المبني عمى سمطة شيخ القبيمة ك الذم يسكده القكانيف العرفية كتطبيؽ أحكاـ 
الديف اإلسالمي، ك لكف لـ يكف ىناؾ حكـ مطمؽ أك أنظمة سياسية سيطرت بصكرة مطمقة عمى المدف 

 .التقميدية الصحراكية عامة
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لذل فإف أغمب النظـ السياسية ك اإلمارات اإلسالمية ك التكاجد األجنبي لـ يكف حاضرا بصكرة مباشرة بالمدف 
الصحراكية بؿ كاف مكتفيا بتمثيؿ السمطة السياسية في صكرة حاكـ أك قائـ مقاـ كىذا ما ساعد عمى اكتساب 
ىامش حرية كبير ليذه المدف ك لـ تؤخذ األنظمة السياسية التي مرت بالبالد  أم قرارات سياسية كاف مف 

 .شأنيا تغيير صكرة ىذه المدف
  دور العوامل التكنولوجية 4-2-1-10
وسائل المواصالت   4-2-1-10-1

تعتبر كسائؿ المكاصالت عنصر أساسي ك ىاـ في تخطيط المدف حيث تتناسب شبكة الشكارع ك الممرات 
مع كسائؿ النقؿ المستعممة، ك لكف بالنسبة لممدف التقميدية الصحراكية فحركة المشاة ك بعض الحيكانات 
المستعممة في النقؿ تعتبر ىي العنصر الكحيد في تخطيط الشكارع ك الممرات ك بالتالي يككف عرضيا 

يتناسب مع المستعمميف، ففي الغالب ال يزيد عرض الشكارع الرئيسية عف أربعة أمتار ك أغمبيا ذات شكؿ 
ممتكم ك تقتصر عمى حركة المشاة فالسمة الغالبة عمى شبكة الشكارع ذات الشكؿ الممتكم ك الضيقة تعتبر 

ميزة تتفرد بيا المدف التقميدية عف الحديثة التي أصبحت فييا كسائؿ المكاصالت الحديثة مف سيارات 
كقطارات ك غيرىا عامؿ أساسي ك ىاـ عمى حساب حركة المشاة التي أصبحت ال تحضى باألىمية في 

فالمدف التقميدية الصحراكية في مدف ذات مقياس إنساني في كؿ . تخطيط المدف ك القرل في العصر الحديث
. فراغاتيا ك شبكة شكارعيا، مدف طبيعية في تككينيا خالية مف كسائؿ المكاصالت الصناعية

 تكنولوجيا البناء  4-2-1-10-2
تعتبر المدف التقميدية مدف طبيعية تماما خالية مف النظـ الصناعية سكاء عمى صعيد مكاد البناء أك أساليب 

 .اإلنشاء أك حتى التقنيات المستعممة في الحياة اليكمية التي تعتمد كميا عمى الحرؼ اليدكية
فمكاد البناء طبيعية نابعة مف المكقع ك أساليب اإلنشاء ك أدكاتيا بسيطة، ك األثاث المستعمؿ يعتمد كميا 
عمى الحرؼ اليدكية التي تعتمد عمى شجرة النخيؿ ك الخزؼ ك الخشب الطبيعي ك الصرؼ ك الكبر ك 

 .بالتالي كاف النتاج مدف طبيعية خالية مف التقنيات الصناعية
مواد البناء    4-2-1-10-3

تميزت المدف التقميدية بمكاد بناءىا الطبيعية المتكفرة بالمكقع كالحجر ك قكالب الطكب المصنعة مف التربة ك 
الجبس ك الخشب، فتبنى األساسات ك الحكائط عمى ارتفاع متر مف الحجر الطبيعي ك تستكمؿ الحكائط 

لبناء الحكائط في  بقكالب الطكب  ك يستعمؿ مكنة الجبس لبناء الحكائط ك قد يستعمؿ نظاـ ضرب الباب
خشب المأخكذ مف أشجار النخيؿ، حيث يقسـ جذع النخمة إلى نصفيف اؿبعض المدف التقميدية، ك يستعمؿ 

طكليا ك يستعمؿ كأعصاب تحمؿ السقؼ في اإلتجاه القصير، ك تتميز المدف التقميدية بكحدة ك تجانس 
 .المظير كالمكف ك انسجاـ تاـ مع المحيط بسبب إستخداـ مكاد بناء طبيعية
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نظم و أساليب اإلنشاء   4-2-1-10-4
تعتمد النظـ اإلنشائية المستعممة في المدف التقميدية الصحراكية عمى ما ىك متاح مف مكاد بناء ك 

استغالؿ مكاصفاتيا مف حيث قكة التحمؿ ك العزؿ الحرارم عف طريؽ التجربة ك الخطأ حتى الكصكؿ إلى 
. اإلستعماؿ األمثؿ لكؿ المكاد المتاحة

يعتبر النظاـ االنشائي المستعمؿ في المدف التقميدية ىك نظاـ الحكائط الحاممة المبنية مف الحجرك 
مكنة الجبس أك قكالب الطكب المصنكعة مف الطيف أك ضرب الباب، ك يككف سمؾ الحائط كبير حيث 
يتجاكز الخمسكف سنتيمترا في أغمب األحياف، ك يعمؿ األساس مف الحجر كمكنة الجبس حتى يقاـك 

  .الرطكبة
ك يبنى السقؼ مف القبك أك القباب بالحجر كمكنة الجبس أك أغصاف األشجار، ك ينتشر النظاـ 

 مترا كتغطى األسقؼ بعد 3.5األخير بالمدف التقميدية الصحراكية ك ال تتعدل البحكر المسقكفة بيذا النظاـ 
ك ضع طبقة مف سعؼ النخيؿ بالتراب ك تعالج األسطح العمكية بالجبس كالجير حتى تقاـك الرطكبة ك 
تعكس أشعة الشمس ، ك تعمؿ األعتاب ك الجسكر التي فكقيا حكائط بكضع قطعتيف أك ثالثة قطع مف 

. خشب الصنكبر ك ذلؾ حسب الكزف الكاقع عمييا كخاصة بالشكارع المغطاة
أما أساليب اإلنشاء فتتـ بطريقة جماعية تعاكنية حيث يشارؾ شباب المدينة بعممية البناء كفي العادة 
يشرؼ عمى عممية البناء فنييف ليـ خبرة طكيمة، ك تتـ عممية البناء بعد تجييز المكاد الالزمة لمبناء مف قبؿ 

. المالؾ ثـ يتـ البناء، ك ينجز العمؿ في فترة  كجيزة بفعؿ ركح التعاكف
أما المباني العامة كالمساجد ك الزكايا كالكتاتيب يتـ مشاركة الجميع في أعماؿ تطكعية كذلؾ لتقميؿ 
نفقة البناء، كىذه الركح الجماعية في عممية البناء تساعد الشباب عمى إكتساب خبرة عممية ك تؤىؿ فنييف 
جدد في ىذه المينة، ك بالتالي يصبح المكاطف ىك الميندس ك البناء ك البيئة المبنية عبارة عف عمراف 

. تمقائي نابع مف السكاف ك بمكاد بناء متكفرة بالمكقع ك يككف النتاج العمراني بسيط ك جميؿ ك يفي بالغرض
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (انجبحث: انمصذر)قطع مه انصىىثر نالسقف  (9-5)انصىرح  (انجبحث: انمصذر)قىانت طىل انجىبء  (8-5)انصىرح 
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مف خالؿ إستعراض ك دراسة مدف الحضارات القديمة ك المدف التقميدية ك العكامؿ المؤثرة عمى تشكيؿ إف 
النسيج العمراني ك المعمارم لممدف التقميدية الصحراكية كمراجعة المؤلفات ك األبحاث ك الدراسات السابقة في 

: ىذا المجاؿ يمكف الخركج بالنتائج التالية
 ظيكر التخطيط المتضاـ ك الفناء الداخمي كاف سمة مشتركة في مدف الحضارات القديمة. 
 مركزية المباني الدينية ك اإلىتماـ بيا كاف بارزا في كؿ الحضارات القديمة. 
  شيكع نظاـ التخطيط الشبكي في المدف القديمة بعد القرف الخامس قبؿ الميالد عمى يد الميندس

ىيبكدامس ك اصبحت المدف أكثر نظاما بالرغـ مف استعماؿ ىذا النمط التخطيطي مف قبؿ الفراعنة 
 .قبؿ ىذا التاريخ بكثير

  بركز مرافؽ الحياة اإلجتماعية مف ساحات عامة ك مالعب ك مسارح بشكؿ كبير في الحضارة
 .اإلغريقية لشغفيـ بالحياة اإلجتماعية ك تطكرت ىذه المرافؽ فيما بعد بشكؿ كبير عمى مر العصكر

  تطكر العمراف ك العمارة التقميدية في مدف الحضارات القديمة تبعا لتعاقب ىذه الحضارات المختمفة ك قد
 .إستفادت مف بعضيا البعض

  تشكمت المدف التقميدية كنتاج لعكامؿ متعددة أىميا البيئة الطبيعية ك البيئة اإلجتماعية كيعد تأثير
المناخ مف أىـ العكامؿ التي أثرت عمى المدف التقميدية ك أعطتيا سماتيا التي تميزت بيا فالمدف 

الصحراكية تختمؼ إختالفا كميا عف المدف الجبمية أك الساحمية ك بذلؾ صنفت المدف التقميدية طبقا 
  .لتصنيؼ المناخ

 
   البيئات الصحراويةمقومات ومالمح العمران المستدام في- 5
 في مستدامة عمرانية بيئات إليجاد التخطيطية كاالستراتيجيات التكجيات األخيرة اآلكنة في ازدادت 

 كتقميؿ البيئي التمكث لمشكالت الحمكؿ أفضؿ كتكفير البيئي التكازف تحقيؽ بيدؼ الصحراكية البيئات
 معظـ أف كاألبحاث إلى الدراسات مف العديد أشارت كقد .كالفراغات لمكتؿ الصناعي التكييؼ عمى االعتماد
 كخصائص مقكمات فييا العمراف كيتطمب بالجفاؼ يتصؼ صحراكم مناخ يسكدىا العربي الكطف مناطؽ
 .مالئمة
 العمرانية البيئات مف العمرانية الخصائص كاستخراج استخالص عمى كاالستراتيجيات التكجيات تمؾ كتتركز
 القركف عبر لمخبرات تراكـ عف عبارة ككنيا أساسيان  مرجعان  تعتبر كالتي القديمة، المناطؽ في سائدة كانت التي
 الباحثيف منو العديد أجمع كقد .مستدامة عمرانية بيئات إليجاد كالتقنيات الحمكؿ العديد مف تطكر إلى أدت
 أف الضكابط ك صان كخص الجديدة، المشركعات في الخصائص تمؾ يتناكؿ ال المعاصر العمراف أف عمى

 عمرانية بيئات نشكء إلى أدل مما الخصائص، تمؾ تحقيؽ تتطمب ال المحمية البيئات في العمرانية كاألنظمة
 .المنطقة في السائد كالمناخ البيئة متطمبات مع تتناسب كال لمطاقة مستيمكة
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براز استخالص إلى البحث ىذا كييدؼ  كالخاصة العامة الجيات مف العديد بدأ حيث الخصائص، تمؾ دكر كا 
دراجيا الخصائص تمؾ بتبني العربية المناطؽ في كالعمراف البناء بقطاع كشئكف المعنية  الشركط ضمف كا 

 .مستدامة عمرانية بيئات إلى الكصكؿ بيدؼ المشاريع العمرانية في المطمكبة كالمعايير
 بيئاتنا في سائدة كانت التي الجافة لمبيئات المالئمة العمرانية لمخصائص كاالستقراء لذا كجب االستطالع

 لمبيئة المالئـ المتضاـ العمراني النسيج إلى كالعكدة كالبركدة، بالظؿ غنية كفراغات كتؿ كإيجاد المحمية،
 إلى باإلضافة الشمسي، اإلشعاع مف كالفراغات الكتؿ حماية مف قد يكفر أكبر كالذم الصحراكية العمرانية
 .لمعمراف المستدامة التنمية تحقيؽ في تساىـ التي الخصائص مف العديد

 :الصحراوية المناطق في المستدام والعمران البيئة 5-1
 :والعمران البيئة  مفيوم5-1-1

 المحيط كالجك أحياء مف عمييا كما طبيعية عناصر مف األرض عمى يقع ما كؿ بأنيا الطبيعية البيئة تعّرؼ
 كالتي اإلنساف صنع مف فيي المبنية البيئة أما .كجؿ عز اهلل صنع مف كىي البعض، بعضيـ عمى كتأثيرىـ
 تكف لـ قريب كقت كحتى .األحياء إليكاء كفراغات كمسارات كمباني منشآت مف شيده أك أنشأه ما كؿ تشمؿ
 مف كفرة أكثر كانت الطبيعية كالمكارد اإلمكانات أف حيث الطبيعية البيئة عمى خطر أم المبنية البيئة تشكؿ
 استخداـ أف كما .الصحراكية المناطؽ فيو تكثر كالذم العربي الكطف مناطؽ في حتى كالعمراف، السكاف كثافة
 كأف خصكصان  البيئة، عمى تحافظ تمقائيان  كانت كالتي التراكمية الخبرات عمى يعتمد كاف لمبيئة نسافاإل

 الطبيعية البيئة عمى لممحافظة تدفعو كالتي اإلنساني السمكؾ عمى كبير تأثير ذات كانت اإلسالمية الضكابط
 .مكاردىا عمى كالحفاظ

 إلى أدل العمراني النطاؽ في لمتكسع كالحاجة العربية، المناطؽ في خصكصان  اليائمة السكانية الزيادة إف
 نحك التكجو كاف كقد .الكبيرة األعداد تمؾ تستكعب جديدة عمرانية تجمعات لبناء جديدة عف مناطؽ البحث

  .العربي الكطف مف كبيران  جزءان  تشكؿ الصحراكية المناطؽ أف حيث منيا، بد ال الصحراكية ضركرة المناطؽ
ف  فيو تمعب آخر عالـ نحك المحدكدة بيئتو مف االنطالؽ في تكمف حاليان  العالـ تكاجو التي التحديات كا 

 تحممو بما كاعدة جديدة عمرانية محاكر إلى الخركج كتقتضي الشاممة التنمية في كرائدان  بارزان  دكران  الصحراء
مكانات فرص مف  . تنمكية كا 
 :المستدام  العمران5-1-2
 تحقيقيا ينبغي التي العمرانية كالمتطمبات االعتبارات مف العديد يراعي لـ الصحراء نحك السريع االنطالؽ إف
 البيئات في االعتبارات تمؾ مف العديد كجكد رغـ العربي، الكطف في صان كخص الجديدة التجمعات تمؾ في

 االعتبارات عمى ركز قد لمبيئة المالئـ العمراني بالتخطيط المتعمقة الدراسات فمعظـ .القديمة العمرانية
 يتعمؽ ما كلكف فقط، الحرارم كالعزؿ البناء كمكاد التكجيو حيث مف المنعزلة بالمباني الخاصة كالمعايير
 في المتخصصة األكساط مف العديد في بدأ كقد .االىتماـ بذلؾ يحظ فمـ كاإلقميمي العمراني بالتخطيط
 بحفظ يعنى الذم نسانياإل اإلطار تحديد بأنيا عرفت التي المستدامة التنمية مفيكـ عمى التركيز العمراف
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دخاؿ متجددة الغير المكارد كتدكير  إدارة تككف أف عمى المتجددة المكارد عمى المعتمدة التكنكلكجيا كا 
 كتكمف .األساسية التنمية مشكالت لمعالجة المعيشي الدعـ نظاـ عمى يحافظ بأسمكب كاستغالليا استخداميا

 الطبيعية البيئة حالة كتحسيف تطكير تساعد عمى التي كمبادئيا دكرىا خالؿ مف المستدامة التنمية أىمية
 :التالية  المبادئ مع تتماشى بأساليب سكاء حد عمى كالمبنية
 الطبيعية المكارد عمى الحفاظ. 
 عادؿؿ بشؾ األجياؿ بيف المكارد تكزيع. 
 مكاردىا كتجديد إحياء ك إعادة عمى البيئة مساعدة. 
 القادمة األجياؿ ليا تتعرض أف يمكف التي المخاطر تقميؿ. 
 عمى كالمحافظة حياتو الستمرار نسافاإل احتياجات بيف التكازف تحقيؽ إلى تيدؼ المستدامة التنمية أف أم

 .القادمة  األجياؿ عمييا تتكقؼ كالتي البيئي كالنظاـ المكارد الطبيعية
نما كاحد، جانب عمى تقتصر أال يجب الفعالة المستدامة التنمية إف  الشامؿ بالمفيكـ تطبيقيا يتـ أف ينبغي كا 

  .كاالجتماعية كاالقتصادية البيئية جكانب جميع يغطي الذم

 
 الشامل  بالمفيوم المستدامة لمتنمية الثالثة جوانبال (7-5)شكل

 لسببيف تعكد أنيا نعتقد كبيرة معكقات تكاجو كالمتطمبات المبادئ لتمؾ الفعمي كاالنعكاس العممي التطبيؽ إف
 :رئيسييف
 الصحراكية لممناطؽ المالئمة العمرانية كالعناصر المفردات أكلكيات في ضبابية. 
 أخرل بيئات مف كضابط عمى العربي الكطف في العمرانية الضكابط كضع في االعتماد. 
 في الباحثيف مف العديد ساىـ فقد .عميو ىك ما عمى الكضع استمرار يبرراف ال السببيف كال فإف يكف، كميما
 أف كما .الصحراكية المناطؽ في العمرانية لمبيئات المالئمة كالمفردات العناصر مف عدد عمى الضكء تسميط
يجاد إلرادة يحتاج بيئية ليداؼ أ كتطكيرىا العمرانية الضكابط تغيير  طالب كقد .ذلؾ لتطبيؽ مناسبة آليات كا 
 يغمب التي العربية بمداننا في العمرانية لمتنمية كالتشريعات لمقكانيف استراتيجية بكضع المتخصصيف مف العديد
 الحفاظ بيدؼ كذلؾ غربية، بيئات مف القادـ المعاصر المدني التنظيـ غزك لمقاكمة الصحراكم المناخ عمييا
.  المحمية بيئاتنا في العمرانية خصائص التنمية عمى



 ثـــــيئخ انـــذراســـــخ...................................................  .................................................. انفصم انخبمس/ انذراسخ انىظريخ 

196 

 

 :الصحراوية بالمناطق لمعمران التخطيطي الفكر  مالمح5-2
 :  التالية األسس في كتتمثؿ .العكامؿ مف بعدد الصحراكية بالمناطؽ لمعمراف التخطيطي الفكر مالمح تتعمؽ
 لممكقع المكانية العالقات. 
 المناخية كالعالقات البيئية الخصائص. 
 كتاريخو لإلقميـ التراثية العالقات. 
 المعالـ كاضح لعمراف تكاممي بشكؿ التفكير. 
 المتغيرات الستيعاب كبالمركنة متميز عكضي بشكؿ ينمك متناميان  تخطيطان  التخطيط يككف 

 .المستقبمية
 نكعياتيا بمختمؼ كالخدمات العامة كالمرافؽ الطرؽ طريؽ عف كاإلقميـ المدينة بيف الربط. 
 إقامتيـ المتكقع السكاف احتياجات تمبي التي اإلسكاف نكعيات. 

 :القديمة المدن في المستدام العمران  أصالة5-2-1
 غالبيتيا كالكاقعة كاإلسالمية العربية المدف بيا تتمع التي األصيمة العمرانية الثركة الباحثيف مف العديد تناكؿ
 أف إال التخطيطي، الفكر حيث مف اإلسالمية المدينة مسمى عمى القائـ الخالؼ كرغـ .صحراكية بيئات في

 بشكؿ البيئة لمعكامؿ المدف تمؾ عمراف مراعاة في الدقة يالحظ المدف تمؾ كخصائص مفردات مف يستعرض
 .مميز
 خالؿ مف المحمية البيئات مع لمتأقمـ السعي يعكس القديمة اإلسالمية لممدف المتشابؾ العمراني النسيج إف

 لألجياؿ االجتماعي التكاصؿ كيحقؽ الثقافية بالجكانب يرتبط أنو كما. المدف لتمؾ المككنة العناصر مختمؼ
 . المتميزة العمرانية ىكيتنا تشكيؿ إلى أدل كالذم المتالحقة

 

 
  الصحراوي المدن عمران في القديم العمراني النسيج( 10-5) الصورة
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 مف البيئية الظركؼ مع لمتكافؽ رائعان  نمطان  القديمة العربية الصحراكية لممستقرات العمراني التشكيؿ مثؿ لقد
 جاءت كقد ككؿ، العمراني بالنسيج كعالقتو األخرل بالمباني المبنى بعالقة مركران  منفردان  المبنى تصميـ حيث

 . كالطبيعية كالعمرانية االجتماعية البيئة مع متناسبةن  العمراني فمسفة التشكيؿ
 العناصر مف المدينة التقميدية سيالحظ طرقيا المتعرجة كالممتكية كشكارعيا الضيقة كالعديد في يسير مف إف

 . اإلسالمية المدف معظـ مع تتشابو التي
 قياس عمى أيامنا في يساعد القركف عبر تطكرت التي التقميدية المدف مف الحضرية المؤشرات استخراج إف

 إيجاد نحك كيكجو التخطيط في مؤثر عامؿ أكبر باعتباره لممناخ المعاصر الحضرم التخطيط استجابة مدل
نشاء الصناعي التكييؼ عمى االعتماد كتقميؿ البيئي التمكث لتقميؿ المحيط لمشكالت الحمكؿ أفضؿ  ما كا 
 : المؤشرات تمؾ أبرز كتعتبر المستدامة، بالبيئة العمراف المعاصر أدبيات في يعرؼ
 القديمة كاإلسالمية العربية لممدف العمراني النسيج عمى ذلؾ كيغمب :العمراني كالتكاثؼ التضاـ 

 .الجافة الحارة المدف في 0.20 ك 0.10 بيف ما لمكتؿ بالنسبة الفراغات مؤشر كيتراكح
 كالطرقات الشكارع في أك كالمياديف كالساحات األفنية في سكاء ذلؾ كيظير :الحضرية الفراغات قمة. 
 كال ضئيمة نسبة لمكتؿ الخارجية الفتحات تمثؿ حيث اليامة المؤشرات مف كىي :الداخؿ نحك االنفتاح 

 .مصمتة غالبيتيا في الكاجيات أف يبيف مما األحكاؿ أحسف في   0.10تتجاكز
 :الصحراوية لممناطق المالئمة العمرانية والمفردات  الخصائص5-3
 كالمفردات الخصائص مف عدد طرحت التي الدراسات مف العديد إلى كباالستناد عرضو، تـ ما خالؿ مف

 الكصفي الجانب تكضيح مع كاألكلكية األىمية حسب عرضيا سنحاكؿ الصحراكية، المناطؽ في العمرانية
 عنصر لكؿ المناسب كالتحميمي

 :المتضام العمراني  التشكيل5-3-1
 في لمعمراف األنسب ىك كالمتكاثؼ المتضاـ العمراني النسيج أف عمى المتخصصيف مف العديد اتفؽ لقد

 فإنو الشمس ألشعة األسطح تعرض مف التخفيؼ في أىميتو إلى باإلضافة أنو كما .الصحراكية المناطؽ
 السياسات تطكير خالؿ مف الغربي العالـ في المخططكف إلييا سعى التي المتكاصمة التنمية مفيكـ يحقؽ

 بدرجة يتأثر لممبنى الحرارم الكسب إف .العمرانية  التنمية كأنشطة جيكد االستدامة في مبدأ لتحقيؽ المناسبة
  :يمي ما مراعاة كيتطمب المباشرة، الشمس ألشعة التعرض
 الشمس ألشعة التعرض تقميؿ في أساسيان  دكران  يمعب الذم لمكتمة المناسب الشكؿ اختيار. 
 لمشمس المعرضة السطكح تقميؿ إلى يؤدم الذم متضاـ بشكؿ كتجميعيا الكتؿ تصفيؼ اعتماد 

 نجد مبسط، سكني نمكذج تجميع أساليب ك أشكاؿ بيف مقارنة خالؿ  كمف.متصاغر ىندسي بشكؿ
  المتضاـ بالتصميـ أك السطكح عدد بتقميؿ لمشمس المعرضة الكاجيات تخفيض يمكف أنو
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  المتضام بالتصميم أو السطوح عدد بتقميل لمشمس المعرضة الواجيات مساحة تخفيض (8-5 )شكل

 السطح تعرض تخفيؼ في تساعد اإلظالؿ مف كبيرة كمية تكفير إلى يؤدم الكتؿ تجميع أسمكب ك طريقة إف
 أساسيان  جزءان  تعد التي بالمساحات االقتصاد في أيضان  يساىـ المتضاـ التشكيؿ إف . الشمس ألشعة الخارجي

 ال بحيث نسافلإل حقيقي احتياج عف كالناتج لألرض األعظمي االستخداـ يعني كالذم البيئية، المنظكمة مف
 نسبة كيقمؿ الميدكرة المساحات مف الكثير يكفر معينة بطريقة تكزيع الكتؿ  إف .كاألحياء األرض يضر

 . الصحراكية لمبيئات المناسبة غير الفراغات

 
 الكتل لتوزيع المختمفة اإلمكانيات يوضح( 9-5)شكل 

 النقطي النمط استخداـ الصحراكية المناطؽ في العمرانية المناطؽ لمعظـ الحالي التخطيط في المالحظ مف
 لمتشكيؿ التطبيقية أك التجريبية سكاءن  الناجحة المحاكالت بعض إف .المبنى جكانب لجميع االرتدادات كاستخداـ
 مف لمكقع تجريبية دراسة كقد أكضحت .البيئة الصحراكية مع المالئمة إمكانية أثبتت قد المتضاـ العمراني
 يمعبو الذم بالدكر حاليان  تخطيطي مستخدـ نمط كاألخر لمبيئة مالئـ تقميدم نمط أحدىما بديميف خالؿ

 ضبط في كدكره التنمية كاقتصاديات التشكيؿ بيف الكثيؽ كاالرتباط لممسكف البيئي األداء رفع في التشكيؿ
 :  منيااالعتبارات مف مجمكعة خالؿ مف االستدامة مفيكـ دعـ في التشكيؿ دكر كيتأكد .العمراف
 .السكنية الكحدة نمك في المركنة مع التشكيؿ في التحكـ
 المشاة كمركر اآللي المركر بيف الفصؿ. 
 كالبيئي االجتماعي البعد عمى التركيز. 
 الصناعي التبريد عمى االعتماد تقميؿ. 
 السمعي التمكث تقميؿ في التشكيؿ مساىمة. 
 األرض مساحة النخفاض التكمفة خفض في التشكيؿ مساىمة. 
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 ) 2004 يوسف و عيد( لمتشكيل التكوينية لمبنية أساسي كمكون الفناء اعتماد مع المتضام التجميع نمط استخدام (10-5) شكل

 :العمرانية   الكتل5-3-1-1
لمكتمة  المناسب كالحجـ الشكؿ اختيار إف ك .العمراف تشكؿ التي األساسية العناصر ىي العمرانية الكتؿ تعتبر
 يعكس ال العمرانية الكتؿ في الحالي الكقت في نالحظو ما إف ك .الشمسي لإلشعاع تعرضو تخفيؼ في يؤثر
 اليندسي الشكؿ اختيار فعالية كتتضح .العمراف في االستدامة تحقؽ عمرانية لكتؿ أشكاؿ اىتماـ باختيار أم

.  لمخارج المعرضة بالمساحة الحجـ عالقة في المتمثؿ التعرض معامؿ حساب خالؿ مف لمكتؿ
 الحجـ كىك الشمس، ألشعة الكتمة تعريض خفض حيث مف كالمناسبة المثالية ىك الييئة المكعب كيعتبر
 األحجاـ أف أم التعرض، معامؿ تصاغر المكعب حجـ كبر كمما كأنو الداخمي، الحرارم لمتكازف تكفير األكثر
 .المتناثرة الصغيرة األحجاـ مف لمشمس عرضة أقؿ تككف الكبيرة
 مع عدد خالؿ مف التعرض، معدؿ خفض في يساىـ الكتؿ في الجزئية التفاصيؿ بعض مراعاة أف كما

 : العناصر
 تتعرض ال الكركية األسطح أف حيث ) قبكات قباب ،(  متنكعة بعناصر العمكم الكتمة سطح معالجة 

 .الدرجة بنفس الشمس ألشعة
 الغربي الجانب ارتفاع في تغيير مع السطح مف جزء لتظميؿ مناسب بمقدار الذركة رفع. 
 كالكتؿ المساحات عمى الظالؿ كلتكفير الحرارم االنتقاؿ مف لمتقميؿ كالضخمة الرأسية الكتؿ استخداـ 

 .المجاكرة
 كأحجاـ أشكاؿ اختيار يتـ حيث مناسبة ، بصكرة يتـ ال المعاصرة المشركعات في ذكر ما مراعاة أف كالشؾ

 .الصحراكية المناطؽ عمراف في مطمكب ىك ما مع تتناسب ال معاصرة عمرانية اتجاىات مف
 :العمرانية  الفراغات5-3-1-2
 نمط عمى يركز العمرانية المشركعات مف فالكثير .الكتؿ تكزيع دراسة عف العمراني الفراغ دراسة أىمية تقؿ ال

 أف عمى الدراسات مف الكثير دلت كقد .التكزيع لذلؾ نتيجة تككف الفراغات أف حيث الكتؿ، كتكزيع تصفيؼ
 كعالقتو كتكجييو كمكقعو الفراغ إف شكؿ ك .االستدامة مفيكـ تحقيؽ عمى كبير تأثير ذك الفراغ العمراني

 لتمؾ مناسبة ككظيفة استخداـ كيحقؽ الشمس ألشعة التعرض تخفيؼ في يساعد بو المحيطة بالكتؿ
  .بينيا المشترؾ العامؿ كانت القديمة المدف في الضئيمة الفراغات نسبة أف ذكرنا كقد .الفراغات
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  :يمي ما تكفير يجب العمراني لمفراغ مناسبة دراسة كلتحقيؽ
 األفقية المساحة لتقميؿ كتجزئتيا الكبيرة المساحات ذات الفراغات تقميؿ. 
 لتجنب ارتفاعاتيا كتقارب الكتؿ كتجاكر العمراني الفراغ عمى المطمة العمرانية الكتؿ ارتفاع زيادة 

 .الدكامة اليكاء حركة
 في التحكـ إمكانية مع الرياح، اتجاه مع األصغر الضمع يككف بحيث الفراغات النفتاح مناسب تكجيو 

. مزركعات أك تككينات بكاسطة قكتيا مف التقميؿ أك االتجاه تغيير أك االعتراض مف خالؿ الرياح        
 المشركعات في نمحظ نكاد ال فإننا الممرات، أك األفنية أك المياديف أك بالساحات العمراني الفراغ تعمؽ كسكاء
 عدـ في المسؤكلية إف ك .الصحراكية المناسب لممناطؽ العمراف مع بالمالئمة االىتماـ يعكس ما الحالية
ف .كالمخططيف لمعمراف الجيات الرسمية مف كؿ عمى تقع ذلؾ مراعاة  عمرانية فراغات مراعاة أمكانية كا 
 .ذلؾ لتحقيؽ لك تضافرت الجيكد ممكف مالئمة

 :والمسارات والممرات الشوارع  5-3-1-3
 خاصة عمرانية متطمبات ليا أف إال العمراني، الفراغ مف كجزء اعتبارىا يمكف كالممرات الشكارع أف رغـ

 النسيج في الشكارع نسبة أف لكحظ كقد .لذلؾ المعايير مف عدد تطبيؽ تـ لك فيما المستداـ العمراف تحقؽ
 حركة مع يتناسب بما كتعرجيا كاستقامتيا الطرقات شكؿ إف ك الدنيا، الحدكد إلى كصمت قد القديـ العمراني
 المدف لكف كاألتربة الرمؿ حبيبات مف اليكاء كتصفية الحرارم االستقرار في يفيد كاإلظالؿ كالرياح الشمس

 فرض الذم لممدف اآللية المركبات دخكؿ بسبب المعايير لتمؾ كامؿ بشكؿ تستطيع االستجابة ال المعاصرة
 التساع السمبي األثر مف لمتقميؿ استخداميا يمكف التي كاألدكات الكسائؿ لكف .لمعمراف الشكارع نسبة في تغيران 

   :يمي فيما تتمخص الشكارع
 الحركة كلكثافة لمكظيفة المناسب األدنى الحد إلى كالممرات الشكارع عرض تخفيض. 
 المنطقة في السائد الرياح اتجاه مع يتناسب بما كالممرات كالطرقات ارعكلمش المناسب التكجيو اختيار. 
 فييا مرغكب الغير الرياح آثار لتخفيؼ لمتعرج كالمجكء طكيمة لمسافات مستقيمة شكارع استخداـ عدـ. 
 المناسبة مظممة مساحة أكبر لتكفير المناسب األعمى الحد إلى الشكارع جانبي عمى المباني كتمة رفع 

 .الخارجية األنشطة لممارسة
 المباشر الشمسي اإلشعاع مف لمحماية لمتظميؿ مناسب كتشجير مظممة إنشائية عناصر استخداـ. 

 :العمرانية الكتل  واجيات5-3-1-4
 .لمكتؿ الحرارم الكسب مقدار عمى يؤثر الذم الكاجيات في كاالنغالؽ االنفتاح بمفيكـ خاص بشكؿ كتتعمؽ

 الكاجية   مساحة  مف 0.10 تتجاكز كال القديمة المدف مباني كاجيات في جدان  ضئيمة نسبة تمثؿ كانت كقد
 .الطرقات عمى الشمس أشعة انعكاس عدـ في يساىـ لمكاجية الخشف المممس اختيار أف كما 

 :الشمس إلشعاع التعرض تقميؿ في تساعد كالتي الكتؿ في المعالجات بعض تكفير يمكف كما
 المكتسبة ةرالحرا كمية كتخفض المباشرة الشمس أشعة كتعترض :الشمس كاسرات. 
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 الشمس أشعة دخكؿ لتنظيـ بزكاياىا التحكـ يمكف ستائر :الحاجبة الستائر. 
 اليكاء تدفؽ في كتساعد كالضكء الشمس أشعة مركر تضبط صغيرة بفتحات شبكة كىي :المشربيات 

 .الرطكبة نسبة كزيادة
 :الرياح  حركة5-3-2

 دراسة فيجب كبالتالي .العمراف عمى لتربة أ كا بالغبار كالمحممة الصحراكية المناطؽ في الرياح حركة تؤثر
 في المخططيف مساعدة شأنيا مف كالتي لممكاقع الجيكلكجية لمتركيبة خرائط إعداد خالؿ مف الرياح حركة
 األسيجة استعماؿ أك التربة لتثبيت الالزمة الخطكات اتخاذ أك بالغبار، المحممة الرياح مسارات تفادم

  .الرياح حركة مع يتناسب بما تجميعيا أساليب ك الكتؿ تجميع أنماط أك اختيار المناسبة
 : التوجيو5-3-3
 النيار ساعات مف ساعة لكؿ الشمس حركة مع يتناسب بما يدرس أف يجب عمراني مكقع أم تخطيط إف

 االرتفاع كزكايا السائدة الرياح حركة اتجاه مراعاة يجب أنو كما .الحرارة مصدر ؿ باعتبارىاكالفص كؿ كفي
 .الشمس ألشعة كالميؿ

 :  التيوية5-3-4
 المعدالت دراسة يتطمب كما .كالفراغات الكتؿ عمى اليكاء حركة إيضاح التيكية دراسة تستيدؼ أف كيجب
 بمالقؼ يسمى ما استخداـ أف عمى الدراسات دلت كقد .الرياح شدة اختالؼ نتيجة الرياح ضغط في القياسية
 سرعة كزيادة الساخف اليكاء حدة تخفيؼ في كتساعد كاألفنية الكتؿ تيكية في تساعد المفتكح كالطكب اليكاء
 .لمكتمة الداخؿ اليكاء

 : التظميل5-3-5
 الشمسي اإلشعاع تقميؿ في اصطناعية أك طبيعية عناصر باستخداـ أك الكتؿ تضاـ عف الناتج التظميؿ يسيـ

 .مناسبة حرارة درجة عمى كالحصكؿ
 :العمرانية بالكتل المحيطة الخضراء المناطق  توفير5-3-6
 المحيطة المناطؽ بعض كجكد إلى يؤدم الصحراكية لممناطؽ المالئـ العمراني التشكيؿ كنمط الكتؿ تضاـ إف
 .الصحراكية لممناطؽ مالئمة خضراء مناطؽ بتكفير معالجتيا تتطمب كالتي بالعمراف 
 
 :الصحراوية بالمناطق المستدام العمران تطبيقات-  6

أنو  إال الصحراكية، بالمناطؽ المستداـ العمراف بخصكص تمت التي كاألبحاث الدراسات ككثافة غزارة رغـ
 آلية في تكمف اإلشكالية إف .التنفيذ أكلكية ك العناصر يحدد عاـ إطار تحقيؽ دكف منيا االستفادة يصعب

 .المفردات تمؾ معرفة في كليس المستداـ العمراف تطبيؽ مفردات
 بدأت كالتي الحديثة الفترة حتى المدف جميع لمتخطيط التقميدم النمط ساد السعكدية العربية المممكة ففي

 إلى خارجية بخبرات االستعانة أدل كقد .ليـ العمرانية المستكطنات كتخطيط البادية تكطيف إلى بالحاجة
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 أكؿ ظيكر خالؿ مف الرياض مدينة في جميان  ذلؾ ظير كقد .المتعامد الشبكي التخطيطي دخكؿ النمط
 .الممز لحي متعامد شطرنجي شبكي مخطط

 

 
االزدىار  حي – الرياض مدينة في الشائع التخطيطي النمط (11-5) شكل

 االستشارية الشركة قبؿ مف أعد الذم الرياض لمدينة مداإلرشا المخطط خالؿ مف تعزز ذلؾ أف كما
 كالقطع كاالرتداد المتعامد الشبكي التخطيط مفيكـ أرسى كالي ق 1393 عاـ أقر الذم سيادس دكؾ اليكنانية
 لمبناء األعمى الحد يتجاكز بأال تكصيات ذلؾ جراء ظيرت كقد .المربعة السكنية األحياء كمساحات المربعة

 .الكتمة جكانب جميع مف ارتدادات مع السكنية القطع مساحة مف % 60
.  قيكد دكف أراد لمف الدخكؿ يمكف بحيث محددة مداخؿ كجكد كعدـ كاضحة حدكد كجكد عدـ المالحظ كمف
 كالبمديات األمانات مف أك المتخصصيف مف سكاء التخطيط مف النمط ىذا لمقاكمة تيارات ظيرت كقد

 مع لمتكافؽ الحمكؿ بعض إليجاد المحاكالت مف العديد فيناؾ .المتعامدة الشبكية المخططات مراجعة بضركرة
  :يمي ما أىميا مف المستداـ العمراني التخطيط
 خالؿ مف المتعامد الشبكي النمط آثار مف التخفيؼ محاكلة عمى كيتركز :المعدؿ الشبكي النمط 

 التعديؿ ىذا لكف T  حرؼشكؿ عمى بتقاطعات كاستبداليا فقط لمشكارع الرباعية التقاطعات تقميص
 .مباشر غير السكنية لمكحدة الكصكؿ أصبح حيث الحركة تعقيد مف زاد

 كشارع عمؿ خالؿ مف األكؿ النمط في الخمؿ معالجة تمت كقد :راجعة كشارع بإضافة الشبكي النمط 
 .كاحدة جية مف تدخؿ كتخرج راجعة

 الشبكي النمط ذك لمعمراف السيارة اختراؽ لتقميؿ محاكلة كىك :السد الشكارع بإضافة الشبكي النمط. 
ما  ظير فقد لذلؾ .الرئيسي الشبكي لمنمط امتدادان   كانت ألنيا المطمكب اليدؼ تحقؽ لـ نماطاأل تمؾ جميع
 :التالية األنماط كيشمؿ كالسيارات، المشاة حركة عمى رئيسي بشكؿ يركز كالذم المطكر المحمي بالنمط سمي
 جدان  محدكد بشكؿ النمط ىذا تطبيؽ تـ كقد :كالسيارات المشاة بيف التاـ الفصؿ . 
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 أسكاف كىك الناجحة التجارب إحدل في النمط ىذا ظير كقد :كالسيارات المشاة بيف الجزئي الفصؿ 
 .الرياض بمدينة الخارجية كزارة منسكبي

 في النمكذج ىذا ظير كقد خاصة شبو مناطؽ تكفر خالؿ مف كذلؾ :السيارات مع المشاة اشتراؾ 
  .السفارات حي أرامكك كفي أحياء

 

 
   بالرياض الخارجية وزارة منسوبي إسكان (11-5)الصورة 

 

مف  مجمكعة إعداد تـ فقد .كتطكيرىا العمرانية البيئة لتحسيف عمرانية برامج المختصة الجيات طرحت كقد
 في السكنية لألحياء العمراني التخطيط تكاجو التي التحديات مف عدد لتجاكز المساعدة اإلرشادية القكاعد
 المسافات كتباعد السكاف مشاركة إمكانية كعدـ العمراني التخطيط كرتابة اليكية غياب مثؿ الرياض، مدينة
 الخدمات كنقص لممركر العابرة الحركة كتكغؿ اآلمنة المشاة مرافؽ كغياب العمؿ أماكف ك المساكف بيف

 بمثابة تككناف نمكذجييف سكنييف حييف تخطيط إنتاج المحاكالت تمؾ عف نتج كقد .المفتكحة كالمناطؽ
 . السكنية البيئة في البمدية الشئكف كزارة كسياسة أىداؼ تحقيؽ لكيفية إرشادية مخططات
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 تطبيقاتشكل من أشكال ( 12-5)شكل 
 الصحراوية بالمناطق المستدام العمران
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 العمرانية لالستشارات النعيم مكتب-اإلرشادي النموذجي الحي (13-5) شكل

 
 العمرانية التنمية تحقيؽ في الناجحة التجارب تعتبر إحدل الرياض مدينة في السفارات حي تجربة أف كما

 تحقيؽ إلى مجمميا في تيدؼ المحددات مف عدد كضع تـ لمحي التخطيطية البدائؿ إعداد كمنذ .المستدامة
 نمط لتحقيؽ المقترح المخطط فكرة بنيت كقد .حنيفة كادم في الحي فييا يقع التي لممنطقة بيئية حماية أفضؿ
 مف عدد كسف الرياح سرعة كتقميؿ لمشمس المعرضة المساحات بتقميؿ لممكقع مناخية يحقؽ معالجة عمراني

   .المناخية الظركؼ مع تتكافؽ عمرانية تككينات لتحقيؽ التصميمية المحددات
 التخطيط لجميع سياسات األساسية المحاكر مف يعتبرا المستدامة كالتنمية البيئة عمى الحفاظ أف مف كبالرغـ
 لممجتمع كاالجتماعية كاالقتصادية العمرانية التنمية عممية لتنظيـ المممكة في صدرت التي العمراني

 . الحؿ تتطمب التي كالسمبيات الثغرات مف العديد ىناؾ زاؿ ال أنو يظير العممي أف الكاقع إال السعكدم،
 تبعان  كمنيجية تخطيطية عمميات خالؿ مف يتـ أف يجب الصحراكية العربية لممدف المستداـ العمراف إف

 فيو يتكفر أف يجب كما .المميزة كخصائصيا الصحراء كطبيعة لمبيئة المالئمة التصميمية كالمعايير  لألسس
 ممزمة غير ثانكية بنكد كليست العمرانية كالتشريعات األنظمة ضمف تككف كأف بد ال التي مف الخصائص عدد
 العمراف في االستدامة مبدأ أىمية تدرؾ العمراف بشئكف المعنية كالخاصة العامة مف الجيات العديد إف .

 كأحيانان  المعكقات، مف بالكثير يصطدـ ذلؾ تطبيؽ أف إال سياساتيا، مف ال يتجزأ جزءان  يككف أف كتحرص
 كنحف .الزماف ىذا في الصحراء المناطؽ في لمعمراف المالئمة المفردات العمرانية كجدكل أىمية حكؿ بالجدؿ



 ثـــــيئخ انـــذراســـــخ...................................................  .................................................. انفصم انخبمس/ انذراسخ انىظريخ 

206 

 

 في سكاءن  فيو طبقت التي إطارىا ضمف المفردات تمؾ إلى أف نشير حرصنا البحثية تساؤالتنا طرحنا منذ
 .المعاصر أك التقميدم العمراف

 
 الرياض في الدبموماسي الحي - الصحراوية المناطق في المستدام العمران تحقيق  محاولة(14-5) شكل
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: الخالصة
 عدد في المستداـ العمراف سياسات تبني عمى الحرص عرضناىا التي األمثمة مف خالؿ العديد مف ظير لقد
 كتشريعات قكانيف إطار ضمف التطبيقات تمؾ تككف أف مف كالبد ال تكفي ، إال أنيا المشركعات ، مف

 عنيا التنازؿ المختصة الجيات تقبؿ ال التي الرئيسية الضكابط العمرانية شأف ذلؾ في شأنيا ممزمة كضكابط
 .كاالرتفاعات كاالرتدادات البناء نسب مثؿ
مع  المستدامة العمرانية لممفردات تنفيذية آليات ك بحثية دراسات إعداد نحك المكثؼ التكجو مف البد أنو كما

 ضمف نستطيع إننا .العمرانية كالتشريعات الضكابط مف جزءان  تصبح أف بد ال التي كالبنكد العناصر تحديد
 ننادم كلكننا كالمتخصصيف ، الباحثيف دكر كىك المفردات ، تمؾ أىـ كنكجز نمخص أف البحث إطار ىذا
 أف كيمكف .المفردات تمؾ لتطبيؽ التنفيذية اآلليات بإيجاد بالعمراف المختصة الجيات المسئكليف في كنناشد
 :يمي فيما المستداـ العمراف في المطمكبة المرشدات كالمكجيات أىـ نمخص

 الذم  الكحيد أنو أثبت الذم المتضاـ النسيج مفيكـ عف التخمي كعدـ لممدف العمراني بالتشكيؿ النظر إعادة
  .الصحراكية البيئات في المستداـ العمراف يحقؽ

 التنمكية لإلمكانات المناسب بالحجـ المالئـ المكقع كاختيار العمراف عمى الجغرافية العكامؿ أثر مراعاة 
 . المنطقة مقكمات مع بالمكقع كالمتناسب

 التأقمـ مف الصحراكية المدف في العمرانية المخططات إعداد عند االىتماـ مف مزيدان  البيئي البعد إعطاء 
 البصرية كالصكرة اإليككلكجي كالتكازف كاالقتصادية االجتماعية الكفاءة كتحقيؽ المحيطة بالبيئة كالتكيؼ
 .البيئة خصائص التي تعكس المميزة

 اليكاء حركة في نتحكـ بحيث العمرانية الكتمة داخؿ كالممرات الشكارع لشبكة المناسب التكجيو اختيار 
 .مرغكبة الغير الرياح أثر كالحماية مف

 داخؿ كالمنعكس المباشر الشمسي اإلشعاع تقميؿ في األثر أكبر ليا كالتي الخضراء بالمسطحات العناية 
 .المدينة داخؿ الممكث اليكاء كتنقيو الفراغات العمرانية

 أكبر عمى لمحصكؿ كالفراغات الكتؿ تكزيع أسمكب ك كنمط طريقة عمى المعتمد الذاتي بالتظميؿ االىتماـ 
 التظميؿ لمساندة إضافي تظميؿ تحقؽ عناصر إضافة ب االىتماـ يجب كما .التظميؿ مف مساحة ممكنة

 .اصطناعية أك طبيعية خالؿ عناصر مف الذاتي
 المكقع كطبيعة كاحتياج متطمبات مع يتناسب بما العمرانية الفراغات كخصائص أبعاد ك حجـ دراسة. 
 نما النسيج بأسمكب  فقط ليس الشمسي لإلشعاع المعرضة السطكح مساحة تقميؿ  باختيار المتضاـ كا 

 .حرارم كسب أقؿ يحقؽ بما الكتؿ كحجـ أشكاؿ كارتفاعات
 الكتؿ بتعرض لمسماح الفراغات داخؿ بالمركر اليكاء لحركة لمسماح كالفراغات الكتؿ تكجيو في التحكـ 

 .اليكاء لحركة
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 المناسبة  الفراغات أبعاد كدراسة كالرماؿ بالغبار المحممة الرياح أثر مف كالفراغات الكتؿ حماية عمى العمؿ
 .كالفراغات لمكتؿ حماية أفضؿ عمى لمحصكؿ

 المناطؽ  في بالرماؿ المحممة الرياح مف لمحماية األنماط أفضؿ تعتبر كالتي الداخمية األفنية لنمط العكدة
 .الصحراكية
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 / الفصل السادس 
  مدخــــــل

منذ منتصف التسعينات شيد انتشار مفيوم تطور التنمية المستدامة توسعا شامال مس مختمف  
القطاعات الحساسة خاصة منيا التقنية والبيئية، في إطار نظم قانونية قصد تطبيق سياسة بيئية في كل 

 .عممية عمرانية ميما كانت نوعيتيا انطالقا من التخطيط البمدي الداخمي إلى عممية التنظيم و التعمير
إن تطوير المقاربة البيئية لم يكن فقط المقصود منيا احترام  المتطمبات البيئية ولكن لرفع مستوى ونوعية 

 .في الممارسات العمرانية المجال البيئي والبحث أكثر عن تجديد بيئي و طاقوي
وتعتبر ىذه المقاربة مقاربة إجمالية ومتعاكسة وىي طريقة عممية مطبقة في مختمف مراحل المشاريع 

 .العمرانية 
 

 المقاربة البيئية لمعمران- 1
  الطريقة العممية- 1-1

 :إن المقاربة البيئية لمعمران تعتبر أداة فاعمة في مختمف مراحل المشاريع  التي تشترك في ثالثة أبعاد
 توجو االختيارات الفكرية و التقنية. 

 المتابعة الميدانية لممشروع عمى مدى مختمف مراحمو. 

 المساعدة عمى التحكم في تنفيذ المشروع. 

تتجسد من خالل التحكم في مختمف أنواع المخمفات، توفير أنواع مختمفة من الطاقة، مجاالت 
زيادة عمى مفاىيم بيئية . سمعية عالية الجودة و التحكم األمثل في مصادر المياه وتوزيع الصرف الصحي

 .أخرى كالبيئة المناخية، احترام األوساط الطبيعية وتنميتيا
إن المقاربة البيئية العمرانية من الممكن أن تقدم كقاعدة ومنيجية لتوحيد األبعاد االقتصادية 

 :تعتمد المقاربة البيئية عمى. واالجتماعية لمتنمية المستدامة في إطار مشروع عمراني ناجح
 المنظمات المحمية القائمة عمى تنفيذ المشاريع العمرانية. 

   ذوي الميارات االحترافية في المجال العمراني الراغبين في إدماج البعد البيئي في
 .التطبيقات الميدانية

  مكاتب الدراسات المتخصصة الراغبين في تسخير قدراتيم البيئية في خدمة المصالح
 .المشرفة عمى المشاريع اإلقميمية

 المكمفين بميام متابعة و الوقوف عمى تنفيذ األشغال. 
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   المقاربة المرنة1-1-1

بعيدا عن مرجعية عادية لمتنمية المستدامة، فإن المقاربة البيئية العمرانية تعمل من أجل تجسيد 
 .نفسيا و إقميميتيا ميما كان اإلطار الذي يدخل ضمنو تسجيل المشاريع

ىذا المنيج المقترح العام قابل لمتغيير والتطور ويسمح بالتسيير اإلجمالي لممقترحات والمشاريع المطروحة، 
 (..التقني و الفيزيائي والتنظيمي)زيادة عمى ىذا يجب أن يتماشى ىذا المنيج مع وضع المناطق 

 .والدراسات والبرامج السياسية عمى مستوى اإلقميم
كل ىذا يسمح بتخصيص جيد وفيم دقيق لمشكل التسيير اإلقميمي، ومعرفة إيجابية قدراتو، العناصر 

 .الفاعمة، والوسائل المتاحة وتسجيميا في اإلطار االقتصادي لمتييئة العمرانية
إن المقاربة البيئية العمرانية :   منهجية تتأقمم مع مختمف أنواع المشاريع وسرعة إنجازها1-1-2

 .تخص كل أنواع المشاريع الحضرية
وعمى ىذا األساس تم تحديد متطمبات جديدة ذات :  إعداد وثائق ومراجع التخطيط1-1-2-1

 : البعد البيئي، بمشاركة المجتمع المدني في
  مخطط االتساق اإلقميمي، كأداة لمتخطيط االستراتيجي العمراني عمى مستوى البمديات

 .ىذا المخطط الذي يحدد توجييات كبيرة عمى مستوى التنمية وتييئة المجال. المتجاورة

  المخططات العمرانية المحمية التي تحدد قواعد عمى المدى القريب ضمن بعد رؤية لممدى
 .المتوسط

  تطبيق العمميات الخاصة بالتهيئة المسطرة داخل محيط المخططات المحمية 1-1-2-2
 التجزئات ، إعادة تييئة األحياء، تييئة المساحات العامة المييكمة (ZAC) إعداد وتجسيد :لمتعمير

 .وعمميات التجديد العمراني
يمكن تطبيق المقاربة البيئية لمعمران عمى مستوى وثائق تقنية عامة كالبرامج المحمية لمسكن، مخطط 
المرافق التجارية، المشاريع التي تعكس إرادة قوية لمسياسات المحمية، دفتر الشروط لتييئة المساحات 

 ...العامة، ميثاق التييئة
 :إن جميع مشاريع التييئة تمر عبر مراحل رئيسية

 إعداد الدراسات األولية. 

 حصر وتحديد التشخيص. 

 إعداد البرنامج األولي. 

 تحديد المشروع. 

 إعداد الممفات. 

 المرور إلى المرحمة العممية. 

 إن تجسيد المقاربة البيئية لمعمران مقبولة في كل المراحل من بدايتو إلى نيايتو. 
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 من أجل تسييل عممية تطبيق المقاربة البيئية لمعمران، فإن المرجع :  المرجع المنهجي1-1-3
المتكون من خمس أجزاء محددة بدفتر موضوعي مع " الدفتر المنيجي"المنيجي يتكون من أداة منيجية 

 :االعتماد عمى العناصر التالية
 إدارة عمميات اإلزاحة. 

 اختيار الطاقة المناسبة. 

 إدارة البقايا. 

 المحيط السمعي. 

 إدارة المياه الصالحة لمشرب والصرف الصحي. 

 : وذلك قصد إعطاء دفع جديد لقواعد ثقافية مشتركة ليذه العناصر قصد جعل التييئة العمرانية قادرة عمى
 تشخيص مختمف مشاكل المحيط التي تعتري مختمف مراحل مشاريع التعمير. 

 توجيو الدراسات التي تدخل في عمميات تطبيق المقاربة البيئية لمعمران. 

 دراجيا داخل المشاريع العمرانية  .االستثمار الجيد لمنتائج وا 

إن ىذه المقاربة الزمة عمى مختمف السمم العمراني وبصفة شمولية فإن ىذا المرجع يعتبر أداة منيجية 
رادة  كاممة في عممية التطبيق في كل حالة عمى حدى، وذلك حسب خصوصيات كل إقميم، وأولوياتو وا 

 .المنتخبون من أجل جودة بيئية وتنمية مستدامة
 : أبعاد وأهداف المقاربة البيئية لمعمران1-2

إن القضايا البيئية والطاقوية أصبحت اليوم :   لماذا اعتماد المقاربة البيئية لمعمران؟1-2-1
 .مفروضة بالتنظيم العمراني

 التخطيط البيئي وتنوع المراجع التي يحددىا. 

 الحدود المؤصمة لكل تنظيم. 

 القرارات السياسية الوطنية في االلتزامات الدولية الخاصة بقطاع الطاقة. 

إن ىذه المقاربة تفرض نقمة نوعية من خالل توضيح العالقة ما بين التعمير و البيئة التي تصطدم 
 :بالمواضيع الكبرى لمتجمعات السكنية

  التوسعات العمرانية الغير المتحكم فييا والتي تؤثر سمبا عمى نوعية المواقع و المساحات
 .الطبيعية المجاورة

 خمق ىوة كبيرة بين المجموعات السكنية ووضع ميزانيات الجماعات المحمية في أزمة. 

  الشرخ الواقع في العالقات االجتماعية وعمى مستوى الجانب العمراني والتي تزيد حدتو في
 .المدن و التجمعات

 االستيالك أال محدود و المبالغ فيو في المساحة الطبيعية. 

  (...المناظر ، الماء، الغابات)تردي الجانب الطبيعي. 
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   التخطيط البيئي1-2-1-1
إن التنظيم العمراني يوفر، أدوات عمرانية قابمة لمتقاضي والتي تنظم العمل التطبيقي لمقوانين 

 :ىذه األدوات الخاصة بالتخطيط تدخل كذلك في. والتشريعات عمى مستوى األقاليم
  (النفايات بكل أشكاليا)إدارة البقايا 

 إدارة الماء. 

 إدارة نوعية وجودة اليواء. 

 المحيط السمعي. 

 إدارة الحركات الحضرية والتي تدخل في التخطيط العمراني. 

 .إن مشاريع التعمير يجب أن تأخذ بالحسبان جميع أدوات التخطيط المحددة بقوانين البيئة
إن تحقيق الدراسات البيئية المطبقة في التعمير يجب أن تسمح بتطبيق القوانين الوطنية عمى 

 .مستوى اإلقميم والرفع من مستوى التطبيق
   االلتزامات الوطنية1-2-1-2

قصد التجاوب مع االلتزامات الوطنية و الدولية عمى مستوى التنمية المستدامة، وجب تحقيق 
اإلستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة والتي تتوقف عمى الجماعات المحمية : إستراتيجيتين ىامتين ىما

ومدى نجاحيا في توفير الوسائل و الميكانيزمات إلنجاحيا عمى البعد االجتماعي واالقتصادي مع التحكم 
 .في التوسع العمراني وتطور الطاقات البديمة

إن .إن االختيارات اإلستراتيجية التي قد تنجم عنيا نتائج كبيرة، تنطمق من السياسات العمرانية
 .مشاريع التنمية والتجديد العمراني تمثل الركائز األساسية التي تضمن تحقيق االلتزامات في قطاع التعمير

  الحدود المؤصمة أمام التقنيين1-2-1-3
إن ىدف المقاربة البيئية لمعمران ال ينحصر فقط في تحسين التسيير البيئي، عمى المستوى 

 .اإلقميمي، ولكن لوضع المشروع الحضري في إطار تنمية مستدامة
 . إن المشاريع القائمة عمى المقاربة البيئية لمعمران ال يمكن ليا أن تتحقق دون إرادة ووعي المشاركين فييا
إن تحضير مشروع عمراني ىي لحظة ميمة جدا في التسيير اإلقميمي، والتي من خالليا يمكن تسجيل 

انطالقا من ىذا يمكن اتخاذ قرارات قوية يتم من خالليا تصميم وتجسيد . ديناميكية يتوقف عمييا نجاحيا
 .إقميم قائم عمى نمط إسكاني مستدام مع تثمين أداءاتو البيئية

  الفوائد المنعكسة عمى التجمعات1-2-2

 إن احترام مبادئ التنمية المستدامة اليوم : المطابقة القانونية و التنمية المستدامة1-2-2-1
أصبح مفروض عن طريق القانون مما جعل بعض مراجع التخطيط أصبحت باطمة لعدم احتراميا ليذه 

 .المبادئ، عمما أن مبدأ الخمق أضيف لمضرورة التشريعية
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انطالقا من تساؤالت متعمقة بالجانب البيئي والتنمية المستدامة فإن المقاربة البيئية لمعمران تسمح 
 : بتجسيد بعض من قضاياىا ومبادئيا

 الوقاية من األخطار المرتبطة بالتطور العمراني. 

 توسيع السياسات البيئية. 

 التحكم في تكاليف الجماعات المحمية. 

 جاذبية األقاليم. 

 مشاركة المواطنين في المشروع. 

 تبادل القوى الجماعية والفردية. 

  (مبدأ التضامن في الزمن)اجتناب نقل السمبيات الراىنة لألجيال القادمة. 

  (مبدأ الوقاية)تحديد المخاطر الكبرى. 

 التنظيم من أجل تقاسم المعارف والتحكم في القدرات. 

 عالم كل المشاركين في كل مراحل المشروع  .اشتراك وا 

  (مبدأ الوقاية)التحرك اإليجابي لتفادي التصحيحات المكمفة. 

  (مبدأ تحمل المسؤولية)تحمل التبعات الناجمة عن كل عممية. 

  (مبدأ التضامن في المجال)التقميل من عدم المساواة لموصول لمخدمات الحضرية. 

 معالجة المشاكل والصعاب في مصدرىا. 

  (المبدأ المقموبة)التوجو لمحمول التي تمنح مرونة في التأقمم مع تطور إمكانيات المشروع. 
   ضرورة التواصل و النقاش1-2-2-2

إن ىذه المقاربة تقوم أساسا عمى النقاش وتبادل المعارف واآلراء المتعمقة بالقضايا الموضوعية أكثر 
مما ىو عمى االختيارات الحضرية والتي تدخل ضمنيا في االعتبارات النسبية التي تؤثر عمى المدينة، 

مستقبميا، وكيف نعيشيا كما تتطمب ىذه المقاربة مشاركة كل العناصر الفاعمة بتبادل متواصل لممعمومات 
 .والمعارف وفيم صحيح متفق عميو بين األطراف المعينة إقميميا

إن الجودة البيئية أصبحت . لذا فإن التشاور أصبح مساىمة ضرورية في كل مشاريع التييئة
 .عنصر ارتقاء، معتمدة عمى الجماعات المحمية والمجتمع المدني أكثر مما ىو عمى المصمم البيئي

 .ليذا فإن المقاربة كرست مبادئ الحوار والتشاور الذي نمى بدوره دائرة المعارف والوعي بالمشاكل البيئية
   المبادئ المنهجية لممقاربة البيئية لمعمران1-3

إن المشاريع العمرانية ميما اختمفت أحجاميا فإنيا تمر عمى مراحل رئيسية     : صناعة القرار1-3-1
 :الزمة

 الدراسة األولية. 

 التشخيص الدقيق. 
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 إحصاء المواضيع المعالجة. 

 إعداد المشروع. 

 إنجاز الممف. 

  (مباشرة عممية التطبيق)إخضاع العمل لمتطبيق. 

إن مباشرة أي عمل عمراني يكون بعد خطوات متكررة تأخذ بعين االعتبار تقدم األشغال مع مراعاة 
 .االىتمامات المتعددة، والمتعمقة بالجوانب االقتصادية، االجتماعية، البيئية والمادية

فالقرارات المتفق عمييا والمأخوذة بيا، تكون نتيجة تحكم بين االىتمامات، موضوع المشروع و 
وبناءا عميو فإن المقاربة البيئية لمعمران تعمل عمى تفصيل وتسييل عممية األخذ بعين . التفاعالت الممكنة

 .االعتبار العناصر البيئية
  البعد البيئي 1-3-1-1

إن المقاربة البيئية لمعمران ليست دراسة ذات أثر عمى البيئة، كما ليست ليا ميمة تطبيق الدراسة 
التحميمية الشاممة لممؤثرات البيئية المباشرة والغير مباشرة الحالية أو المؤجمة لمشروع تنمية أو تييئة 

 .حضرية
قد تشمل المقاربة البيئية لمعمران جانب من الدراسة التحميمية، ولكن ىذا يكون لو أثر في إطار 

نما اىتمام قاىر ال  محدد كالمشروع الحضري بإدماج العامل البيئي بشكل جدي، حيث ال يكون عائقا وا 
 .يقل أىمية عمى االىتمام االقتصادي والمالي واالجتماعي

لذا فإن من أىداف الدراسة التحميمية في المراحل األولى ىي القضايا المستعجمة واألولويات البيئية 
لموصول في النياية إلى . اإلقميمية، تمييا عممية توظيف نتائج مرحمة التحميل لتحديد األىداف و األولويات

كل ىذا . في ىذه المراحل يمكن تطبيقيا عمى مستوى مختمف مراحل المشروع العمراني.  قرارات حقيقية 
 .يجب أن يصب في تحقيق جودة عمرانية عالية وتنمية مستدامة

   األفقية والمقاربة النظامية1-3-1-2
 .في حالة إدماج عدة اىتمامات داخل نظام تكراري، فإن المشروع العمراني يمثل نشاط أفقي في التطبيق
وكمنيج مساعد في اتخاذ القرار فإن المقاربة البيئية لمعمران تعمل عمى تعميق وتقوية ىذه المنيجية 

األفقية في التطبيق، كما تعمل عمى تذليل التفاعالت بين عممية تييئة المساحة العمرانية واإلشكاليات 
البيئية ىذا من جية ومن جية أخرى تأخذ بعين االعتبار التفاعالت التي تتدخل بين مختمف اإلشكاليات 

 .البيئية فيما بينيا

   مرافقة المشروع1-3-2
   عمى مستوى كل مراحل اإلعداد1-3-2-1

 قصد إتباع منطق مساعد في اتخاذ القرار، يجب األخذ باالعتبار العناصر البيئية منذ البداية، أي 
عبر مراحل الدراسة األولية حتى الوصول إلى التشخيص، حينيا فإن المقاربة البيئية العمرانية ال تتوقف 
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عن ىذه المرحمة بل تمتد عمى مختمف مراحل المشروع إلى غاية نيايتو معتمدتا عمى توجيو كل المشروع 
دماجو في االىتمامات البيئية  .وا 

عداد المشروع  ليذا فإنو من الضروري أن يتحقق تناسق وتقاطع بين المقاربة البيئية لمعمران وا 
لذا فإن المقاربة البيئية لمعمران ليست فقط منيجية بسيطة إضافية . العمراني عمى مستوى جميع مراحمو

 .يمكن االستعانة بيا بموازاة إعداد المشروع العمراني
   التأقمم مع تواتر المشروع1-3-2-2

إن المقاربة البيئية لمعمران ليا األثر والصمة المباشرة عندما تتدخل في مرحمة الدراسات األولية 
لمشروع التييئة ألن التجارب السابقة أوضحت في أغمب األحيان أن المقاربة  البيئية لمعمران يتم العمل 

بيا في المراحل المتأخرة ليذا يجب تدخل إرادة قوية لمجماعات المحمية قصد الحصول عمى نوعية 
 .عمرانية عالية الجودة يراعى فييا بشكل أساسي الجانب البيئي

  إعداد المشروع من طرف فرق متعددة التخصصات 1-3-2-3
اعتبارا من أن المقاربة البيئية لمعمران تؤخذ عبر جميع مراحل إعداد وتجسيد المشروع، وجب من 
الضروري أن تؤخذ ىذه المقاربة من طرف فرق متعددة التخصصات بتعاون من خبرات أخرى عمرانية 

 .وبيئية
   المتابعة لمتمكن من المشروع1-3-3

 :إن المقاربة البيئية لمعمران تمثل مرجع متابعة لممشروع، ىذا البعد الذي نممسو في ثالثة نقاط
 .اكتساب المعارف الالزمة الخاصة بالمشكل والقضايا البيئية المتعمقة بالمشروع العمراني .1

 .المشاركة الجماعية في المراقبة والفيم الموحد لمقضايا .2

 .المشاركة في مناقشة مرحمة الدراسة والخبرة المكممة .3

  الحصول عمى المعارف1-3-3-1
إن المعارف والمعطيات اإلقميمية المتعمقة بالقضايا البيئية ضرورية رغم صعوبة الحصول عمييا  

فإن اكتساب ىذه المعارف المتعمقة باألولويات البيئية تعتبر خطوة فاصمة . من مختمف دوائر التخصصات
 .وأساسية في بداية مراحل المشروع العمراني

    المشاركة الجماعية في المراقبة والفهم المشترك لمقضايا1-3-3-2
إن المقاربة البيئية لمعمران ىي بعد واسع يقتضي أن كل العناصر المشاركة في صنع القرار 

والمنفذة والمستفيدة منو، تكون عمى بينة ودراية لمتفاصيل المحيطة بالمشروع، لتحمل كل طرف 
 .الشيء الذي يسمح بتجسيد إرادة قوية تحقق جودة بيئية عالية وتنمية مستدامة. مسؤولياتو
  متابعة الدراسات والخبرات المكممة 1-3-3-3

في بعض الحاالت وأمام مشكالت خاصة، المقاربة البيئية لمعمران تقتضي القيام بدراسات تحميمية 
 :معقمة وخبرات مكممة التي تفرض المجوء إلى خدمات خاصة و ىذا في الحاالت التالية مثال
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 لقياس فاعمية مشروع مسخنة جماعية. 

 إنجاز محطة نفايات متخصصة قابمة الستيعاب نفايات منطقة نشاطات. 

 دماجيا في تييئة مناظر طبيعية  .وضع تقنيات بديمة إلدارة مياه األمطار وا 

وعميو فإن المقاربة البيئية لمعمران تدخل في إعداد دفاتر الشروط، وتحميل العروض، وفي مرحمة 
 .ىذه الخدمات تنبثق من عممية مراقبة من طرف صاحب المشروع. المتابعة ومراقبة الخدمات

 
 الواحة فضاء حياة مستقرة في قمب الصحراء/ الالتوازن الواحاتي - 2

 ظيور الواحات اعتمد عمى خطين رئيسيين منذ القدم، طريق الحرير : نشأة وظهور الواحات2-1
وطريق الذىب والعبيد، مما سمح بظيور العديد من الواحات عمى امتداد ىذه الطرق، كما شجع في 

 .ظيور منشآت إنسانية لمقبائل الرحل ممجأ لألمن والغذاء
 

 
 

يوضح مسار طريق الحرير وطريق الذهب  (1-6)لشكل ا

  تعريفات 2-2
   تعريف الواحة2-2-1

كممة يونانية استخدمت من طرف المصريين ويتم االستدالل : حسب التعريف فإن تعريف الواحة كاآلتي
 .عمييا عمى أنيا أرض صحراوية

  (الخالء)  القفار 2-2-2
المزج بين الخالء والتعريف االصطالحي لمواحة تعرف الواحة عمى أنيا تمك المساحة الزراعية المحاطة 

مما . بحدود صحراوية فيي تمثل تنوعا في أوضاع مختمفة مرتبطة بوجود منبع الماء وكيفية استغاللو
 .يسمح باالنسجام بين ىذه العناصر البيئية والزراعية مع توفر الشروط االجتماعية واالقتصادية
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    أصل الحياة في الواحات2-2-3
الحياة تنتظم حول الماء وتنشأ ضمن منتظم مائي، وفي أحيان كثيرة، يكون ىذا النظام جد معقد كما أنو 

فالواحات الصحراوية يمكن أن تمعب دورا متعددا ألبعاد تتمثل في التموين . في أحيان أخرى أصمي وحيوي
بالمواد الزراعية لمقوافل المارة عبر الطرق، كما أنيا تعتبر الممجأ اآلمن الذي يمثل نقطة انطالق لفتح 

أماكن جديدة وأيضا مكانا استراتيجيا لممبادالت التجارية بين الواحات الصحراوية، ففي الوقت الذي 
عكست فيو جمال العصور الوسطى بزيادة الثروات عن طريق تطوير التقنيات الزراعية، وفي الوقت ذاتو 

ىذا التراث . ظيرت تنظيمات مجتمعية متطورة لدييا اإلمكانية في تسيير األراضي ذات األشكال المتعددة
 .المتعدد األنواع والمحافظة عمى تنوع األجناس في األماكن القابمة لمنمو و التطور

    أنواع الواحات2-2-4
 إلى ظيور ثالثة أنواع (.Clouet.yel.Doller)التقاطع بين التنوع الجغرافي والتنوع االجتماعي يؤدي حسب 

 . واحات الصحراء وطريق الحرير. 3. واحات اليمن وأفغانستان . 2.واحات العراق ومصر: من الواحات

 

 

  النظام البيئي لمواحات وضمان توازن المساحات الجافة2-3
يعود ظيور أىمية الواحات إلى الفترة الممتدة ما بين القرن العاشر والسادس عشر، فمكانتيا ارتبطت 

بدورىا في القرن العاشر، وكونيا مكان ثابت ومستقر 
لتجمع مجموعة من األشخاص ارتباطا مع قبائل تعيش 

 .وسط التخيل
من الناحية العممية، الواحة تبقى الشكل األمثل المالئم 
لمظروف المناخية الصحراوية عمى مستوى المخطط 

التيوية  )اليندسي والعمراني، دون المجوء لمحمول التقنية 

(  2-6)الشكل 
 أنواع الواحات

( 3-6)الشكل 
النظام البيئي 

لمواحات 
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حيث أنيا تشكل منطقة جذب الحتوائيا عمى عوامل التنظيم الجمالي . (التكييف، التسخين االصطناعي
بسبب عامل العزل الفراغي، العامل الذي يعطي القوة لممجال المبني والتي ترتكز عمى القصر، الماء 

 .(Cotte M 1999)والنخيل حيث تتداخل فيما بينيا 
 : القصر2-3-1

 الشكل النيائي لكل تجمع بشري مستقر في الصحراء يأخذ شكل القصر وىو بالتأكيد أقدم شكل مالئم 
 .لمظروف المناخية والبيئية الصحراوي

   التعريف النظري لمقصور 2-3-1-1

المكان العمراني المغمق باألسوار، ولكن : مبدئيا مصطمح القصر يحدد المجال المحصن، المعنى المغوي
 .أحيانا تستعمل كممة القصر من أجل مدى احتواء القرية عمى المكان المغمق

القصور تتواجد في الصحراء الجزائرية من شرقيا إلى غربيا ومن شماليا إلى جنوبيا، فيي ال تحدد 
العناصر النوعية المتشابية فحسب بل االختالف موجود عمى المستوى المورفولوجي لموحدات األساسية 

 .المكونة لمقصور
                       

والية أدرار - قصر تمنطيط (2-6)  الصورة            قصبة أوالد محمد                           (1-6)الصورة  

منطق القصر ىو شكل بسيط لمصحراء، فيو ذلك التضاد البسيط لمطبيعة الجافة، ليست فقط التالؤم مع 
 .المناخ الصعب ولكن خمق الظروف المالئمة لمحياة

  الماء المرجع الممتد وسط الصحراء2-3-2
يشكل الماء العنصر األساسي لمحياة، فيو ضروري لكل نشاط إنساني فيو يشكل عنصر من العناصر 

 .األساسية لمتعمير و لمتواجد العمراني خاصة في الصحراء
فوجود الماء . يحدد الشكل العمراني لمقصور من خالل الخصائص الجيومورفولوجية والييدروتقنية

واستغاللو وتسييره من خالل تقنيات متنوعة أصميا يعود إلى التجمعات العمرانية وتحوالتيا عبر الزمن 
نما  ليشكل بدوره ظاىرة عمرانية، فالماء نقطة االنطالق في الصحراء لكونو ليس فقط مصدرا لمحياة وا 

 .الحياة بحد ذاتيا
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  أهمية الماء وطبيعة الحياة2-3-2-1
الماء يعطي الحياة لمواحات كما أنو ". وخمقنا من الماء كل شيء حي:"  قولو تعالى في كتابو الكريم 

 . يسمح بالعيش والحياة في المناطق الجافة
إن التجمعات العمرانية وسط الصحراء تفسر قبل كل شيء بندرة المياه، كما نفسر كذلك بظيور المنازل 
حول المصدر المائي وبجمب الماء عن طريق اآلبار أو المياه الباطنية كما يتم نقميا عن طريق السدود 

 .كما تمعب دورا ىاما لتعذية منابع المياه واآلبار
أحيانا تكون ىذه . مياه مالحة، مياه قوية التركيز، مياه متوسطة العذوبة أو عذبة: ليذه المياه عدة أنواع

 .المياه ساخنة وكبريتية، مياه سبخيو ذات كتل طينية
  عموميات حول مصادر المياه2-3-2-2

فإن األراضي .  الماء ىو مصدر التطور لمواحات في الصحراء، فعندما تكون المياه نادرة يصعب تجددىا
 من األراضي %38 من أراضي المغرب و %55 من أراضي الجزائر، %84الجافة والجد جافة تمثل 

  .التونسية

  استقطاب المياه عن طريق التقنيات القديمة2-3-2-3
الصحراء توفر عدة تقنيات مائية، فيي تختمف في عمميا حسب الشروط الجغرافية والمناخية ببقية المنابع 

 .وكيفية استخداميا
 .ماء الواحات يستغل بواسطة ىذه التقنيات منذ قرون بعيدة وسط صحاري جد عميقة

 :الصحراء تعتبر مخبر تقني حقيقي مبني عمى
 المياه المتشكمة عمى السطح. 

 عندما تكون السبخة عميقة ومصادرىا جد ميمة مثل حالة: استعمال الطاقة الحيوانية المتداولة 

 .منطقة ميزاب 
 عن طريق الفوقارة: تقنية أخرى لجمب الماء جد فعالة. 

 ىذا التنوع في التقنيات يوضح تنوع البيئة الصحراوية ويبين كذلك المجيودات : اآلبار بمضخات
 .المعتبرة والمستخدمة من أجل المحافظة ودعم البيئة الصحراوية بأنظمة الري المتنوعة

  طرق وتقنيات تسيير المياه الجوفية2-3-2-4
الماء مقدس .           الميمة األساسية لمقصر مرتبطة بشكل أساسي بوجود النخيل والماء وتقنيات الري

 .وثمين، حيث يتم جمبو من مناطق جد بعيدة عن طريق منشآت جوفية تسمى بالـفوقارة
 ال تعتبر فقط تقنية لجمب المياه ألجل إعادة تشكيل شروط جريان الماء بصورة دائمة :الفقارة 

 :ولكن أىميتيا تتمثل فيما يمي
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  والمالي زوج مترابط (المائي)العامل الهيدروليكي : 

تعود صعوبة الحياة في الواحات بالنسبة لمفالحين إلى مدى قدرتيم عمى تسديد مستحقات الماء، 
 .فالمشاكل المالية ارتبطت بشكل مباشر بامتالك اآلبار، مما يخمق الطبقية والصعوبة في توفيرىا

 

  الواحات جنة في األرض2-4
 مكان استراتيجي لممبادالت التجارية حيث في وقت ازدىارىا وخاصة في العصور الوسطى يعود تراكم 

فالتنوع الكبير لألراضي في الواحات . التراث إلى مدى التمكن من إدارة واستخدام التقنيات الفالحية 
وكمكان مائي آمن لمتجمعات السكانية ذات . والمناظر الخالبة يعود إلى االستخدام الفعال لتقنيات الري

الطابع الزراعي لمقبائل الرحل، فإن الوحدات تشكل مالذا آمنا ومكانا لإلنتاج الدائم و المستقر قدر 
 .ارتباطيا بمكان توفر الماء

فاإلنسان بتفكيره العبقري استطاع أن يتعمم من المحيط الطبيعي عن طريق المالحظة وذلك بتطبيق 
الدروس المستسقاة من الطبيعة وفي أحيان أخرى تطويرىا، كما استطاع أن يتالءم مع ىذا المكان 

 .المتواضع بإنشاء عالقات معو باحترام البيئة بإخضاعيا لمعيش

و قد تمكن من وسائل وتقنيات البناء والري والتنظيم االجتماعي لممكان الزراعي واالقتصادي لمصحراء 
 .رغم المشاكل المرتبطة بتعقيداتو

القصر، الماء والنخيل وتفاعميم مع األرض مما : ولفيم الواحة عمينا فيم التداخل بين العناصر التالية
 .يشكل ىدف وجودىم

ولكن عندما أراد اإلنسان أن يغير ىذا التفاعل عن طريق إيجاد مناطق جديدة، ولألسف غير مناسبة مع 
 .األرض وطبيعة البيئة التي تتالشى من أجل تكوين بيئة جديدة تتماشى والتحوالت الدائمة

إن النظام البيئي القائم عمى شكل التكامل بين العناصر المكونة لو، ظيرت مكانو بنية جديدة قائمة عمى 
 :غير أنو لم يكن من عناصر الحفاظ عمى التوازن اليش لمواحة. االلتحام ما بين العناصر المستقمة

 القصر آيل لالندثار. 

 مصادر الماء غير متحكم فييا. 

 النخيل آيل لمزوال. 

ىذه المكونات التقميدية لمعناصر األساسية المكونة لممجتمع الواحاتي والتي تعتبر مصدر فخر وىي ميددة 
 .باألشكال الجديدة لمتطور الحالي

 أي منتج زراعي ال يمكن تنفيذه من دون ىذه التقنية: الجانب االقتصادي. 

 المجتمعات القصورية تعطي صفة مقدسة لمزوايا والمدارس القرآنية : الجانب االجتماعي
 والمساجد

 عبارة عن تقميد قديم: الجانب الثقافي. 
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  تحوالت عميقة أثرت عمى البنية االقتصادية لمواحات2-5
فاكتشاف البترول . إن اكتشاف الثروات الباطنية وضرورة مراقبة األراضي يحدد األىمية اإلستراتيجية ليا 

فالتغيرات كانت جد كبيرة و بالتالي أصبحت . ليس فقط كمصدر لمعمل بل تعد من أىمية الصحراء
الواحات و النخيل ليس فقط مصدرا لمعمل لظيور المناطق الصناعية التي تعرض العديد من فرص العمل 

 .لسكان الصحراء
   تطور الواحات2-5-1

ىذه النظرة لوضعية الواحات بصفة عامة و القصور بصفة خاصة توضح أن ىذه التطورات أدت إلى 
قمب الموازين عمى مستوى النشاط والمكان اليندسي والعمران والتي عرفت ضعف القيم السوسيوثقافية 
لى التطورات في األىداف المنشودة والتي أصبحت  والتضامن االجتماعي لتترك المجال إلى الفردية وا 

 .ترتكز عمى المصالح والحاجات المالية لمفرد عمى حساب المصالح الجماعية
 التقاليد كقوة منظمة لممجتمع قد تالشت لمعديد من األسباب يرجع أساسا إلى (Rapport.A 1983)حسب 

فقدان نظام القيم و إلى فقدان مفيوم الروح الجماعية التي كانت تدفع الناس إلى احترام حقوق اآلخرين 
فحضارتنا ال تشجع عمى التمييز، بل تنبذ رخص . الجيران ومنازليم والقواعد المنظمة لممدينة ككل

فإرادة التطور البد ليا أوال أن تضمن . ىذا الرفض منبعو العوامل االجتماعية والثقافية. األشكال التقميدية
األمن واالكتفاء الغذائي لمجماعة، وبيذا فإن التطورات الحاصمة من دون استراتيجيو واضحة ىادفة ىي 

فاألرض مرتبطة بالنخيل، الماء والقصر . العالقات والتوازنات ما بين الواحات والقيم الداعمة ليذا المكان
وىذا ما يؤدي إلى ضرورة التحديد بان النشاط الزراعي ال يحمل المكانة التي كانت سابقا قبل ظيور 
 .البترول، والذي مكن من توفير دخل لمعائالت واألفراد، مما أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية لمفالح

 
  المحيط االجتماعي شرط لحياة اإلنسان2-6

إن سرعة التطور الديمغرافي والعمراني وتيميش العامل اإلنساني باحتياجاتو وسموكاتو أسفر عنو ظيور 
: نوع من التطور متناسب مع المرحمة، حيث احتوى عمى مشاكل جد معقدة وصعبة الحل نذكر منيا

الفقر، البطالة، مساكن غير مالئمة، انعدام نظام الصرف الصحي أو سوء رداءتو، تموث اليواء وأشكال 
 .ازدحام مروري واكتظاظ في وسائل النقل مما أثر عمى رفاىية السكان: أخرى من تراجع البيئة مثل

إن انتشار ىذه الظاىرة وتطورىا السريع ليا توجيات عميقة ونتائج عمى المستويين الدولي والمحمي 
وبالعودة إلى الجانب التاريخي لوضع الواحات منذ ظيورىا في العصور الوسطى إلى غاية . لمواحات

مرحمة األزمة التي تمر بيا اليوم والتي تكشف من تحوالت عميقة وتغيرات بيئية عمى بنية الواحة والتي 
 .أصبحت تقوم عمى معطيات ديمغرافية ، اجتماعية واقتصادية
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ىذه الحقائق الجديدة وجدت صعوبة في التطبيق والتسيير داخل نظام الواحات كما وجدت البيئة نفسيا في 
فبينتيا األساسية القائمة عمى ثالث أسس وىي القصر، الماء . وضع جد عسير لمتأقمم مع ىذه التطورات

 .والنخيل تمثل عجزا مرتبطا بالتطور السكاني
فاألشكال الجديدة لمعمران والتمدن تتطمب إطار مكاني جديد، ىذا اإلطار المكاني الذي ال يسمح بضمان 

 .األمن واالنتقاء الذاتي والغذائي لممجموعة بل و أيضا الحاجة لمتميز و التألق
ىذه البني التقميدية اليشة والتي تميزت ببنيتيا االجتماعية المتالحمة، فقدت بشكل واضح اإلطار المكاني 

والتجزئة الديمغرافية وتجزئة النشاطات، كما أنيا افتقدت لعدم توازن التجييزات، مما أدى إلى فقدان 
 .اإلطار المكاني، التجزئة الديمغرافية ، النشاطات والتجييز: النشاط اإلنساني لترابطو مع العناصر

إن الوعي بوضعية الواحات مرتبط بالكشف عن المخاطر ومحاولة االستطالع عن مستقبميا بواقعية 
فالتطور الغير المرغوب فيو يؤدي إلى تيديد المكونات األساسية لمواحة والذي ال يمكن تفاديو وبالتالي 
تراجع متطمبات الحيات اإلنسانية والتراث المعماري والتاريخي ليذه المكونات والتي كان الممكن تطورىا 

 .منذ قرون
  ظهور بنية عمرانية جديدة عمى أرضية هش2-6-1

إن التوسعات العمرانية الجديدة والتي تتجاوب وشساعة الصحراء تعتبر بعيدة جدا عن إمكانية إعطائيا 
 .تعريف أو توجيو فيي ال تحترم ال نمط وال موقع وال مناخ وال العادات االجتماعية القديمة
 .إن المبادئ التي قامت عمييا الواحة منذ ظيورىا قد تالشت والمظاىر العمرانية الحديثة

وبالرغم من أن ىذه البنى الجديدة تظير التأثر بالتطور الحاصل عمى المستوى العمراني االستثماري فإن 
التكفل السريع بتشجيع التخمي عن البنى التقميدية بتجييزاتيا القديمة أصبح مالحظا جدا في إستراد النماذج 

إن وىم الحداثة أدى إلى تطورات بدون استراتيجيات واضحة والتي أدت بدورىا إلى . واألشكال الغربية
إعاقة المراكز القديمة وانتيت بالقضاء عمى العالقات بين العمران وحماية األثار والمعالم والتي ليست ليا 

 .ال نفس الشروط وال القواعد القانونية 
أيضا التفسير التقني لممدينة لم يترك إال مكانا ضيقا لالنسجام مع السكان وتطوير المشاريع والتي بقت 

 .في قبضة أجيزة التسيير واتخاذ القرارات
إن العمران الجديد شكل قطيعة مع العمران القديم، مما اثر عمى البنى وأدى إلى نتائج أثرت عمى العمل 

 .السكن وعمى نماذج الحياة التي توسعت وكذلك عمى معطيات المجتمع الصحراوي
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 :الخالصة
من خالل ىذا الفصل الذي يتمحور محتواه حول التموقع المعرفي ، تم تناول المقاربة البيئية كأداة أساسية 
من حيث المنيج والتطبيق واعتمادىا كمنيج قابل لمتغيير والتطوير ويسمح بالتسيير اإلجمالي لممقترحات 
والمشاريع المطروحة من خالل فيم دقيق لمشاكل التسيير اإلقميمي، ومعرفة إيجابية لمقدرات، العناصر 

الفاعمة، والوسائل المتاحة قصد تحقيق تييئة عمرانية ناجحة ، وذلك اعتمادا عمى وثائق، ومراجع 
 .التخطيط لمباشرة تطبيق العمميات الخاصة بالتييئة العمرانية

وتطبيق ليذه المقاربة . كما تم في ىذا الفصل تحديد أبعاد وأىداف المقاربة البيئية واليدف من اعتمادىا
إرتئينا إختيار مثال نستشف من خاللو ما تم في المقاربة البيئية، عمى عنصر أساسي في التركيبة 

 .العمرانية في المناطق الصحراوية وىو الواحة
وقد تم في ىذا الفصل قراءة أبعاد وأىداف المقاربة البيئية، ثم من خالل تناول ثالث العناصر األساسية 

 .المكونة لممؤسسة البشرية في الصحراء وىي الواحة
إن الواحات التي تتعارض والصحراء تعتبر حمقة قوية وأساسية لمظروف التجارية، فالنظام الزراعي 

فمن جية أعطى وجيا جديدا لمصحراء . االقتصادي البيئي واالجتماعي أصبح عبر التاريخ نظام لمواحات
ومن جية أخرى مكن إنسان القرون الوسطى من تسيير العوامل الثقافية واالقتصادية والدينية وبمعنى آخر 

تكمن قوة ىذا النظام في مدى إندماج وتفاعل العناصر األساسية المكونة . ضمان توازن وفعالية ىذا البناء
 .القصر الذي يمثل عبقرية البنية كما يعوض أعمى مستوى من العمران: لمواحة وىي

يعتبر الماء المسير بعقالنية شرط أساسي لوجود الحياة أما النخيل فيو مصدر البقاء والذي يمثل ذلك 
 .التزاوج بين الماء والرمال

وىكذا فإن النظام البيئي لمواحات المعروف بعبقرية تنظيمية وقوتو لم يعزل عن النماذج الجديدة لمتطور 
التطور الديمغرافي المتبوع بالتعمير والذي . والتغيرات ما بين القرنين التاسع عشر و القرن العشرين 

الجفاف الذي مشى نظام الواحات بمكوناتيا وأجزائيا النظامية : تماشىت معو ظاىرتين عالميتين ىما
 .المكممة ليا

الواحة تتراجع أمام حياة توضح تناقضا ليا بشكل صارخ والتي تشكل خطرا عمى التوازن البيئي وانسجام 
الحياة اإلنسانية كما أن سعي اإلنسان من أجل تحقيق مطالبو واحتياجاتو المتعددة والمتزايدة نجم عنيا 
تصرفات تعبر عن األنانية والتمركز حول الذات والذي أثر عمى المجال االجتماعي والمكاني والعمراني 

إن انعدام التوازن مالحظ من خالل ظيور أشكال جديدة من العيش تستيمك المكان وتنسي .واليندسي
من خالل استطالع ضعف موارد المياه وتقمص . الخصائص الثقافية االجتماعية واليوية المحمية لمواحات

عدد النخيل يالحظ من خالليا ضرورة الحفاظ عمييا لمحفاظ عمى التراث الثقافي ومن الميم بمكان تحميل 
المنابع الطبيعية ، البنى : الواحة عمى ما ىي عميو واألخذ بعين االعتبار الشروط االجتماعية و المكانية

 .االجتماعية، البنى المكانية والتقنيات المستخدمة
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 / الفصل السابع 
 مدخـــل 

إف أىـ الضكابط المؤثرة في دراسة المراكز العمرانية ىك المكقع، لما لو مف تأثير في حياة اإلنساف 
كاستيطانو في أماكف محددة، فاختالؼ سطح األرض كتباينو يؤدم إلى خمؽ أماكف متفاكتة ككؿ كاحدة 

إف لعدـ التجانس في تضاريس . ليا خصائصيا، كلإلنساف الدكر األكؿ الختيار األنسب منيا الستقراره
سطح األرض كمميزاتو المناخية كالنباتية، أدل إلى تبايف المكقع، كأدل ىذا إلى أف تككف بعض المكاقع 

أفضؿ مف غيرىا كأكثر حساسية، حيث يطمؽ عمييا األماكف كالنقاط الحساسة الحيكية عمى صفحة 
 .الالندسكيب بمعناه الطبيعي كالبشرم

- فيبر–دكر في تحميؿ فكرة المكقع كاعتمد - ك ألفريد فيبر- فكف نيكليف–ككاف لمعالميف األلمانييف 
عمى األسس العامة التي يمكف استقراؤىا مف خالؿ التطكر التاريخي ذاتو كحاكؿ تشكيؿ نظرية تتفؽ 

كىناؾ خمس طبقات تطكيرية تتميز بيا المنطقة بحيث تمثؿ األبنية ليذه . كالتحكالت البنائية لممكقع
 :المنطقة كىي

كىي األساس الجغرافي لبقية الطبقات كتعد كظيفتيا في إنتاج المكاد الضركرية :  المنطقة الزراعية
 .المعيشية

 .كالتي تزكد بإنتاجيا المنطقة الزراعية السابقة: المنطقة الصناعية األكلية

كالتي تتككف مف عدة مناطؽ فرعية، أكليا أكثر قربا مف المنطقة السابقة : المنطقة الصناعية الثانكية
 .(كالمناطؽ الثالث السابقة ىي جكىر النسؽ االقتصادم لممكقع ككؿ)كتتدرج مف األكبر إلى األصغر، 

 .منطقة مستقمة عف الثالثة السابقة كتتككف مف األعماؿ كالكظائؼ كجيات اإلدارة: التنظيـ المركزم

المنطقة التابعة المركزية كقد تككنت كفؽ ركابط كعالقات نبعت مف منطقة التنظيـ المركزم بحيث 
 .تساعدىا عمى تحقيؽ أغراضيا

إف المدينة تعتمد عمى عالقتيا الخارجية مع المناطؽ المجاكرة كالمحيطة بيا، مف الناحية الكظيفية 
المجالية كليذا فإف أحسف المكاقع ما يحقؽ أكبر قدر ممكف مف تمؾ العالقات، كتعمؿ عمى ضماف  ك

كرغـ تطكر دراسة المكاقع، إال أنيا ال تزاؿ غير كافية كلـ تخضع بعد لتصنيؼ . حاجياتيا كاستمرارىا
 .منيجي أك نكعي
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 تاريــــخ بســــــــــكرة- 1
 قبل التاريخ  ما  1-1

لقد دلت الحفريات التي كجدت بأكالد جالؿ كالمنتشرة عبر بمديات بسكرة مف حجارة مصقكلة 
 10000 إلى 35000كمناجـ كمحطات أف تاريخ المدينة يعكد إلى العصكر الحجرية األكلى أم حكالي 

ىيركدكؾ "سنة ، خاصة ما كجد منحكتا في الحجارة التي عثر عمييا شماؿ الكادم كقد أكدت ىذا المؤرخة 
 "  "HERODOC"  تريتكف " نير كأف التكاجد اإلنساني حكؿ " "TRITON  " سنة 420 ك 484يعكد إلى 

 .قبؿ التاريخ
   المرحمة القديمة 1-2

رة طكيمة كعندما حط الفينيقيكف تكانت مدينة بسكرة كغيرىا مف المدف الجزائرية ميكلة بالبربر لؼ
" قيةمالبكف" قبؿ الميالد كأسسكا دكلتيـ 880عمى الساحؿ المغربي قادميف مف الشاـ مكطنيـ األصمي سنة 

 .ك كاف ليـ عظيـ األثر
ك اضطر الناس لميركب " جامة"في عزىا إلى أف أحرقت في معركة " قرطاجنة"ككانت عاصمتيـ 

 (قسنطينة)" سيرتا" كعاصمتيا " نكميديا"إلى أعالي الجباؿ عندىا تككنت ممالؾ جديدة ذات سيادة أبرزىا 
" نكميديا"الذم اغتيؿ غدرا ك بدأ زكاؿ " يكغرطا" ك أخذت عمى عاتقيا المقاكمة ك مف أعظـ ممككيا 

لـ يعثر . ـ تقريبا 42بزكاليا رغـ ظيكر ممكؾ شجعاف آخريف يعدكف عمى األصابع ك انتيت نكميديا سنة 
 .عمى كثير مف الشكاىد ك األدلة الخاصة ببسكرة في ىذه الفترة

 المرحمة الرومانية  1-3
 ابتدأت حقبة جديدة بعد المرحمة البربرية كرس خالليا الركماف أنفسيـ في التغمغؿ داخؿ البالد ك 

 : بيا العديد مف المدف ىي  أنشئكا
 تعتبر ككطف ركماني أىميا يتمتعكف بكؿ الحقكؽ الركمانية كمف بينيا مدينة مميمي :مدن رومانية -

 . كمـ38الصغرل المتكاجدة ببمدية أكرالؿ كالتي تبعد عف مقر الكالية بسكرة بػ 

  ليا حرية التجارة ك التممؾ ك ليس ليا حؽ االنتخاب ك اإلعفاء مف الضرائب:مدن التينية -
ككانت المدف البمدية .  ليا كؿ الحقكؽ الركمانية ما عدا االنتخاب:MUNICIPLES))مدن بمدية  -

 :بثالث أشكاؿ

 مدف معتبرة حميفة لمركماف. 
 مدف حرة. 

 مدف معفاة مف الخراج. 

 بقميؿ تقدمت خالليا مراكز الحراسة ك 100ك لـ يتمكنكا مف الكصكؿ إلى األكراس إال بعد سنة 
كاف الحد الركماف مارا . أحاطكا جبؿ األكراس الممتنع ك لـ يتـ فتحو إال أكاخر القرف الثاني ك بداية الثالث

. جنكب األكراس كشاطىء كاد جدم ببسكرة األيمف ثـ يصعد ك يمر كسط جباؿ الزاب ك يقطع كاد الشعير
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ك كاف لمركماف نقط حربية خمؼ الحدكد ذلؾ ألنيـ ليسكا أمة صحراكية ك ال يقبمكف ببيئتيا ك ألنيـ تمقكا 
 .التي انطمقت مف ضكاحي بسكرة" تكفريناس" مقاكمة كبيرة خاصة مقاكمة 

   المرحمة الوندالية1-4
الكنداؿ ىـ قبائؿ كحشية قادميف مف أكربا الكسطى ك ليسكا أىؿ حضارة ك ىـ أقرب لمتتار ك عند 

 ميالدم نكمكا بأىميا ك أحرقكا ك دمركا ك اغتصبكا 429غزكىـ لمجزائر ك كصكليـ إلى المنطقة سنة 
 .األراضي الخصبة ك لـ يبقى ليـ أثر ألنيـ عصابة مدمرة، حيث لقكا مقاكمة عنيفة مف أىالي المنطقة

   المرحمة البيزنطية 1-5
 ميالدم احتؿ البيزنطيكف المغرب العربي بعدما طردكا الكنداؿ منو ك قد استطاعكا 533 سنة 

التحكـ في سياسية البالد ك فرض سيطرتيـ عمى مساحة كبيرة مف الكطف ك كانت ليـ مدف بالمنطقة 
القنطرة ك تيكدة ك بادس ك ىـ مف أكئؿ ما شيدكا بيا ك لذلؾ تكجد نسبة كبيرة مف اإلرث : أىميا 

 .  ميالدم 647االحتالؿ عاـ ىذا نتيى إالبزنطي أغمبو كاف تحت األنقاض ك قد 
   المرحمة العربية اإلسالمية 1-6

بعد أف أسس القيركاف كقاعدة " عقبة بف نافع " لقد تـ الفتح اإلسالمي عمى يد الفاتح العظيـ 
 ميالدم ك تمكف مف أف يخضع المنطقة كميا لكال أف ارتد عميو ك 663لينطمؽ منيا ك كاف ذلؾ سنة 

بمنطقة " عقبة بف نافع" حيث دارت رحى معركة أستشيد خالليا التابعي " كسيمة " خيانة الكعد مف طرؼ 
 " سيدم عقبة" تيكدة ك قد بني لو ضريح ك مسجد في مدينة تحمؿ أسمو 

   المرحمة التركية 1-7
بعد أف "  عركج اباب" ك " خير الديف بربركس " ادة ماستنجد دام الجزائر باألسطكؿ العثماني بؽ

ضعؼ األسطكؿ الجزائرم أماـ اليجمات المتكررة لألسباف الذيف استكلكا عمى العديد مف المدف الساحمية 
 البالد مف شر األسباف ك تمكنكا مف ا ميالدم ك خمصك1516ك تمت تمبيو الدعكة ك قدـ العثمانيكف سنة 

ك بنك الحصف التركي ك " حسيف أغا " ادة مفرضكا حصار طكيؿ األمد عمى المدينة بؽ، فرض حكـ ذاتي 
 .ظمكا مسيطريف عمى البالد إلي غاية الغزك الفرنسي بعد ثالث قركف مف ذلؾ 

   اإلحتالل الفرنسي والمقاومة الشعبية 1-8
قامكا معسكر ليـ  أ. ـ 1844 ـ ككصمكا إلى بسكرة عاـ 1830احتؿ الفرنسيكف الجزائر عاـ 

 .خميفة األمير عبد القادر " محمد الصغير العقبي " بالمدينة ك ظير آنذاؾ البطؿ 
   اإلستقالل و الفترة المعاصرة 1-9

 ـ ك جاءت مرحمة البناء ك التشييد فكانت مف أىميا انفصاؿ بسكرة 1962بدأ عيد استقالؿ الجزائر عاـ 
 ـ ك تصبح ليا ميزانية خاصة في بناء المنشات 1975إداريا عف منطقة ألكراس لتصبح كالية سنة 

 .االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية
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تقديم مدينة بسكرة - 2
 ك الذم تـ تاريخو تبعا 1878إف ظيكر بسكرة ككحدة إقميمية برتبة بمدية يعكد إلى قرار مام  

 أيف تـ ترقيتيا 1974، ك بقيت تابعة لكالية األكراس حتى عاـ 1989فريؿ  أ 9لمجمس الشيكخ المؤرخ في 
. لتصبح مقر كالية بسكرة

الموقع  2-1
يعتبر المكقع مف أىـ العكامؿ المؤثرة في دراسة التجمعات الحضرية ك ىذا لما لو مف تأثير مباشر عمى 

 .مختمؼ العالقات التي تربط بيف المدف
الموقع الفمكي  2-1-1

 طكال شرؽ خط 5.44  عرضا شماؿ خط االستكاء، ك خط 34.48تقع مدينة بسكرة عمى خط 
ؿ مكانا ىاما في الشماؿ الشرقي لمصحراء الجزائرية مما أىميا ألف تككف تغرينتش، ك بيذا المكقع تح

. كصؿ بيف الشماؿ ك الجنكب ككذلؾ بيف الشرؽ ك الغرب
 الموقع الجغرافي  2-1-2

تقع كالية بسكرة في الجية الجنكبية الشرقية مف الشرؽ الجزائرم بالسفكح الجنكبية لجباؿ األكراس كىي 
تبعد  ـ128بذلؾ تمثؿ الحد الطبيعي الفاصؿ بيف الشماؿ ك الجنكب بارتفاع عف سطح البحر يقدر ب 

: يحدىا، ك 2كمـ21675كتتربع الكالية عمى مساحة قدرىا  كمـ،422العاصمة ب  الجزائر عف
  السمسمة الجبمية بكمنغكش : شماال 

  كتمة حمار خادك :  غربا 

  اليضاب العميا: جنكبا  

  شط ممغيغ  :  شرقا

 

 

 

( 1-7)الخريطة 
الموقع الجغرافي 
لمدينة بسكرة 
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 اإلقميمي الموقع  2-1-3
 بمدية ك 33، ك تظـ الكالية 1974أصبحت بسكرة مركز رئيسي لمكالية اثر التقسيـ اإلدارم في سنة 

 .02 خريطة رقـ  دائرة،12
:  ك يحدىا

  كاليتي باتنة ك المسيمة: شماال. 

  كالية الجمفة:  غربا 

  كاليتي كرقمة ك الكادم:  جنكبا. 

  كالية خنشمة:  شرقا. 

 

 

 

الموقع اإلقميمي  (2-7)الخريطة 
 لمدينة بسكرة

 

 

 

الموقع اإلداري   2-1-4
 ك ما يميو فقد تأثر التقسيـ اإلدارم لكالية بسكرة 1984-02-04 المؤرخ في 84-04طبقا لمقانكف رقـ 

: ك أصبحت بذلؾ حدكد بمدية بسكرة كما يمي بو،
  بمدية لكطاية ك برانيس: شماال. 

  بمدية الحاجب:  غربا. 

  بمدية أكماش:  جنكبا. 

  بمديتي سيدم عقبة ك شتمة: شرقا. 
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 الموقع اإلداري لمدٌنة بسكرة (3-7)ٌطة الخر

 الموضع   2-1-5
تقع مدينة . يعرؼ المكضع بأنو األرض التي تقكـ عمييا المدينة ك المنطقة التي تشغميا كتمتيا المبنية

بسكرة عند ممتقى جباؿ األكراس ك جباؿ الزاب عند التقاء المجاؿ األطمسي ك المجاؿ الصحراكم عمى 
، أم %13ـ عف مستكل سطح البحر، ك تتمكضع عمى سطح قابؿ لمتعمير في معظمو بنسبة 128ارتفاع 

 أراضييا األكثر ارتفاعا أمافي منطقة مقببة قميال ك مائمة نحك الجنكب متفتحة عمى منخفض الصحراء، 
ض أراضييا فيي اخؼف ك أما أ،ـ فكؽ مستكل سطح البحر 150  إلىتقع في الشماؿ حيث يصؿ ارتفاعياؼ

ـ فكؽ مستكل سطح البحر، ك يمر عبر المدينة مجرل 95في جنكب غابة النخيؿ حيث يقؿ ارتفاعيا عف 
 .ـ500 ك 400كادم بسكرة ك الذم يتميز بفيضاناتو الفجائية حيث يتراكح عرضو ما بيف 
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 موضع مدينة بسكرة (1-7)الصورة 

كعند اختبار إمكانيات المكضع لمتكسع نالحظ ىناؾ عدة عكائؽ أثرت بشكؿ مباشر في تكجيو العممية 
: منيا
 العائؽ الطبيعي المتمثؿ في التالؿ الشمالية ك الكادم. 

  مساحة اؿالتي تحتؿ نسبة كبيرة مف '' غابة النخيؿ''العائؽ البشرم ك الذم يمكف حصره في الزراعة     

 .لمدينةؿ ةالجنكبي

  ىكتار150المنطقة الصناعية مف الجية الجنكبية الغربية لممدينة التي تمتد عمى مساحة تتجاكز. 

أىمية موقع والية بسكرة   2-1-6
  تتمتع مدينة بسكرة بعدة محاكر أساسية تربطيا بباقي المدف ك زاد مف أىمية ىذه المحاكر التطكر

الطريؽ '' الممحكظ في حقؿ البترككيمياء في منطقة الجنكب ك أىميا عمى اإلطالؽ محكر شماؿ جنكب
باإلضافة إلى الطرؽ الكطنية ذات '' 46ؽ الكطني رقـ مالطر''ك المحكر شرؽ غرب '' 3الكطني رقـ 

 . 31، 87، 83: األرقاـ 

 زيادة عمى المحاكر البرية ىناؾ خط لمسكؾ الحديدية ك خط جكم دكلي. 

 ذات مكقع إستراتيجي بيف مختمؼ الكاليات مما يميزىا بإستقطابية عالية جدا . 

  تعتبر بسكرة مف أىـ الكاحات الكبرل في الجزائر إذ تتميز بإنتاجيا الكفير لمتمكر ذات الجكدة
 .العالية



 التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية  و دورها في    عناصر تصميم العمارة البيئية 

 

234 
 

 المنابع المعدنية الحارة منيا حماـ الصالحيف، حماـ الشقة، حماـ سيدم الحاج، ك غيرىا. 

 المركز الديني اإلسالمي عقبة بف نافع الميتـ بتدريس ك تحفيظ القراف ك تعاليمو. 

 ،ك أماكف طبيعية مثؿ  تكجد في كالية بسكرة عدة أماكف سياحية منيا آثار ركمانية، آثار عثمانية
. مدخؿ القنطرة ك شرفات غكفي

 المعطيات المرفولوجية  2-2
 الحكض المكرفكلكجي الطيني الذم يحكم مكقع مدينة بسكرة محاطا بسمسمة مف الجباؿ الصخرية 

" أحمر خدك"مف الناحية الشمالية، الكتمة الصخرية، كما أف الكتمة الصخرية لجبؿ " بكمنقكش"المسماة 
كالتي تشكؿ جزءا مف سمسمة جباؿ األطمس الصحراكم الكاقعة في الجية الشمالية لمكتمة الصخرية لمسيكؿ 
المتكاجدة عمى طكؿ خط دائرة طكلقة، كمف جية أخرل الجزء الشمالي ليذا الحكض المتشكؿ مف أرض 

، كبالمقابؿ ىذا الحكض يحكم بعض المجارم المائية "شط ممغيغ"طينية كرممية يمتد نحك منخفضات 
 كادم بسكرة الذم يقطع ىذا الحكض مف الشماؿ إلى الجنكب نحك شط ممغيغ لكادم. القميمة أك النادرة 

الذم يمثؿ  زمك ككذلؾ كاد عبدم ككادم يسكد الذم ال يحد الجية الشمالية كالذم يصب في سد فـ الغرزة
 .خريطة المياه الكحيدة الدائمة ليذا الحكض

 الغطاء النباتي 2-2-1
 مف المساحة الكمية %5المنطقة محركمة مف أم غطاء نباتي، المساحة المغطاة ال تتعدل   

كبالتالي يرتفع معدؿ التبخر، االنعكاس الحرارم كيسرع التصحر، في ىذا الصدد تعتبر بسكرة كاحدة مف 
 .كفقا لمدراسة التي أعدتيا لجنة المحافظة عمى السيكب (الرماؿ)أكثر المناطؽ الميددة بزحؼ الصحراء 

 النخيل  2-2-2
ظاىرة ثقافية لمكاحة كىك دعـ حقيقي إلنتاج المساحة المبنية منذ الماضي البعيد يمثؿ ىذا القطاع  

 .بمساىمتو في المناخ كتزكيدىا بمكاد البناء
كما شجعت أيضا عمى تسكية كضعية . كفي الحقيقة كاف الفضؿ الزدىار بسكرة كصكرة كاحاتيا لنخيميا

العديد مف السكاف الرحؿ كالرعاة الذيف بنكا منازليـ في أراض عمى ضفاؼ الكاحات ىذه األخيرة قدمت 
مكاف اإلنتاج كاالستيالؾ كالتجديد كعمى العكس قد دعـ ىذا التدرج في الكقت الحالي المنافسة مع 

القطاعات األخرل التي شجعتيا الدكلة كقد حفضت ىذه التغيرات النشاطات الزراعية إلى شركات صناعية 
 نسمة 5000 لػ 25000مما تسبب في تضييؽ الخناؽ عمى النخيؿ كقد بمغ عدد أشجار النخيؿ . أخرل

  .مع نسبة خمس نخالت لمفرد الكاحد
 المعطيات المناخية لمدينة بسكرة 2-2-3

كجباؿ  .بحكـ مكقع المدينة عمى مشارؼ الصحراء كالذم يتميز بمناخ شبو جاؼ إلى جاؼ نسبيا
األكراس كالزاب، حيث تحمي المدينة مف الرياح اآلتية مف الشماؿ كالغرب، ىذا ما يعطي لبسكرة مناخا 
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كما تتميز بشتاء بارد  (الشييمي)" السيرككك"خاصا حيث يككف شديد الحرارة حينا مصحكبا عادة برياح 
 .كجاؼ

 الحــرارةدرجة   2-2-3-1
0بسكرة يقارب لمدينة المناخية، فإف متكسط درجة الحرارة " سمتزار"عمى ضكء دراسة 

أما . ـ21.8
 فنسجؿبسكرة لألرصاد الجكية  ةالمسجمة عمى مستكل محطكبالنسبة لدرجات الحرارة القصكل ك الدنيا 

0 درجة حرارة قصكل تقدر بػ
0  كدرجة حرارة دنيا تقدر بػشير جكيمية  في ـ 46.6

 شيرـ خالؿ 0.5
 .جانفي

 
 المعدل 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 راألشو

درجات 
 الحرارة

12.2 15.4 16.4 20.4 26.6 33.1 33.7 34.2 29.2 24.0 15.9 12.6 22.8 

 2007درجات الحرارة المسجمة خالل سنة  (1-7 )جدولال
 .محطة األرصاد الجوية لمدينة بسكرة: المصدر

 األمطــار  2-2-3-2
لمتساقط صمة كطيدة بالحرارة فعندما تككف نسبة التياطؿ عالية تقؿ الحرارة كالعكس صحيح 

كتساقط األمطار في ىذه المنطقة في المدة الممتدة ما بيف شير ديسمبر ك أفريؿ بمعدؿ يكميف في الشير 
كما أف ىذه األمطار عادة ما تككف غير مكزعة عمى مدار أشير التياطؿ ، حيث تسبب أحيانا في 

فيضانات خاصة في فصؿ الخريؼ كأكائؿ فصؿ الشتاء، كىذا ما يقمؿ مف فائدة ىذه األمطار، أما في 
يخص الحرارة  باقي السنة فمعدؿ السقكط ضعيؼ جدا حيث يساكم يـك مف أشير الصيؼ كاممة ذلؾ ما

 . عامة
بمعدؿ  (سنة/مـ114.4)كنسجؿ أف تساقط األمطار في ىذه العشرية األخيرة عرؼ تقمصا كبيرا لـ يتعد 

 فإف بسكرة تقع في منطقة  ، سنة األخيرة25 معدالت األمطار خالؿ االعتبارإذا أخذنا بعيف ك يكما، 31
 قكيا اغير أف معدؿ األمطار ىذا ليس مؤشر. مـ ما عدا المناطؽ الجبمية أك السنكات الممطرة200-0 مف

 مف %70 إلى 60قد تككف . عمى مناخ المنطقة إذ أف كمية ك كيفية سقكط ىذه األمطار ميماف جدا
 لمتربة انجرافاكمية األمطار محصكرة في الفصؿ البارد تنزؿ عمى شكؿ أمطار غزيرة إلى طكفانية تسبب 

. ك أضرارا لمزراعة
 ممـ حيث تعتبر ىذه الكمية 98.8 كالمقدرة بػ 2007  كفي رصد لكمية التساقط عمى المدينة لسنة 

 ممـ، كيمكننا أف نقكؿ أف أكبر كمية تساقط 173 أيف كصمت إلى 2006قميمة جدا إذا ما قارناىا بالسنة 
 .  سنة 36 كىذا منذ أكثر مف 2004ممـ سنة  294.1عرفتيا المدينة كصؿ مقدارىا 
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مجموع  12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 األشيـــر

 كمية األمطار
المتساقطـة 

 (ممم)
0.6 2.8 10.9 22.1 1.5 0.4 0.0 0.1 36.1 3.0 0.1 21.2 98.8 

 2007كمية األمطار المتساقطة عمى مدينة بسكرة خالل سنة  (2-7)جدولال
 .محطة األرصاد الجوية لمدينة بسكرة: المصدر

 
 

 

 
 قوة الرياح

  (ث/م)

 الرطوبة

  النسبة

تساقط 
 (مم) األمطار

 درجة الحرارة
(o

C) األشير 

 جانفي 12,2 0,60 58 2,8

 فيفرم 15,4 2,80 50 5,5

 مارس 16,4 10,90 43 6,1

 أفريؿ 20,4 22,10 50 7

 مام 26,6 1,50 33 6,1

 جكاف 33,1 0,40 24 5,1

 جكيمية 33,7 0,00 27 3,6

 أكت 34,2 0,10 29 3,9

 سبتمبر 29,2 36,10 42 4,3

 أكتكبر 24 3,00 43 4,8

 نكفمبر 15,9 0,10 45 4,5

 ديسمبر 12,6 21,20 49 5,1

4,9 41,1 98,80 22,8 
المجموع أو 
 المعدل السنوي

 
 .2007العوامل المناخية لمدينة بسكرة خالل سنة  (3-7 )جدولال

 .محطة األرصاد الجوية لمدينة بسكرة: المصدر
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 2007 سنة  درجات الحرارة وكمية األمطار المتساقطة خالل(1-7 )شكلال
 .محطة األرصاد الجوية لمدينة بسكرة: المصدر

 الرياح  2-2-3-3
تعرؼ منطقة بسكرة بنكعيف مف الرياح أكال الرياح الشتكية الباردة التي تيب مف الشماؿ الغربي 

سا مما تسبب الزيادة في نسبة الرطكبة، أما النكع الثاني فيي الرياح / كـ35بسرعة متكسطة تبمغ 
الرياح الصيفية الساخنة كالرممية كالتي تيب مف الجنكب  (الرياح السائدة)المكسمية كىي األكثر شيكعا 

سا كالتي تسبب في بعض األحياف /كـ80كالجنكب الغربي  في الربيع كالخريؼ بسرعة تصؿ أحيانا إلى 
 .ككارث في المنطقة

 الرطوبة   2-2-3-4
 في شير ديسمبر كبقيمة أدنى %60بقيمة قصكل تصؿ إلى  %47رطكبة نسبية متكسطة تبمغ 

 في شيرم جكيمية ك أكت، يبقى ىذا التنكع األضعؼ الذم يميز ىذا المناخ، كما تعرؼ %36تصؿ إلى 
 . ممـ كمعدؿ سنكم2600ىذه المنطقة مقدارا مف التبخر يصؿ أحيانا إلى 

 
 المعطيات الديموغرافية واالجتماعية لمدينة بسكرة  2-3
 1954-1845النمو الديموغرافي   2-3-1

 قرل 7 كجد أف بسكرة تتألؼ مف 1845إلقميـ الصحراء سنة  (دكماس)أثناء استكشاؼ العقيد 
 ساكف أصمي باإلضافة إلى 7000 إلى1893 ساكف عربي كىذه النسبة تعدت سنة 4000تحتكم عمى 

 . جندم1000 إضافة إلى 11000المعمريف األكربييف كالذم بمغ 
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لى غاية قبؿ اندالع الثكرة التحريرية أحصت بسكرة   ساكنا كذلؾ كفقا إلحصاءات 50000 كا 
 .سيناتكر

 2007- 1966النمو الديمغرافي من سنة   2-3-2
 ألؼ 60 قدر العدد اإلجمالي لسكاف مدينة بسكرة بحكالي 1966بعد االستقالؿ كحسب إحصاء 

 إناثا بحيث يتكزع ىذا العدد عمى الشكؿ التالي 29769 ذككرا ك 29579منيا  ( ساكف59258)نسمة 
 مكزعة عبر الضكاحي % 1.08بالتجمعات الثانكية ك  % 08.15في كسط المدينة،  % 90.77بنسبة 

 : أعطى النتائج التالية 1977كقد أعطى إحصاء عاـ 
:  إناثا مكزعة عمى الشكؿ اآلتي46025 ذككرا ك 44446 نسمة منيـ 90471العدد اإلجمالي لمسكاف 

مكزعة عبر ضكاحي  % 6.18بالتجمعات الثانكية  % 8.72بالتجمع الرئيس كسط المدينة  % 85.10
 .المدينة

  كنتيجة   ( نسمة129557) ألؼ ساكف 130 قدر عدد سكاف المدينة بحكالي 1987ػ  إحصاء سنة 
 ارتفعت مف جية ككذا عامؿ اليجرة نحك الكالية مف جية أخرل لتحسف  األكضاع  المعيشية  لمسكاف

 عرفت ىذه الفترة 63391 كاإلناث 66166عدد الذككر  % 5.27 إلى ما يعادؿ منسبة النمك الديمكغراؼ
 . نسمة في سنة4200 معدؿ تزايد سكاني يقارب 87 إلى 77الممتدة مف سنة 

 24854ىذا ما يمكف اعتبار كعدد إجمالي لميجرة خالؿ ىذه العشرية، أما القكة العاممة فتقدر بحكالي 
 :نسمة مكزعة عمى النحك اآلتي

  نسمة1.653(الفالحة)   القطاع األكؿ . 
  نسمة7.692(الصناعة كالبناء)القطاع الثاني . 
  نسمة15.509(الخدمات)القطاع الثالث . 
 ، ليرتفع %2.9 نمك تقدر بػ  نسمة بنسبة589.697رتفع عدد السكاف إلى إ، 1998 عاـ اإلحصاءػػ  

 .2007 نسمة في سنة 781.636بعدىا بنفس النسبة إلى 

نسمة مقابؿ  781.636بػ  31/12/2007قدر عدد سكاف الكالية إلى غاية ، 2007إحصاء عاـ  -
.  نسمة 23.235  أم بزيادة تقدر بػ2006نسمة لسنة  758.401

  ببمدية ²كمـ/ نسمة1740 كتتبايف مف بمدية ألخرل، حيث تصؿ إلى ²كمـ/ نسمة36تبمغ الكثافة السكانية 
.  جنكب غرب الكاليةالبسباس ببمدية ²كمـ/ نسمة3بسكرة مقابؿ 

ف في م متمركز%45.03 ف مقابؿم حضرم%54.97تكزيع السكاف بيف حضرييف ك ريفييف يعطي لنا نسبة 
بعض ىا عمى تكفركمناطؽ حضرية نظرا لدكرىا اإلدارم مصنفة ؾتجمعات سبعة  باعتباراألرياؼ ك ىذا 

 .  كالثقافيةاالجتماعيةالمرافؽ اإلدارية، 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
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 النزوح الريفي 2-3-3
كبعد أف كرثت اليجرة في المناطؽ الريفية أدت إلى ظيكر مجمكعات مف المنازؿ القركية في بمدة 

مشكنش مثؿ أكؿ مركز مضعؼ لممنطقة مف ناحية، كمع ذلؾ ظيرت أحياء سكنية إلعادة تكظيؼ 
 .لممناطؽ الحضرية لمدينة بسكرة مف ناحية أخرل

 إذا كانت أسباب تنقؿ ىؤالء السكاف في الحقبة االستعمارية فيي نظاـ سياستو أما بعد االستقالؿ 
 . ترجع أسبابو إلى البحث عف فرص عمؿ مستقرة كتعميـ األطفاؿ

 مراحل التطور العمراني لمدينة بسكرة  2-4
قبؿ الدخكؿ كالتعمؽ في المراحؿ العمرانية التي شيدىا النسيج العمراني لمدينة بسكرة البد أكال مف اعتماد 

مقياس تقييمي كذلؾ لتقيـ مستكل االستدامة المحقؽ في كؿ حقبة مف الحقب الزمنية المختمفة، حيث 
 : كىك كالتالي10 إلى العدد 0نعتمد السمـ المعيارم المرقـ مف العدد 

 
 
 
 

 حيث يكون التقييم كاآلتي
 .(مف رديئة إلى متكسطة)تككف نتيجة التقييـ، . 4 إلى0عندما يككف التقييـ ينحصر مف - أ

 .(مف متكسطة إلى جيدة) تككف نتيجة التقييـ، 7 إلى4عندما يككف التقييـ ينحصر مف - ب
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 2007إنً 1966 رسى بياني نهنًى انديًىغزافي نىاليت بسكزة ينذ (2-7)شكم ال

 . بسكزةمدينةيحطت األرصاد انجىيت : انًصدر
 

السمم المعياري لتقييم مستوى وجود الفضاء األخضر وعنصر الماء  (3-7)الشكل 
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 .(مف جيد إلى جيد جدا) تككف نتيجة التقييـ، 10 إلى7عندما يككف التقييـ ينحصر مف - ج

 : كلتقييـ مستكل االستدامة المحققة بدقة البد مف دراسة كتقييـ العناصر الرئيسة التي تتحكـ في
نقـك بتقييـ نسبة استقباؿ األرض لإلشعاع الشمسي كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى : اإلشعاع الشمسي- 1

الخ، ......العناصر التي تقمؿ مف نسبة استقباؿ األرض لإلشعاع الشمسي مف نخيؿ أك أشجار أك مباف
كبالتالي نسبة االنعكاس لإلشعاع الشمسي في الجك،  كىذا لككف اإلشعاع الشمسي العامؿ الرئيس الذم 

 .يتحكـ في درجة حرارة اليكاء
نقـك بتقييـ نسبة تأثر النسيج العمراني بحركة الرياح كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى : حركة الرياح-2

عكامؿ الحماية مف حركة الرياح مف حكاجز طبيعية أك اصطناعية تعيؽ حركة الرياح كتقمؿ مف حدتيا 
 .قبؿ كصكليا إلى النسيج العمراني

نقـك بتقييـ نسبة الرطكبة في الجك كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى العكامؿ التي تزيد أك تنقص : الرطكبة-3
الخ، كىذا نظرا ألىمية نسبة ...مف نسبة الرطكبة في الجك مف مساحات مائية أك مساحات خضراء 

 .الرطكبة في تمطيؼ الجك في المناطؽ ذات المناخ الحار كالجاؼ
نقـك بتقييـ لكضعية الكاحة عبر الحقب مف خالؿ التعرؼ عمى نسبة كثافة الكاحة : كضعية الكاحة-4

ككضعية نسيجيا العمراني، كذلؾ لككف الكاحة ىي النكاة األكلى لمنسيج العمراني، بحيث كاف الطابع 
 .الكاحاتي ىك الطابع المميز لمعمراف في مدينة بسكرة لعصكر كثيرة مضت 

 العصر الروماني  2-4-1
 كانت كالية بسكرة في ىذا العيد مجرد مقر لمتبادؿ التجارم، كلكف الغزك الركماني جعؿ منيا 

بكابة الجنكب الشرقي ككذلؾ ممرا إجباريا لمدخكؿ إلى الصحراء الغربية، حيث أف المكقع اإلستراتيجي 
لمكقع بسكرة جعؿ منيا نقطة تحكـ كمراقبة لكؿ مجارم المياه ككادم بسكرة كاستغالؿ غابات النخيؿ، 

شيدت في ىذه المرحمة عدة مباني كخزانات المياه كالتي كجدت عف طريؽ اآلثار التي تـ العثكر عمييا في 
 .(العالية حاليا)المنطقة الشرقية 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

 سلسة جبال األطلس الصحراوي

 الصحراء الكبرى

N 

 منطقة بسكرة

 منطقة تبادل تجارى وممر للصحراء

رسم  توضيحي لمنطقة بسكرة أثناء الحقبة الرومانية   (4-7)الشكل 
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 (م1400 –م 700العصر اإلسالمي )مرحمة القرون الوسطى   2-4-2

 في ىذا العصر كانت بسكرة مركزا إشعاعيا في المجاليف التجارم كالثقافي، فيي المدينة التي 
، ىذه المدينة اختفت كميا (ـ1402-ـ1332)شيدت مف طرؼ المسمميف حسب كتابات ابف خمدكف 

 .كالتجمع البشرم الكحيد الذم بقى في ىذه المنطقة كىذا العصر ىي مدينة سيدم عقبة. كاندثرت
 :كالتي تنقسـ إلى مرحمتيف :الحقبة التركية  2-4-2-1

 :(ـ1680-ـ1541)        المرحمة األولى 
 في ىذه الحقبة تشكمت أكؿ نكاة حضرية لممدينة قرب بساتيف النخيؿ، حيث اختار األتراؾ 

استقرارىـ في المنطقة، في نقطة ىي األعمى نسبة لمبساتيف مف أجؿ المراقبة، ك تـ خالليا إقامة حصف 
 باب المقبرة، – باب الفتح، ج – باب الضرب، ب –أ .شكميةلمراقبة البساتيف مع إقامة ثالثة أبكاب 
 مممكء بالماء المستمد مف الكادم، حيث كاف ىذا أكؿ ظيكر إضافة إلى إقامة خندؽ يحيط بالمنطقة

 .المدينة (نكاة)لممركز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (م1844-م1680)المرحمة الثانية         

 ـ دمرت أكؿ نكاة حضرية لممدينة بعد تعرضيا لكباء الطاعكف كالزلزاؿ بعدىا 1800 في سنة 
غادر السكاف الحصف كتمركزكا في تجمعات بشرية داخؿ بساتيف النخيؿ كتككنت مف خالليا سبع قرل 

وادي 

 بسكرة

 .  (و1680-و1541)نحقبت انتزكيت األونً رسى تىضيحي نهنسيج انعًزاني ل (5-7)شكم ال

 الحصن التركً

 الواحة

N 
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رأس القرية، مجنيش، قداشة، لمسيد، باب الضرب، باب الفتح، سيدم بركات، ىذه التجمعات : كىي
البشرية تتداخؿ كسط كاحة النخيؿ مف الجنكب كمتراصة مككنة بذلؾ شكارعا حسب امتداد السكاقي التي 

 .يسقى بيا النخيؿ
 تشتت المساكف داخؿ الكاحة المييكمة بالسكاقي التي ترسـ الشبكة المنظمة مما أدل إلى نسيج 

عمراني متقطع داخؿ الكاحة كالتي تعتبر مف الخصائص النكعية لمدينة بسكرة كالمميزة بالنسبة لممدف 
التقميدية لممناطؽ الجافة كشبو الجافة كيمكننا أف نستخمص مما سبؽ ذكره خاصية مف خصائص التنظيـ 

 .العمراني المؤسس عمى نمط التعمير حسب التقنيات التقميدية المناخية كالمكاد المحمية
 ىذه الكضعية أدت إلى ظيكر نكع مف النسيج العمراني مدمج مع الكاحة بتطكر خطي عمى 

 .(عالقة احتكاء بيف المجاؿ المشيد ككاحة النخيؿ)حكاؼ السكاقي لكي يتأقمـ مع الظركؼ المناخية 
 

 
 

 
   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

سواقً المٌاه المهٌكلة 

 للواحة

.  سواقي المياه المييكمة لمواحة  (2-7)الصورة 
 .مديرية السياحة لوالية بسكرة: المصدر

 سواقً المٌاه 

.  سواقي المياه (3-7)الصورة 
 .مديرية السياحة لوالية بسكرة: المصدر

 .الحصن التركى القدٌم-1

 .الحصن التركى الجدٌد-2

 .باب الفتح-3

 .مجنٌش-4

 .سٌدى بركات-5

 .رأس القرٌة-6

 .باب الضرب- 7

 .المسٌد-8

 .قداشة-9

 

1 

 

6 7 

5 

3 

8 

9 

4 

  رسى تىضيحي انفجار انحصن انتزكي وتكىين انسبع قزي(6-7)شكم ال

N 
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كيمكننا أف نقكؿ أف في المرحمة األكلى كانت التركيبة العمرانية تتككف فقط مف الحصف التركي  
أم تكفر مككنات الكاحة الرئيسة، كلمتعرؼ عمى . ذكم األبكاب الثالثة باإلضافة إلى غابة النخيؿ كالكادم

مدل تحقؽ عناصر الراحة في ىذه المرحمة البد مف التعرؼ عمى نكعية عالقة المجاؿ المشيد بالنخيؿ 
  .(احتكاء)كفى ىذا السياؽ يمكننا أف نميز كنالحظ عالقة المجاؿ المشيد بالنخيؿ بأنيا عالقة 

ىذا النكع مف العالقات يكفر الحماية القصكل لممجاؿ المشيد مف العكامؿ المناخية المختمفة، بحيث يقـك 
النخيؿ بدكر المظمة التي تغطى كتحيط المجاؿ المشيد مف جميع االتجاىات كبالتالي تقمؿ مف نسبة 

كصكؿ اإلشعاع الشمسي إلى األرض كالى المجاؿ المشيد بنسبة كبيرة مؤديا بذلؾ إلى التقميؿ مف ارتفاع 
درجة حرارة اليكاء، كذلؾ تحمي ىذه المظمة الطبيعية المجاؿ المشيد مف التعرض لمرياح شديدة السرعة 

 . كتزيد مف نسبة رطكبة الجك مكفرا بذلؾ جكا رطبا بدؿ مف الجك الجاؼ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كىكذا تتكفر عناصر الحماية شبو الشاممة مف العكامؿ المناخية كبالتالي تكفر عناصر الراحة 
بشكؿ جيد أما المرحمة الثانية فبقيت نفس العالقة بيف المجاؿ المشيد كالنخيؿ رغـ انفجار المجاؿ  لإلنساف

المشيد إلى سبع قرل متباعدة كلكف بقي ىذا االنفجار داخؿ أطار الكاحة كبذلؾ بقيت الكاحة حاضنة 
، كتككف بذلؾ عناصر (احتكاء)كمحتكية لسبع قرل، لذا بقيت العالقة بيف المجاؿ المشيد كالنخيؿ، عالقة 

 . الراحة المحققة في ىذه الحقبة بنفس الدرجة في الحقبة التركية األكلى
 

 اإلشعاع الشمسً اإلشعاع الشمسً

 المجال المشٌد

 رامي قعود.م.المصدر.مقطع توضيحي يوضح حماية المجال المشيد من اإلشعاع الشمسي (7-7)الشكل 
 

 المجال المشٌد

. مقطع توضيحي يوضح حماية المجال المشيد من الرياح (8-7)شكل ال
 

 تغٌر مسار الرٌح

 رٌاح ضعٌفة رطبة
 رٌاح ضعٌفة رطبة رٌاح شدٌدة السرعة و جافة

 المجال المشٌد
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 تقيم أثر الفضاء األخضر وعنصر الماء لمحقبة التركية   2-4-2-2

 .الحماية مف اإلشعاع الشمسي-1
مف خالؿ األشكاؿ يمكننا أف نعطى درجة 

 نظرا لكجكد غابة النخيؿ كعالقة 10مف  9 
. بيف غابة النخيؿ ك المجاؿ المشيد (االحتكاء )
 .الحماية مف الرياح-2

 يمكننا  إعطاء درجة تقيمية لمحماية 
  .10 مف 8النسيج مف الرياح كىى 

 .الرطكبة في الجك - 3
 10 مف 8يمكننا إعطاء درجة 

  نظرا  لكجكد غابة النخيؿ كالتي تزيد مف نسبة
 . الرطكبة في الجك

 كضعية الكاحة مف خالؿ الشكؿ يمكننا-4
 . نظرا لكجكد الكاحة في حالة جيدة في ىذه الحقبة10 مف 9 إعطاء درجة 

 رٌاح شدٌدة السرعة وجافة

 رٌاح خفٌفة السرعة ورطبة

( .  الحقبة التركية الثانية)مقطع توضيحي يوضح حماية المجال المشيد من الرياح  (10-7)شكل ال

 اإلشعاع الشمسً اإلشعاع الشمسً

 رامي قعود.م.المصدر. مقطع توضيحي يوضح حماية المجال المشيد داخل الواحة من اإلشعاع الشمسي (9-7)شكل ال
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رسـ بياني لمستكل كجكد الفضاء األخضر كأثره عمى مستكيات الرطكبة ، الحماية مف الرياح ، اإلشعاع 
 .(األكلى كالثانية)الشمسي المحقؽ في الحقبة التركية 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 الحقبة االستعمارية   2-4-3

 كقعت مدينة بسكرة تحت االستعمار الفرنسي بداية القرف التاسع عشر كفي ىذه المرحمة قاـ 
الجيش الفرنسي بكضع تصميمات لتحصيص شطرنجي خارج الكاحة في جية الشماؿ، كىذا مف أجؿ 

مراقبة ينابيع الماء التي تغذم الكاحة كلمبعد مف المدينة القديمة كىذا بكاسطة نمط عمراني متناقض مع 
المدينة القديمة، ىذا التدخؿ مف طرؼ الجيش الفرنسي عمى النسيج العمراني لمدينة بسكرة لو بصمات 

مرحمة ذات أبعاد عسكرية، ىذا ما أدل إلى ظيكر قسـ ثاف مف التركيب العمراني لمدينة بسكرة، بحيث أف 
محيط الكاحة كالتنظيـ المعقد المرتبط بالعالقة بيف السكاف كالحدائؽ أصبح ثانكيا مما أدل إلى القطيعة 

 .بيف المدينة الجديدة كالكاحة، باإلضافة إلى القطيعة بيف السكف االستعمارم كالسكف التقميدم المحمي
في ىذه المرحمة ظير التقسيـ الشطرنجي لمتحصيصات المقتبس مف مدينة القركف الكسطى األكركبية 

ـ بالتكفؿ ببناء مدينة منظمة في شماؿ الكاحة 1852كظير ىذا جميا بعد قرار المسؤكليف الفرنسييف عاـ 
 لـ J.P Courtillotالمدينة المبرمجة مسبقا حسب ، ىذه (رأس الماء)عمى حساب القرية التقميدية المسماة 

 .ترل الكجكد في الكاقع مف طرؼ المستعمر
 
 
 
 
 
 

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

االشعاع الشمسً الحماٌة من 
الرٌاح

الرطوبة وضعٌة الواحة

(.االولى والثانٌة)الحقبة التركٌة 

االولى )الحقبة التركٌة 
(.والثانٌة

 مستوى الفضاء األخضر المحقق لمحقبة التركية األولى والثانية (11-7)الشكل 
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 .مدينة بسكرة الحقبة االستعمارية  (4-7)الخريطة 
 مديرية الثقافة لوالية بسكرة : المصدر

 -رامي قعود.م - يوضح  تشكل النسيج العمراني االستعماري رسم توضيحي (12-7)شكل ال

 النسٌج االستعماري

 النسٌج التقلٌدي القدٌم

 النسٌج االستعماري الجدٌد 

 النسٌج القدٌم

N 
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لقد كاف مف أىـ سمات ىذا النسيج الجديد ىك التقسيـ الشطرنجي الذم كاف بمثابة بداية لظاىرة 
التمكث العمراني في المنطقة حيث أتى ىذا النسيج بنمط عمراني مغاير تماما لمنمط العمراني الكاحاتى 

 .المعمكؿ بو في المنطقة منذ مئات السنيف كال يمت بصمة إطالقا إلى عمراف المحمي المنطقة

 التقسيم الشطرنجي 2-4-3-1
 ىذا المفيكـ أدل إلى ظيكر نكع جديد مف النسيج العمراني منظـ في ُجزيرة ، الذم يظير مف 

 مترا، ىذه 40 متر في 40خالؿ الشكارع المتعامدة كالتي تحدد الجزيرات المتماثمة ذات أبعاد تقدر بػ
 .األخيرة مركبة مف تحصيصات ذات أشكاؿ ىندسية بسيطة كغالبا ما تككف ذات أشكاؿ مربعة

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 أف التقسيـ الشطرنجي الذم أتى بو النسيج االستعمارم 

 تعامؿ مع الظركؼ المناخية بشكؿ مدركس بحيث
   كفر التقسيـ الشطرنجي التظميؿ الدائـ عمى مدار اليكـ

  لمشكارع المتعامدة عف طريؽ التقميؿ مف عرض

 -رامي قعود.م.المصدر-  مقطع توضيحي يوضح تموضع كل من النسيج االستعماري والتقميدي(13-7)شكل ال

 النسٌج االستعماري النسٌج التقلٌدي القدٌم

 الجزٌرات ذات اإلبعاد المتساوٌة

 محاور الحركة المٌكانٌكٌة المتعامدة والمنتظمة

.  رسم توضيحي يوضح التقسيم الشطرنجي (14-7)الشكل 

 التقسيم الشطرنجي (4-7)الصورة 
 .مديرية الثقافة لوالية بسكرة:المصدر
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 الشارع كارتفاع البنيات المحاذية لمطريؽ مؤديا بذلؾ إلى تقميؿ نسبة استقباؿ األرض لإلشعاع الشمسي 
 .كبالتالي إعادة إرساليا إلى الجك كبالتالي الحد مف ارتفاع درجة الحرارة داخؿ النسيج العمراني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 اإلشعاع الشمسً  الساقط إلى األرض

 اإلشعاع الشمسً  المنعكس من  األرض

 الشارع

 التقسٌم الشطرنجً

 . مقطع  توضيحي  يوضح تعامل النسيج االستعماري مع الظروف المناخية (15-7)الشكل 

 الواحة

المجال األخضر  

 داخل النسٌج

 1952 سنت (انحقبت االستعًاريت )ينظز عاو نًدينت بسكزة ( 5-7)صىرة ال

 .يديزيت انسياحت نىاليت بسكزة: انًصدر
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لقد كاف تمكضع كؿ مف  الكاحة في جيتي الجنكب كالجنكب الغربي كالحديقة العمكمية في جية الشرؽ 
بالنسبة لمنسيج العمراني بمثابة حزاـ أخضر يحمى النسيج العمراني االستعمارم  مف الرياح شديدة السرعة 
كالمحممة باألتربة، كذلؾ مف فكائد ىذا الحزاـ أيضا بالنسبة لراحة اإلنساف أنو يزيد مف نسبة الرطكبة في 

. الجك بسبب إطالؽ األشجار كالنخيؿ لبخار الماء في الجك 

 -رامً قعود.م- رسم ٌوضح  حركة الرٌاح داخل التركٌبة العمرانٌة أثناء الحقبة االستعمارٌة ( 16-7)الشكل 

 الواحة

 وادي بسكرة

 الحدٌقة عمومٌة

 النسٌج االستعماري

 الرٌاح الباردة

(الرٌاح السائدة)الرٌاح الساخنة   



 التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية  و دورها في    عناصر تصميم العمارة البيئية 

 

250 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

كلكف النسيج العمراني االستعمارم شيد أيضا بعض التكسعات العمرانية في فترات زمنية مختمفة 
 .كمف ضمف ىذه التكسعات نذكر أكال التكسع الريفي

  التوسع الريفي2-4-3-2
 يعتبر التكسع الكحيد لممدينة الذم تـ برمجتو خارج التقسيـ الشطرنجي مف أجؿ مؿء الفراغ 

المكجكد بيف المحطة كالمنطقة الشطرنجية كالتي فصميا عف طريؽ نيج الشماؿ، ىذا التكسع حمؿ التغير 
األكؿ في أبعاد الجزيرة مع مكاصمة التصميـ الشطرنجي مما أدل إلى ميالد النمط الجديد مف السكف 

 .الريفي المدمج في حدائؽ الكاحة
 كاف ىذا الحي مف البداية مككنا مف مساكف ذات أفنية مف النكع االستعمارم القركم الذم تـ 

 .تعميمو في كؿ الجزائر مع بداية القرف
 (امتصاص رأس الماء)المنطقة االنتقالية - أوال

مف أجؿ " رأس الماء"بسبب مكقعو فإف التقسيـ الشطرنجي فرض نفسو عمى حساب منطقة  
تجاكزىا، حيث تـ إنشاء ساحة السكؽ التي تعتبر عنصرا مييكال لمسكف كتمكف مف تجاكز عائؽ الشكارع 

الضيقة مما أدل إلى ظيكر النكع الثالث مف التحصيصات كالشكارع ذات األركقة المغطاة التي تحيط 
بالسكؽ المغطى حاليا متماشيا مع التصميـ الشطرنجي في الجية الشرقية الغربية مصحكبا ببعض التزييف 
عمى مستكل الفتحات ك النتكءات ، كتعطي مرجعية ليندسة محمية لـ يتـ العمؿ بيا في التصميـ األصمي 
كمف جية أخرل الجمكد في التصميـ الشطرنجي مع كجكد العكائؽ التي تمنع تكسع المدينة كالتي تتمثؿ 
في محطة مف جية الغرب كحافة الكادم مف جية الشرؽ كالتحصينات العسكرية مف جية الشماؿ كىذه 

رئيس )لـ يترككا إال إمكانية كاحدة لمتكسع مف جية الجنكب ىذه الكضعية جعمت درفك  (العكائؽ)األخيرة 
 . يربط المدينة االستعمارية بالكاحة1932يقترح مخططا لمتييئة سنة  (جمعية المعمارييف الفرنسييف

  

 النسٌج  العمرانً االستعماري

 الحدٌقة العمومٌة الواحة

 الرٌاح الباردة الرٌاح الساخنة

 -رامً قعود.م.المصدر( - الحقبة االستعمارٌة)مقطع ٌبٌن حركة الرٌاح داخل التركٌبة العمرانٌة  (17- 7)شكل 
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 .DERVAUXمخطط دارفو - ثانيا
أىداؼ ىذا المشركع تتمثؿ في تحكيؿ مدينة بسكرة إلى جنة سياحية لألكركبييف باستغالؿ خيراتيا 

، حيث يتمثؿ ىذا في ممئ الفراغ المكجكد في (الخ...نخيؿ، مكقع طبيعي ، ينابيع مياه )المكجكدة محميا 
عادة الييكمة العمرانية، إعادة تنظيـ المكاصالت كبعض الرتكشات الجمالية  .المدينة كا 

 األساس في ىذا التدخؿ عبارة عف تركيب ىندسي كاسع يعتمد عمى فتح المحاكر مف أجؿ تسييؿ 
التنقؿ داخؿ النسيج الشطرنجي باإلضافة إلى إنجاز محكر يربط بيف الكاحة كالنسيج الشطرنجي 

االستعمارم دكف إىماؿ النسيج التقميدم الذم بدأ يتأثر بمشاكؿ القدـ، كذلؾ التخمي عف اإلستراتيجية 
كاف ىذا عمى .االستعمارية لممستعمر كالدخكؿ في تطكير المستعمرة مع الحفاظ عمى الفاصؿ مع الكاحة 

 .يعتبر التييئة المناسبة لمحيط بسكرة " دارفك"حساب التكفؿ اإلجمالي لممدينة كالكاحة، مع أف مخطط 

 (1958، 1932) خالل انحقبت االستعًاريت انتىسعاث انعًزانيت انجديدة تىضح  (5- 7)خزيطت ال

 .يديزيت انثقافت نىاليت بسكزة: انًصدر

 النسٌج العمرانً االستعماري

 التوسعات العمرانٌة الجدٌدة

 النسٌج العمرانً التقلٌدي
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حيث لـ يتـ العمؿ بو في الكاقع إال في بعض التصميمات مثؿ امتداد المحكر الذم يربط شارع المؤسسات 
 .مع مركز النسيج الشطرنجي (شارع برت)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  التوسع الطبيعي 2-4-3-3

 ظير نسيج جديد، ظاىره غير منظـ كقميؿ التخطيط يقتبس في نمطو العمراني مف النسيج 
الشطرنجي كلكف بدكف احتراـ التنظيـ حيث أدل ذلؾ إلى ميالد تحصيصات ذات أشكاؿ مختمفة ناتجة 

 الذم اعتمد 1955عف تجميع البنايات بدكف منطؽ بعدم أك شكمي، كىذا نتيجة عدـ العمؿ بتصميـ 
ىذا التكسع يعيد بطريقة إجمالية نمط المدف " دارفك"عمى تكسع النسيج الشطرنجي في إطار مخطط 

الجزائرية غير المنظمة ذات النماذج المتعددة بدكف أشكاؿ عمرانية مدركسة كبالخصكص عمى المستكل 
 .البعدم كحتى التحصيصات مما أدل إلى ظيكر نمط جديد مف النسيج العمراني غير المخطط

 
 
 
 

 : مخطط قسنطينة6-4-3-3
 

  DERVAUX 1932مخطط  (18- 7)الشكل 
 .1995عمقمة جمال . مذكرة ماجستير د.المصدر 

 الواحة

 الحدٌقة العمومٌة النسٌج  االستعماري النسٌج العمرانً الغٌر منظم

. انتزكيبت انعًزانيت مقطع  ٌوضح  (19- 7)شكم ال
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عرفت مدينة بسكرة في نياية المرحمة االستعمارية ضغكط مخطط لمتعمير النكعي لمعمراف، كالنجاز برامج 
كالذم تـ اعتماده " بمخطط قسنطينة"سكنية اجتماعية عاجمة في إطار عممية تعمير جيكية سميت 

مف أجؿ استرجاع طبقة اجتماعية " ديغكؿ"كالشركع فيو في إطار السياسيات النيائية مف طرؼ إدارة 
 .كاسعة مف السكاف األصمييف

 ككاف ىذا السبب في ظيكر 1958 الحقيقة في أف ىذا البرنامج لـ يعرؼ الظيكر حتى سنة 
نكعيف جديديف مف السكف غير المعركؼ في المحيط المحمي، مف جية كمف جية أخرل كانت ىناؾ 

عمارات ضخمة عبارة عف عمارات لسكنات جماعية احتمت الجزء الجنكبي لمنسيج الشطرنجي، كمف جية 
أخرل ظير نكع آخر مف السكف القصديرم عرؼ بالسكف التجميعي المكجو أساسا لمسكاف األصمييف الذيف 

 .أخرجتيـ حرب التحرير مف مساكنيـ الريفية حيث تـ إنجاز ىذا النكع بسرعة كفي ثالثة مكاقع
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  تقييم أثر الفضاء األخضر وعنصر الماء لمحقبة االستعمارية 2-4-3-3-1
 الحماية من اإلشعاع الشمسي-1

 مف خالؿ األشكاؿ يمكننا أف نعطى درجة

 . بسب إىتراء كضعية الكاحة  .10 مف 6 
 الحماية من الرياح-2

 مف خالؿ األشكاؿ يمكننا  إعطاء درجة تقيميو 
 . أيضا بسبب اىتراء الكاحة 10 مف 5لمحماية النسبية مف الرياح كىى 

  الرطوبة في الجو- 3
 مف خالؿ األشكاؿ يمكننا إعطاء درجة

 . بسبب إىتراء الكاحة10 مف 4 

 مف الشكؿ يمكننا إعطاء : وضعية الواحة- 4
  10 مف 4درجة 

 اتجاه الشمال اتجاه الجنوب

 اهتزاء انىاحت

 أحياء غير منظمة
 النسيج العمراني االستعماري

 الحديقة العمومية
 السكن القصديري

 .   يقطع يىضح انتزكيبت انعًزانيت نًدينت بسكزة في نهايت انحقبت االستعًاريت(20- 7)شكم ال
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 ( 1976-1962)مرحمة ما بعد االستعمار   2-4-4
بعد الرحيؿ الجماعي لممستعمريف استكلى السكاف المحميكف عمى منازليـ، ىؤالء السكاف ترككا  

سكناتيـ كأراضييـ داخؿ النخيؿ في إطار النزكح الريفي، حيث شيدت بسكرة في ذلؾ الكقت نزكحا أعتبر 
مف أكبر اليجرات في الجزائر، كتطكرت الحظيرة السكنية في تمؾ الفترة بشكؿ فكضكم دكف تكجيو أك 

تمديف في إطار المضاربة العقارية، كأدل ىذا إلى طابع فكضكم ميز مدينة بسكرة مع تكسع حضرم نحك 
 ".ابف قانة"السكة الحديدية في الجية الغربية كفي الجية الجنكبية حيث النخيؿ كعمى حساب حدائؽ 

 كقد كلد ىذا نسيجا عمرانيا غريبا مككنا مف سكف قميؿ التخطيط عمى حساب النخيؿ، كعمى أراض 
 .قاـ أصحابيا ببيعيا بطريقة ال شكؿ ليا كبدكف العكدة إلى مخططات التحصيص

تضاعفت ىذه الظاىرة بعد ظيكر قكانيف الممكية الخاصة باألمالؾ الزراعية كالعقارية في إطار الثكرة 
 في ىذه الفترة بدأنا نالحظ البناءات غير الشرعية داخؿ النخيؿ، كتطكر األحياء 1972الزراعية عاـ 

في  (الساقية)كمف جية الجدكؿ " ثانكية العربي بف مييدم"القصديرية في المكاف المتكاجد بو حاليا 
 .الشماؿ

، حيث فاض كادم بسكرة 1969كاف ىذا بسبب النزكح الريفي كالفيضانات التي ضربت المدينة سنة 
كتسبب في ىدـ نسبة كبيرة مف المنازؿ المبنية عمى األراضي الزراعية، كالضفة الغربية مف الكادم خاصة 

 .في الكادم الشمالي كحي لمسيد جنكب المدينة
جاء ىذا الحدث ليضاعؼ مف أزمة السكف التي تكلدت أساسا بفعؿ النمك الديمغرافي المتصاعد حيث 

 .1977-1962 ساكنا بيف عامي 10440 كبعدد النازحيف الذم بمغ %3.2يظير بنسبة نمك طبيعي بػ
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االشعاع الشمسً الحماٌة من الرٌاح الرطوبة وضعٌة الواحة

الحقبة االستعمارٌة

الحقبة االستعمارٌة

 -رايي قعىد.و-انًصدر.نحقبت االستعًاريت ا وجىد انفضاء األخضز فييستىي  . (21- 7)شكم ال
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الطيف ) كالنتيجة تخمي سكاف المنطقة كمدينة بسكرة خاصة عف بناء سكناتيـ بكسائؿ محمية 
المستعممة لمدة طكيمة، لككف المقاكمة الضعيفة ليذه المكاد في مكاجية األمطار كقدميا جعؿ  (كالجريد

السكاف يعتبركنيا رمزا لمفقر، ىؤالء السكاف كجدكا أنفسيـ أماـ منافسة مكاد أخرل لمبناء مصنعة مف 
الخرسانة كمستعممة كثيرا في شماؿ البالد كتعتمد عمى تجارة مؤسسة مف طرؼ الدكلة كتباع بأثماف 

معقكلة في ذلؾ الكقت، ىذا ما شجع انتشار البناءات العشكائية في بسكرة عمى حساب الكاحة كما ىك 
الحاؿ في األراضي اليامشية في شماؿ كجنكب المدينة مثؿ العالية، سيدم غزاؿ، ككذلؾ في المكاقع غير 

مما أدل إلى ظيكر إطار جديد لنسيج عمراني غير قانكني الذم  (حي الكادم الشمالي)صالحة التعمير 
كفي الحقيقة أف الكسيمة الكحيدة في التعمير كالبناء كانت . ال يخضع ألم قكانيف عمرانية أك تقنية لمبناء

تعتمد عمى إمكانات البناء الحرفي كالحصكؿ عمى األراضي، في الكاقع ىذا النسيج غير القانكني يشكؿ 
إشكالية عمرانية لمدينة بسكرة كخصكصا بالنسبة لنقص المرافؽ كالبنى التحتية، كما ىك الحاؿ في المدف 
الجزائرية التي تعاني مف ىذا المرض العمراني في ىذا المجاؿ، كيمكننا القكؿ أف مدينة بسكرة في ىذه 
العشرية كانت تعاني معانات شديدة بسبب عدـ كجكد أم برنامج لمتعمير مع نقص المراقبة في التسيير 

 .العمراني كمخططات التكسع كتطكر المدنية
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  خريطة لمدينة بسكرة(6- 7)خريطةال
 .مديرية الثقافة لوالية بسكرة: المصدر

 البناء العشوائً

 بقاٌا الواحة

التوسعات العمرانٌة الغٌر 

 منظمة

 النسٌج العمرانً االستعماري
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 (1976-1962)أثر الفضاء األخضر وعنصر الماء ة في الحقبة ما بعد االستعمار  2-4-4-1
 الحماية من اإلشعاع الشمسي-1

 .10 مف 4مف خالؿ الخريطة يمكننا أف نعطى درجة 
 الحماية من الرياح-2

 مف خالؿ الشكؿ يمكننا  إعطاء

  درجة تقيميو  لمحماية النسبية مف 
  .10 مف 4الرياح كىى 

 الرطوبة في الجو- 3
 .10 مف 2مف خالؿ الشكؿ يمكننا إعطاء درجة 

 وضعية الواحة-4
 .10 مف 2مف خالؿ يمكننا إعطاء درجة 

 

 (.1976-1962)الرسـ البياني لتدني مستكل الفضاء األخضر في الحقبة ما بعد االستعمار 
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االشعاع الشمسً الحماٌة من 
الرٌاح

الرطوبة وضعٌة الواحة

مرحلة ما بعد  االستعمار

مرحلة ما بعد  االستعمار

 .رامي قعود.م. مستوى وجود الفضاء الخضر المحقق لمحقبة ما بعد االستعمار (23- 7)شكل ال

 الواحة المهترٌة اإلحٌاء القصدٌرٌة
 اإلحٌاء غٌر منظمة

 النسٌج االستعماري
 الحدٌقة العمومٌة

 اإلحٌاء القصدٌرٌة

 اتجاه الشمال اتجاه الجنوب

 .رامي قعود.م.مقطع يبين التركيبة العمرانية لمدينة بسكرة عقب الحقبة االستعمارية  (22- 7)شكل ال
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 الحالية لحقبةا 2-4-5
ابتداء مف ترقية بسكرة إلى مقر كالية، تـ سف بعض القكانيف ككسائؿ التعمير كاإلنجاز ىذا ما  

  )**(P.U.Dكمخطط  (مخطط التحديث العمراني) )*(P.M.Uأدل إلى حصكؿ المدينة عمى مخطط  
، في ىذه الفترة أيف بدأت مدينة بسكرة في مرحمة جديدة لمنمك العمراني باستعماؿ (مخطط التعمير المكجو)

منطقة السكف ) Z.H.U.Nتقنية تقسيـ المناطؽ المتمثمة عمكما في المقاربة الكمية في إطار منطقة 
بتطبيؽ تكجييات سياسة التطكر الكطني لمقطاع الحضرم بتحديد التركيب العمراني  (الحضرم الحديث

لممدينة كبنسياف أف ىذه المدينة تمثؿ جزءا مف منطقة جغرافية معينة غنية بمخزكنيا الطبيعي كالسياحي 
الذم جعؿ منيا كاحة تحتاج إلى تكفؿ خاص كمناسب، كنتيجة لذلؾ استعماؿ ىذه الكسائؿ لمتعمير التي 

تعتمد عمى بعض المعطيات الكمية كتيمش كؿ مركبات المحيط، ىذا التكجو جعؿ مدينة بسكرة عاـ 
 ال تأخذ نمكىا العمراني إال باألشكاؿ العمرانية الجديدة التي تعتمد عمى التجزيئات كعممية السكف 1977

الجماعي كالمناطؽ الصناعية، ىذا النمك أدرج مسبقا في مخطط التييئة الذم يمثؿ قسـ مف مخطط 
P.U.D ككانت النتيجة أف المدينة الجديدة لبسكرة بقسمييا كالتي زحفت نحك الكاحة جية الشرؽ المسماة  

Z.H.U.N الشرقية، كاألخرل مف جية الغرب التي أخذت اسـ Z.H.U.N الغربية، كمف ناحية أخرل، ىذا 
النمك معتمدا عمى كسائؿ غير متطابقة مع المحيط ىذا أدل إلى إعطاء المدينة طابعا ال عالقة لو 

 .بالمدينة التقميدية كال المدينة االستعمارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مركز المدٌنة النسٌج 

 االستعماري

Z.H.U.N EST  

Z.H.U.N OUEST  

 بقاٌا الواحة

. نقًز االصطناعي نًدينت بسكزة ل (6- 7)صىرة

 .GOOGLE EARTHبرنامج حاسوبً : المصدر

* - (P.M.U) : Plan  Modernisation urbain 
**- (P.U.D) : Plan Urbain diriger 
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   تقيم أثر الفضاء األخضر وعنصر الماء ي الوقت الحالي2-4-5-1

 الحماية من اإلشعاع الشمسي-1
 مف خالؿ الصكرة يمكننا أف نعطى درجة 

 .10 مف 2
 الحماية من الرياح-2

 مف خالؿ الصكرة يمكننا
  .10 مف 2  إعطاء درجة تقيمية كىى 

  الرطوبة في الجو- 3
 مف خالؿ الصكرة 

 .10 مف 3يمكننا إعطاء درجة 

 وضعية الواحة-4
 .10 مف 1يمكننا إعطاء درجة 

 
 
 الحماية من اإلشعاع الشمسي- 1
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الحقبة التركٌة الحقبة االستعمارٌة ما بعد االستعمار الوقت الحالً

الحماٌة من االشعاع الشمسً

االشعاع الشمسً

 . منحنى بياني يبين حماية النسيج العمراني لمدينة بسكرة من اإلشعاع الشمسي عبر الحقب (24- 7)شكل ال
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  الحماية من الرياح- 2

 
 
 
 الرطوبة - 3
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الحقبة التركٌة الحقبة 
االستعمارٌة

ما بعد 
االستعمار

الوقت الحالً

الحماٌة من الرٌاح

الحماٌة من الرٌاح
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الحقبة التركٌة الحقبة االستعمارٌة ما بعد االستعمار الوقت الحالً

الرطوبة

الرطوبة

منحنى بياني يبين حماية النسيج العمراني لمدينة بسكرة من الرياح عبر الحقب   (25- 7)شكل ال

منحنى بياني يبين مدى تأثر النسيج العمراني لمدينة بسكرة بالرطوبة عبر الحقب   (26- 7)شكل 
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 وضعية الواحة- 4

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اليوامش
 .مصمحة األرصاد الجوية، مطار محمد خيضر الدولي - 
 .مديرية الثقافة لوالية بسكرة - 
 .مديرية التخطيط واإلحصاء لوالية بسكرة-  
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الحقبة التركٌة الحقبة االستعمارٌة ما بعد االستعمار الوقت الحالً

وضعٌة الواحة

وضعٌة الواحة

 .رامي قعود.م-منحنى بياني يبين وضعية الواحة عبر الحقب (27-7)الشكل
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 الخالصة 

ختاما لما سبؽ تحميمو في ىذا الفصؿ تبيف لنا أف مدينة بسكرة تعيش حالة اختالؿ في التكازف 
البيئي الحضرم، ىذا الخمؿ الذم غير في العكامؿ المناخية لممنطقة تغييرا جذريا خاصة المدينة التي 

، فتعمؿ (مام إلى شير سبتمبر مف شير)أصبحت درجة الحرارة العالية ىي السائدة لمدة زمنية طكيمة 
 قنشاطفي عمى إضعاؼ النشاط اإلنساني مف جراء الخمكؿ كالكسؿ كاإلرىاؽ الذم يصيب اإلنساف تراجع 

ىذه الحرارة العالية التي تسكد المدينة في فصؿ الصيؼ ما ىي إال نتاج درجة اإلشعاع الشمسي 
المرتفعة أم األلبيدك، تسبب فييا النقص الفادح في الغطاء النباتي كالمسطحات المائية زيادة عمى ذلؾ 

. السطكح األفقية كالمستكيات الشاقكلية الغير عاكسة ألشعة الشمس
كما قيؿ عف الحرارة يقاؿ عف الرياح التي تسكد المنطقة، فيي تؤثر سمبا عمى المدينة، فالرياح 
الباردة كالساخنة تبقى عمى حاليا مف حيث درجة حرارتيا كشدة عنفكانيا، فتسبب في بعض المناطؽ 
الدكامات اليكائية الغير مرغكب فييا ألنيا تحدث بعض األضرار المادية عمى المباني كتعيؽ حركة 

أما الرياح التي تيب في فصؿ الربيع فإنيا تحمؿ في . الفيزيكلكجي الراجميف مما تزيد مف تأثرىـ النفسي ك
طياتيا الرماؿ كالغبار كاألتربة التي تكدسيا داخؿ المدينة كداخؿ البيكت رغـ االحتياطات التي يقـك بيا 

كالبيت الزجاجي الذم يحدث االحتباس . السكاف ككضعيـ لمعكازؿ الكاقية مف ترسب حبيبات الرمؿ كالغبار
الحرارم الذم يرفع مف درجة الحرارة الجكية داخؿ المدينة، مما يسبب االختناؽ كالقمؽ لمسكاف فتنيار 

قكاىـ، كالسبب في ىذا البيت الزجاجي ىك تمؾ الغيـك الرممية التي تحتجز األشعة الشمسية المعككسة مف 
. األرض فتبقييا داخؿ مجاؿ المدينة كلمدة زمنية متفاكتة تصؿ في بعض األحياف إلى األسبكع

أما الرطكبة النسبية المحيطة فتناقص في فصؿ الصيؼ إلى ما دكف مجاؿ الراحة في المناطؽ 
الحارة كلفترة طكيمة جدا، فيسبب ىذا النقص في الرطكبة ارتفاعا في درجة الحرارة ألف الرطكبة تمطؼ مف 

كما أف لمرطكبة النسبية تأثيرا عمى الممكثات كالغبار كاألتربة . حرارة الجك سكاء كاف ساخنا أك باردا
كالرماؿ، حيث تعمؿ عمى التقميؿ منيا فتتساقط إلى األرض نتيجة تشبعيا ببخار الماء الذم يزيد مف 

. كزنيا لتصبح فاعميتيا محدكدة
إف نقص التيارات اليكائية داخؿ المدينة التي تعمؿ عمى التيكية، مرد ذلؾ إلى نقص أماكف 

فالضغط الذم . الضغط المنخفض كالضغط المرتفع نتيجة نقص المساحات الخضراء كالمسطحات المائية
يسكد المدينة في الفترات الساخنة ما ىك إال ضغطا مرتفعا، مما يزيد مف ارتفاع درجة الحرارة المحيطة 

. لممدينة ألف حركة اليكاء منعدمة تماما كالتيارات التي تعمؿ عمى تمطيؼ الجك منعدمة ىي كذلؾ
رغـ أف بحثنا يرتكز عمى الخمؿ البيئي الحضرم مف الناحية البيكمناخية إال أنو يجب أف نعرج عمى 

الخمؿ البيئي مف ناحية التمكث البصرم كالتمكث السمعي لما يتركاه مف أثر نفسي كفيزيكلكجي عمى 
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فالمدينة فقدت جماليا كىدكئيا مف جراء النقص الفادح في الغطاء النباتي الذم تسمى بو عركس . اإلنساف
. الزيباف، زيادة عمى ذلؾ العمارة المحمية التي تزيدىا ركنقا كجماال أصبحت ال كجكد ليا

خالصة لما سبؽ ذكره أف مدينة بسكرة تعيش حاليا حالة مف الخمؿ البيئي الحضرم مف جميع 
النكاحي، كلك استمر ىذا الخمؿ في التعاظـ فالتنبؤات تنذر بالخطر كالكارثة الحتمية ليس عمى مدينة 

. بسكرة فقط بؿ منطقة الزاب عامة
 



 دراسة األنسجة العمرانٌة مع توضٌح العناصر التً حققت االستدامة................................... الفصل الثامن/ الدراسة التطبٌقٌة 

264 
 

 / الفصل الثامن 

 مدخــــل 
 من المعروف أن كل بحث في الحقل العممي يعتمد عمى مقاربة تحميمية لموصول إلى اليدف 

المبتغى من الدراسة، و في إطار موضوع بحثنا ىذا، و بعد أن تعرفنا عمى الحقب الزمنية التي مرت بيا 
تركيبة النسيج العمراني لمدينة بسكرة وكيفية مساىمة كل حقبة في تكوين جزء معيـن من التركيبة العمرانية 

لتعمق لو (العمران - االستدامة )لمنسيج، يمكننا أن نستـدل عمى عاممين ميميـن في ىذا اإلطار وىمـا 
أكثر في ىذا الطرح البـد مـن قـراءة وتحميل المركبات المكونة لمنسيج العمراني، وفـى ىذا اإلطار البد من 

منيجية يعتمد فيـيا مقـاربة تحميمية لمعناصـر المكونة لمنسيج العمـراني كل عنصر عمى حده، باإلضافة إلـى 
ظيـار  تحميـل العالقة بين العناصر فيمـا بينـيـا وذلك مـن اجـل القـراءة الجيـدة لعناصـر النسيج العمـراني وا 

 .المستـوى التنظيمي بيـن ىـذه العنـاصر 
ل ـوالذي يشم (VERNEZ-MOUDON ;A1992)وفى ىذا السياق يمكننا أن نستعرض جدوال لـ

  .ةـة باألنسجة العمرانيـم اتجاىات والدراسات الميتمـأه
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 التأثير عمى التطبيق القائمة الجزئية لممساهمات الرئيسية الروح االهتمامات الطريقة اإلستراتيجية التاريخ حقول البحث

دراسات لتاريخ 
 العمران

أدبية-  1920  
عمم الظواهر-  تاريخية وصفية-   

الشيء أو 
 الموضوع

سموكيات 
 وتفاعالت

Artibise & Linteau (1984) Bacon (1976) 

Banham (1971) Barnett (1986) Bernvolo (1980) 

Blumenfeld (1979) Braodbernet (1990) 

Dickinson (1961) Dyoz (1968) Evenson (1973- 

1979) Fishman (1987) Friedman (1988) Garreau 

(1991) Girouard (1985) Hayden (1981-1984) 

Hiorens (1956) Huxlabel (1970) J.B.Jackson 

(1980-1984) K.Jackson (1985) Jackson & 

Schultz (1972) J.Jacobs (1961) Johonson (1983) 

Konvitz (1985) Kostof (1991) Lavedan (1941) 

Lowenthal & Binney (1981) Lubove (1967) 

Lyndon (1982) Morris (1972) Mumford (1961) 

Poete (1967) Rasmuseen (1967) Relph (1987) 

Reos (1965) Rowe (1991) Rudofsky (1969) 

Sennet (1969) Stilgoe (1982) Suteliffe (1984) 

Vance (1977, 1990) Warner (1962, 1968) Weiss 

__(1987) Wright (1981) Wurman (1971, 1972) 

تحميل نقدي لتطور المدن والقوى 
.المركبة لممحيط الميني  

 1950 دراسات الصورية
تاريخية وصفية-  1960  

تجريبية استقرائية-  
 سموكيات الشيء

Ashihara (1983) Bacon (1976) Cullen (1961) 

Halprin (1966, 1972) Higuchi (1983) Charp 

(1946) Sitte (1889) Sprergen (1965) Unwin 

__(1909) 
 العناصر المرية لممدن

إلى اليوم1950 دراسة الصورة الوضعية-  تجريبية استقرائية-   سموكيات الموضوع 
Appelyard & Al (1964) Arnhiem (1954, 1966) 

Ashirara (1983) Higuchi (1983) Kepes (1944, 

__1965, 1966) Lynch (1960 
 كيف لألفراد التعامل وفهم المدينة

الوضعية-  إلى اليوم1970 الدراسات البيئية تجريبية استقرائية-  الشيء أو  
 الموضوع

سموكيات 
 وتفاعالت

Altman (1986) Altman & wohlwill (1976, 1981) 

Aplyard (1976, 1981) Canter (1977) Festinger 

(1989) Francia & Al (1984) Franck & Ahrentzen 

(1989) Cehl (1987) Gutman (1972) Hall (1959, 

1966) Kaplan & Kalan (1978) Lang (1987) 

Lawrence (1987) Marcus (1975) Marcus & 

Sarkissian (1986) Michelson (1970, 1977) 

G.Moor & Al (1985) R.Moore (1986) Nasar 

(1988) Newman ((1972, 1980) Rapoport (1977, 

1982, 1990) Summer (1969) Stokols & Altman 

(1987) Whyte (1980) Woholwill (1981, 1985) 

__Zube & Moore (1987) 

كيف لألفراد إدراك التعايش مع 
المحيط الطبيعي ضمن المدن 

 وتحديدا المحيط المبني

الوضعية-  إلى اليوم1970 دراسة المكان  
تاريخية وصفية-  
تجريبية استقرائية-  

الشيء أو 
 سموكيات الموضوع

Appeltun (1975, 1980) Ashirara ((1983) Clay 

(1973) Francis & haster (1990) Goudiener 

(1985) Greenbie (1981) Hester (1975, 1984) 

Higuchi (1983) Hiss (1990) Hiler & Hantson 

(1984) A.Jacobs (1985) Jakle (1987) Lerup 

(1977) Lynch (1972, 1981) C.Moore et Al 

كيف يتصور األشخاص استعمال 
المدن ويدخمون في عالقة مع من 

 حولهم
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(1988) Nerberg.Schultz (1980, 1985) L’erin 

1970, 1977) Relph (1976) Seamon & Muerauer 

(1989) Sime (1986) Theil (1986) Tuan (1974, 

__1977) Walter (1988) Whyth (1988) 

دراسة الثقافة 
 المدية

  إلى اليوم1920
أدبية-   

عمم الظواهر-   
الوضعية-  

تاريخية  وصفية-  
تجريبية استقرائية-  

 سموكيات الشيء

Brunskill et Al (1981, 1982) Classie (1968, 

1975, 1982) Croth (1990) J.B.Jackson (1980, 

1984) Lewis (1975) Schlereth (1982, 1985) 

Apton & vlach (1986) Venri et Al (1977) Wolf 

__(1965) 

 نوعية المحيط

الدراسات 
المرفونمطية 

(التيبومرفولوجية)  
 أدبية -  إلى اليوم1950

 الوضعية-
تاريخية  وصفية-  
تجريبية استقرائية-  سموكيات الشيء 

Aymonino et Al (1966) Caniggia (1983) 

Caniggia & Maffei (1979) Castel et Al (1980) 

Consen (1960, 1980) Maretto (1986) Moudon 

(1986) Muratori (1959) Muratori et Al (1963) 

Myars & Baird (1978) Panerai et Al (1980) 

__Rossi (1982) Slater (1990) Withehand (1981) 

 بناء المدينة إنتاج وسياق

دراسات 
مورفولوجية 

 المكان
 الوضعية  إلى اليوم1950

تاريخية  وصفية-  
تجريبية استقرائية-  سموكيات الشيء 

Anderson (1977) Boudon (1971, 1991) Bourne 

(1971) Gottdiner (1986) Hiller & Harson (1984) 

Lynch & Rodwin (1958) Mitchell (1990) March 

(1977) Martin & March (1972) Passoneau & 

Wurman (1966) Sreadman (1983) Unwin (1909) 

__Weber (1964) Wurman (1974) 

 الشكل الحضري وهندسته

الدراسات 
 اإليكولوجية

تجريبية استقرائية- الوضعية-  إلى اليوم1980  الشيء او  
 الموضوع

 سموكيات

Detwyker & Marcus (1972) Douglas (1983) 

George & Mackinley (1974) Gordon (1990) 

Goudie (1990) Havlick (1974) Hough 

(1984)Huges (1975) Lyle (1985) McHarg (1971) 

Moll & Ebenreck (1989) Odum (1971) 

Schneider (1997) Spirn (1984) Todd & Todd 

(1984) Van Der Ryn & Calthorge (1986) Yaro et 

__Al (1988) 

 القوة الطبيعية والبيئية المبنية

( VERNEZ-MOUDON ;A1992)لـ (1-8)الجدول 
 .2010مذكرة ماجستير مدوكي مصطفى : المصدر
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ت والدراسات التي تعتني بالنسيج العمراني  وذلك عمى حسب ىاوبعد أن تعرفنا عمى أىم االتجا
 LA TYPO ارتأينا إلى اعتماد المقاربة التيبومرفولوجية (VERNEZ-MOUDON ;A1992)جدول 

MORPHOLOGIE حيث أن المقاربة التيبومرفولوجية تصف  عمى حسب أىداف البحث المسطرة وىذا
العمراني وبالتالي تمد قراءة مفصمة لمعناصر المكونة لمنسيج المكونات الفيزيائية والمجالية لمنسيج 

العمراني، وأيضا تدرس العالقات التي تربط بين  العناصر المكونة لمنسيج العمراني بعضيا بعضا، 
 انطالقا من يتصف الشكل المرفولوج ( ومرفولوجيةنمطية)باإلضافة إلى أن المقاربة التيبومرفولوجية ىي

  .تصنيف دقيق عمى حسب نمط أو نموذج
 LA TYPO MORPHOLOGIEمقاربة التيبومرفولوجية  - 1

والتي طالبت بتغير شامل لممدن القديمة  (CIAM )إن األفكار التي أتت بيا الحركة الحديثة 
نشاء قطيعة مع الماضي وبناء مدن حديثة تتماشى مع أفكار العمارة الحديثة، قد واجيت معارضة  وا 

، "SAVERIO MURATORI"شديدة من بعض الباحثين، وكان من أبرز المعارضين ليذه الحركة الجديدة 
الذي انتقد بشدة أفكار ىذه الحركة وطالب بضرورة التواصل واالستمرار بين القديم والحديث،  ومثمت 

 SAVERIO النواة األولى لظيور مقاربة المرفونمطية، حيث أعد SAVERIOMURATORIأفكار 

MURATORI ،عمل جماعي حول مدينة البندقية وقدم تعاريفا أولية ألدوات التحميل المتعمقة بالمدينة 
حيث كان ىذا العمل بمثابة البداية الفعمية . باإلضافة إلى تعاريف كل من النمو، النمطية، المورفولوجيا 

وتعددت التعاريف حول المقاربة المرفو نمطية وتنوعت حيث .لظيور المقاربة المرفونمطية 
التراكب بين المورفولجية العمرانية والنمطية المعمارية " أن المرفو نمطية ىي " DANIEL PINSON"يذكر

دراسة لمجموعة من "  فان مفيوم المرفولوجية ىو VERNEZ-MOUDON A ،1994، أما بالنسبة لـ "
أن "فيعرف المرفونمطية ويقول " LUC NOPPEN"سياقات التشكيمية والتغيرية ليياكل الوسط المبنى، أما 

ومن خالل تعريفات الباحثين حول . التحميل المرفونمطى يظير الييكمة الفيزيائية والمجالية لممدينة 
المقاربة المرفونمطية نستطيع القول أن المقاربة المرفونمطية اعتمدت في قراءتيا وتحميميا لممدينة عمى 

 .الشكل الفيزيائي
 التيبومرفولوجيةمقاربة أهم مدارس - 2
المدرسة االيطالية،  )أن مقاربة التيبومرفولوجية تصنف إلى أربع مدارس مورفولجية رئيسة وىى  

 (المدرسة الفرنسية، المدرسة االنجميزية، المدرسة األمريكية
 المدرسة االيطالية  2-1

وىى المدرسة التي تعتني بدراسة عالقة المباني بالمدينة واقترحت قواعد نظرية جديدة وقد ىيمن 
 .تيارين كبيرين عمى المدرسة االيطالية ىما
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 التيار األول- أ
والجيل  (MARETTO)والمكممين من الجيل األول  SAVERIO MURATORIوىو التيار الذي يتكون من

وىو التيار الذي يتميز  (MAFFEL /CATALDI)والجيل الثالث  (GIANFRANCO CANIGGIA)الثاني 
 . بالمظير التطبيقي

 التيار الثاني- ب
، حيث يكتفي ىذا التيار (CARLO AYMONINO & ALDO ROSSI )وىو التيار الذي يتكون كل من 

 .بتحديد معالم الجانب النظري فقط
   المدرسة الفرنسية2-2

عادة القراءة النقدية لمنظريات  قامت المدرسة الفرنسية بتطوير تخصص جديد يجمع التحميل المورفولوجي وا 
 .التصميمية

كما ساىمت المدرسة الفرنسية بشكل كبير في توضيح مفيوم النمطية من خالل األعمال التي قام بيا كل 
 FORTIER ; ; PINON ; BORIE ; GRUMBACH ; HUET ;CASTEX ; ZUNZE ETمن

DEVILLERS    
 المدرسة االنجميزية  2-3

تميزت المدرسة االنجميزية بمشاركة الجغرافيين بشكل كبير، كما اعتمدت المدرسة االنجميزية ثالثة نسق 
ومن ابرز رواد ىذه  (ىيكمة شغل األراضي / النسيج المبنى / مخطط المدينة  )رئيسة متراكبة وىى 

 . M :R :G :GONZENالمدرسة 
  المدرسة األمريكية 2-4

ساىمت المدرسة األمريكية بشكل كبير في إعطاء دفعة جديدة لمبحوث المرفونمطية من خالل أعمال كل 
 (PIERRE ;LAROCH ELLE ;ANNNEVERNEZ MOUDON)من 

التيبومرفولوجية والتعرف عمى اتجاه كل مدرسة البد من إتباع وبعد تطرقنا إلى مدارس المقاربة 
 .مفاىيم تتماشى وتخدم الدراسة التحميمية المخطط ليا مسبقا في نطاق المقاربة التيبومرفولوجية 

 
 المصطمحات المعيارية المعتمدة في نطاق المنهج التحميمي-  3

وفى أطار أىداف ىذا  التيبومرفولوجية عمى مفاىيم معيارية تخدم أىداف البحث تحتوى مقاربة 
 :البحث ارتأينا  إلى اعتماد مفيومين أساسين في التحميل وىما

 . TYPOLOGIE DU BATIمفيوم النمطية -1
 . LE CONCEPT DE LECTUREمفيوم القراء - 2
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   مفهوم النمطية 3-1
ويقـول . إن مفيـوم النمطيـة ييتـم بدراسـة األنمـاط وتطورىـا وتحديـد عالقتيـا ببعضيـا البعـض

GIANFRANCO CANIGGIA أن النمطيـة ىـي الشـيء المجـرد وأداة معرفيـة ينتـج بالتحميـل الـدوري الـذي 
 .   يعيـد الخصـائص األسـاس المشتركـة لفئـة األشيـاء الحقيقـة وكذلـك السمـاح بسيولة التعرف عمييا

 مفهوم القراءة   3-2
ة ـه الفيزيائيـي بمركباتـج العمرانـيط يعنى الفيم، أي فيم النسيـي والبسـاه األولـوم القراءة بمعنـإن مفو

أن يقول  ـج بعضيا بعضا، وفى ىذا الشـوالمجالية وكذلك فيم العالقة التي تربط بين العناصر المكونة لمنسي
"CANIGGIA :G " "ي بمفيومو الواسع، ـط اإلنشائـرف القارئ لموسـيء من طـة الشـم ىيكلـالبحث عن فو

 :دف إلىـة توـاذج تحميميـة ونمـتستوجب أدوات منطقي
 .تجميع وتعريف المركبات المتفرقة-أ

 .إظيار المستوى التنظيمي-ب
 .إظيار العالقات البينية بين المركبات - ج
 
 بناء المنهجية التحميمية -  4
إن اإلجابة عمى أسئمة البحث واثبات صحة فرضيتنا يتطمب منا منيجية مبنية عمى أسس  

صحيحة من اجل الوصول بيا إلى اإلجابة عمى تساؤالت البحث وفى ىذا اإلطار ارتأينا إلى أن يكون 
 :بناء منيجية البحث وفق مستوين أساسين بحيث يكونا كاآلتي

 .(تحميل األنماط).المستوى األول  4-1
في ىذا المستوى نقوم  بالتحميل الوصفي لألنماط المختمفة لألنسجة العمرانية لمدينة بسكرة كما نتعمد في 

بحيث يكون . ىذا المستوى أيضا من التحميل عمى أحد المفاىيم المعتمدة مسبقا وىو مفيوم النمطية 
التعرف عمى كافة األنماط العمرانية الموجودة في مدينة - 1:اليدف من الدراسة في ىذا المستوى ىو

الوصول إلى تحديد األنسجة األكثر مطابقة لموضوع البحث لتكون في األخير األنسجة محل -2بسكرة 
 .الدراسة

 .(قراء النسيج العمراني )الدراسة التحميمية الوصفية :  المستوى الثاني 4-2
من أجل قراءة النسيج العمراني بمكوناتو وعناصره والعالقة بين عناصره المشكمة لمنسيج العمراني ارتأينا 
في ىذا المستوى من منيجية البحث إلى الدراسة التحميمية الوصفية لمنسيج العمراني، من خالل مستويين 

 .أساسين في التحميل
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يتعمق ىذا المستوى من الدراسة بدراسة البني التحتية لمنسيج ونعتمد في ىذه الدراسة : المستوى األول- أ
عمى دراسة المخططات ورفع القياسات واخذ الصور، وفى إطار أىداف البحث يمكننا أن نميز عنصرين 

 ".التحصيصات - 2الطرق،  - 1" في ىذا المستوى لدراستيم بشكل معمق وىما
يتعمق ىذا المستوى من الدراسة بدراسة البني الفوقية لمنسيج كما نعتمد في الدراسة : المستوى الثاني- ب

عمى جمع الخرائط ودراسة المخططات ورفع القياسات وأخذ الصور، وفى إطار أىداف البحث يمكننا أن 
 " .المجال الحر"نميز عنصرا واحدا في ىذا المستوى لدراستو بشكل معمق وىو 

 
   تحديد المعايير المعتمدة في الدراسة التحميمية ضمن المقاربة التيبومرفولوجية4-3

وبعدما قمنا بتحديد العناصر المدروسة وفق أىداف البحث ومن اجل التعمق أكثر في الدراسة 
-PINON.P&DUPRE"التحميمية لمعناصر البد من إتباع معايير واضحة في التحميل حيث يقول 

HENRY.D " 
المعيار الطبولوجي، )إن اليياكل المورفولوجية يمكن أن توصف وتقرأ من خالل ثالثة معايير وىى " 

: التيبومرفولوجية ىيومنيجية استخدام ىذه المعايير في المقاربة  (المعيار اليندسي، المعيار البعدي 
تطبيق ىذه المعايير عمى كل من العناصر وعالقات _تعريف لممعايير المعتمدة في التحميل، ثانيا _أوال

 العناصر 

 .فيما بينيا 
 المعيار الطبولوجي 1-3-4

 يقوم ىذا المعيار بوصف خصائص وتموضع كل 

 المكونة لمنسيج العمراني، كما  عنصر من العناصر

 يقوم ىذا المعيار أيضا بدراسة العالقات بين العناصر

 ويمكننا أن نذكر ىنا تعريف . المكونة لمنسيج 

"BORIE.A&DENIEUL.F " "المعيار الطبولوجي 

  ىو المعيار الذي يسمح بإعطاء خصائص العالقات

  بين العناصر حسب تموضعيا لالتجاىين

 ويقوم المعيار الطبولوجي بدراسة المتغيرات كما ىو"

 (IV-01) موضح في الشكل رقم 
 ، (ج )، التداخل  (ت )، التالمس (ب)، التقارب (ا )التباعد  )

 ( (د )االحتواء 
 

 

(ا )  

(ب)  

(ت )  

(ج )  

(د )  

متغيرات المعيار الطبولوجي  (1-8)الشكل 
  (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر
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  المعيار الهندسي2-3-4
يقوم المعيار اليندسي بعممية وصف الصورة اليندسية لمعناصر المكونة لمنسيج وتوجيو العناصر 
فيما بينيا، بطريقة أخرى أي وصف نظم التركيبة العمرانية لمنسيج من خالل الوصف اليندسي لعناصر 

إن المعيار اليندسي " "PINON.P&DUPRE-HENRY.D"المكونة لمنسيج ويمكننا أن نذكر ىنا تعريف 
 " .يصف الصور اليندسية التي ترسم المجاالت وتوجيييا فيما بينيا

اليوية "  العالقات الشكمية –: وتكون المتغيرات المدروسة وفق المعيار اليندسي طبقا لثالثة أنواع وىي
  "(و)، عدم خضوع(ه)خضوع" العالقات التوجييية– " (د)، تكامل(ج)، اختالف(ب)، تشابو(ا)

  "(د)، عضوية (ج)، متبقية (ب)، مشوىة (ا)ىندسية " أنماط األشكال - 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متغيرات المعيار الهندسي، العالقات الشكمية  (2-8)الشكل 
  2010 ضمن أطروحة ماجستير لمدوكي مصطفى (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

 

متغيرات المعيار الهندسي، العالقات التوجيهية  (3-8)الشكل 
  2010 ضمن أطروحة ماجستير لمدوكي مصطفى (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

 

متغيرات المعيار الهندسي، أنماط األشكال  (4-8)الشكل 
 (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

  2010ضمن أطروحة ماجستير لمدوكي مصطفى 
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  المعيار البعدي3-3-4
يقوم المعيار البعدي بدراسة العناصر المكونة لمنسيج العمراني من جانب قياسات العنصر ومدى 

إن " " PINON.P&DUPRE-HENRY.D"وفى ىذا الشأن يقول . تناسب كل عنصر مع العناصر األخرى
المعيار البعدي يصف قياسات المجاالت ومدى تناسب ىذه القياسات مع بعضيا البعض، كما تكون 

  "(ب)، التناسب المساحي (ا)التناسب البعدي "المتغيرات وفق المعيار البعدي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دراسة العناصر المكونة لمنسيج العمراني- 5

نسق الشبكات، نسق  )نقوم في ىذه الجزئية بتحديد العناصر التي سوف نقوم بدراستيا وىى 
 .(التحصيصات، المجال الحر

  نسق الشبكات1-5
 :ونعتمد في دراسة ىذا العنصر المعاير اآلتية

 :في ىذا المعيار نقوم بدراسة النقاط اآلتية. المعيار الطبولوجي - 
، (ج)، إطارية (ث)، شبكية(ت)، إشعاعية (ب)، شجرية(ا)خطية "عالقة الطرق بالشبكات وفييا - 

  ".(ح)عقدية
  "(ر)، التنضيد (د)التجاور. " التموضع النسبي لشبكة الطرقات - 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................المصدر . متغيرات المعيار البعدى   

(أ) (ب)   

متغيرات المعيار البعدي  (5-8)الشكل 
  (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر
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 وفيو ندرس. المعيار اليندسي -ب
 "(ب)، عدم الخضوع (ا)الخضوع . " توجيو الشبكة الطرق مع المحاور الرئيسة - 
  ".(ث )، عدم الخضوع(ت)الخضوع . "عالقة التوجيو بين الشبكات- 

  

(ا) (ب)  (ت)   

(ث) (ج)  (ح)   

(د)  

(ر)  

(ا)  

(ب)  

(ت)  

(ث)  

متغيرات المعيار الطبولوجي لمنسق الشبكاتي  (6-8)الشكل 
 .(Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

متغيرات المعيار الهندسي لمنسق الشبكاتي  (7-8)الشكل 
. (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر
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 .المعيار البعدي -ت
 .(موجودة،  غير موجودة )التدرج البعدي لمطرق -
 
 
 
 
 

 نسق التحصيصات  2-5
 :ونعتمد في دراسة ىذا العنصر المعايير اآلتية

 المعيار الطبولوجى. 
 (ب)، تالصق(ا)احتواء."التموضع النسبي لمتحصيصات."  

 (ث)، غير مستمرة(ت)مستمرة . " وضعية التحصيصات."  
 
 
 
 
 
 
 
 .المعيار اليندسي-ب
  ".(ب)، عدم الخضوع(ا)الخضوع . " عالقة توجيو محاور التحصيصات - 
  ".(ث)، مشوىة غير منظمة(ت)ىندسية منتظمة." تنظيم الشكل - 

 
 
 
 
 

 

(ا) (ب)   
(ت)  

(ث)  

البعدي لنسق الشبكات  متغير المعيار (8-8)الشكل 
  (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

 

متغيرات المعيار الطبولوجي لنسق التحصيصات  (9-8)الشكل 
  (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

 

متغيرات المعيار الهندسي لنسق التحصيصات  (10-8)الشكل 
. (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

 

(ا)  

(ب)  

(ت)  
(ث)  
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 المجال الحر 3-5  
 :ونعتمد في دراسة ىذا العنصر المعايير اآلتية

 .المعيار اليندسي-أ
  ".(ب)، عدم الخضوع(ا)الخضوع . " عالقة توجيو محاور الساحات العامة- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
بعضها البعض العمراني  دراسة عالقة العناصر المكونة لمنسيج 6

 نقوم في ىذه الجزئية بدراسة عالقات العناصر فيما بينيا وتتمثل ىذه العالقات في 
ِ  عالقة نسق الشبكات بالنسق التحصيصات، عالقة نسق الشبكات بالمجال الحر، عالقة نسق ) 

  .(التحصيصات بالمجال الحر 
 عالقة نسق الشبكات بالنسق التحصيصات1-6 

 :ونعتمد في دراسة ىذا العنصر المعايير اآلتية
 .المعيار الطبولوجي-ا
 ".(ت)، توضع (ب)، تباعد(ا)تالصق. " وضعية التحصيصات بالنسبة لمطرق -
 
 
 
 
 

(أ)  

(ب)  

(ا) (ب)  (ت)   

 التحصٌصات/ متغٌرات المعٌار الطوبولوجً للعالقة النسقٌة الشبكات (IV-12)شكل رقم 

 2011 بتصرف من الباحث (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

 

متغيرات المعيار الهندسي لنسق التحصيصات  (11-8)الشكل 
  (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

 

التحصيصات / متغيرات المعيار الطوبولوجي لمعالقة النسقية لمشبكات (12-8)الشكل 
. (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر
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 .المعيار اليندسي - ب
  "(ب)، عدم خضوع(ا)الخضوع."العالقة التوجييية بين شبكة التحصيصات ومحور الطرق- 
 "(ث)، عدم تشابو(ت)تشابو."العالقة الشكمية بين شبكة التحصيصات وشبكة الطرق - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عالقة المجال الحر بالنسق الشبكات2-6
 :ونعتمد في دراسة ىذا العنصر المعايير اآلتية

 .المعيار الطبولوجي-ا
 "(ب)، ال تمثل نقطة خاصة(ا)نقطة خاصة . "عالقة تموضع المساحات الحرة بالنسبة لمشبكة الطرق-
  ".(ج)، اختراق(ث)، تجاور(ت)تباعد. "وضعية المجال الحر بالنسبة لشبكة الطرق - 
 
 
 
 
 

  

التحصيصات / متغيرات المعيار الهندسي لمعالقة النسقية لمشبكات (13- 8)الشكل 
  (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

 

(ا) (ت)  (ث)   

(ب)  

نسق الشبكات / متغيرات المعيار الطبولوجي  لمعالقة المجال الحر (14-8)الشكل 
 .(Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

(ا)  

(ب) (ت)   

(ج)  

(ث)  
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 .المعيار اليندسي- ب
 ".(ب)، عدم خضوع (ا)خضوع."العالقة التوجييية بين محاور المجال الحر و محاور الشبكات - 
  ".(ث)، انحراف(ت)تقاطع "عالقة الربط بين المجال الحر والطريق - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  عالقة المجال الحر بالنسق التحصيصات3-6
 :ونعتمد في دراسة ىذا العنصر المعايير اآلتية

 .المعيار الطبولوجي-ا
  ".(ب)، متفصمة من عدة شبكات تحصيصة (ا)مدمجة ضمن شبكة التحصيصات"عالقة التموضع -
  
 
 
 

 
 
 
 

 .المعيار اليندسي- ب
، عدم (ا)خضوع."العالقة التوجييية بين محاور المجال الحر و محاور الشبكات التحصيصية -  

  ".(ب)خضوع
  ".(ث)، عدم تشابو(ت)تشابو."الشكل -  

(ا)  
(ب)  

الشبكات / المجال الحر متغيرات المعيار الهندسي لمعالقة النسقية (15-8)الشكل 
  (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

 

(ا)  

(ب) (ث)   

(ت)  

التحصيصات / متغيرات المعيار الطبولوجي لمعالقة النسقية المجال الحر (16-8)الشكل 
  (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر



 دراسة األنسجة العمرانٌة مع توضٌح العناصر التً حققت االستدامة................................... الفصل الثامن/ الدراسة التطبٌقٌة 

278 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

وفي األخير يمكننا إلعطاء رسم توضيحي لمنيجية البحث المتبعة كما ىي موضحة في 
 :الشكل اآلتي

 
  

(ا) (ب)  (ت)  (ث)   

التحصيصات / متغيرات المعيار الهندسي لمعالقة النسقية المجال الحر (17-8)الشكل 
  (Pinon.P & Durpe-Henry. D 1991): المصدر

 

المنهجية 

 التحليلية

المستوى 

 الثانً

البنً 

 التحٌة

10 

 أنماط

قراء 

النسٌج 

 العمرانى

استنباط األنسجة 

 المدروسة

المعايير 

 التحليلية
البنً 

 الفوقٌة

 المستوى األول

فهم وقراءة التركٌبة 

 العمرانٌة

الدراسة 

 النمطٌة

التحلٌل النمطً 

 لألنسجة

الدراسة  

 التحلٌلٌة

العمرانٌةفهم وقراءة التركٌبة   

الدراسة 

التحلٌلٌة 

قراءة النسٌج 

 العمرانً

 يبعضهاعالقة العناصر المكونة لمنسيج العمراني  (18-8)الشكل 
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 الدراسة النمطية-  7
وىى دراسة أنماط األنسجة العمرانية المختمفة في مدينة بسكرة وذلك من اجل التعرف عمى خصائص 

" عمقمة جمال"وفى ىذا اإلطار ارتأينا إلى الدراسة التي قام بيا األستاذ " بسكرة"األنسجة المختمفة لمدينة 
- دراسة أنماط النسيج العمراني دراسة حالة )م والتي كانت بعنوان 1995في إطار أطروحتو لمماجستير 

األنسجة العمرانية إلى " عمقمة"لمختمف األنسجة العمرانية لممدينة، حيث صنف األستاذ  (مدينة بسكرة
 .عشرة أنسجة رئيسة كما ىو موضح في المخطط

 
 
 
 
 

  

  )*("P.D.A.U" يوضح أنماط األنسجة العمرانية لمدينة بسكرة (19-8)الشكل 
  . م1995عمقمة جمال .أأطروحة ماجستير : المصدر

* - (P.D.A.U) : Plan  directeur d’aménagement d’urbanisme 
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 :يمكننا أن نميز أنواع األنسجة العمرانية لمدينة بسكرة وىي كاآلتي (19-8)من خالل الشكل رقم 
 .النسيج التقميدي- 1
 .النسيج االستعماري- 2

 .النسيج اإليوائي-3
 .نسيج المتراص-4
 .نسيج السكنات الفردية غير المخططة-5
 .نسيج السكنات الفردية المخططة- 6
 .نموذج الفيالت- 7
 .نسيج التجمعات الكبرى -8
 .نسيج السكن الفردي مسبق اإلجياد-9

 .نسيج السكن القصديري-10
  النسيج التقميدي1-7

في األصل تميز النسيج التقميدي لمدينة بسكرة في اندماجو التام داخل غابة النخيل باإلضافة إلى 
سعاف وجذوع النخيل والخشب "استخدام مواد البناء محمية الصنع من   "الخ.....طين وا 

كما تميز النسيج التقميدي بطابعو الواحاتي البحت سواء في نمطو العمراني أو في تنظيمو 
المجالي أو الفيزيائي، بحيث كانت الشوارع داخل النسيج ضيقة ومييكمة عمى أساس سواقي المياه التي 

تسقى غابة النخيل، كما كان بناء المنازل في النسيج التقميدي عفويا ويتخذ أشكاال غير منتظمة مما ينتج 
 .عنو أشكال لمتحصيصات و جزيرات غير منتظمة

اسب ـة ال تنـوارع الضيقـة والشـاكن القديمـي، أصبحت المسـولوجـور التكنـة والتطـب الزمنيـرور الحقـع مـ  وم
ل ـة يمثـة القديمـاء التقميديـواد البنـدام مـح استخـا أصبـي كمدج التقميـان النسيـة لسكـة الزمنيـروف  الحياتيـالظ
ل ـى العمـاىيم إلـة واتجـى الزراعـة وهـرفتيم األصميـان لحـم السكـره معظـا ىجـا بعدمـر وخصوصـزا لمفقـرم
الخ، أدى ىذا في مجممو إلى تخمي المجتمع المحمي عن .......ي الوظائف اإلدارية والصناعة والتجارة ـف

دخال مواد جديدة لمبناء تتناسب مع العصر والتكنولوجيا مما نتج عنو في  البناء بالمواد التقميدية القديمة وا 
 .األخير نمط عمراني جديد مستوحى من العمارة المعاصرة
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   النسيج االستعماري2-7
إن ظيور النسيج االستعماري يمثل بداية ظيور نسيج عمراني منظم في مدينة بسكرة حيث كان 

باإلضافة إلى .  م X 40  م40النسيج االستعماري يحتوى عمى جزيرات متماثمة وذات أبعاد متساوية 
اتخاذ التحصيصات ألشكال ىندسية منتظمة، كما تميز النسيج االستعماري بالتقسيم الشطرنجي لمجزيرات 

شمال بيدف التعامل الجيد مع / غرب، جنوب /وتعامد شبكة الطرق وتوجيييا في االتجاىين شرق 
 .الظروف المناخية 

لقد أتى النسيج االستعماري بنمط عمراني جديد مخالفا لمنمط العمراني المحمي التقميدي في مكوناتو 
الفيزيائية والتنظيم المجالي، ىذا النمط الجديد المقتبس من عمران مدن القرون الوسطى األوربية استخدمت 

( ضربالباب حي )لنسيج التقميدي ا توضح (1-8)الصورة 

يوضح النسيج التقميدي  (20-8)الشكل 
 .، لمدينة بسكرةGoogle Earth. المصدر
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أدى ىذا إلى حفاظ النسيج لخصائصو وتمييزه عن . الخ.....فيو مواد البناء الجديدة من اسمنت وأحجار 
األنسجة العمرانية األخرى في المدينة إلى يومنا ىذا ألنو بقي يمثل حقبة متميزة من الحقب التي مر بيا 
العمران في مدينة بسكرة عبر التاريخ، حقبة تبدل فييا المناخ السياسي والديني والعقائدي لذلك كان تميز 

 .ىذا النسيج عن مختمف أنواع األنسجة عبر التاريخ العمراني لمدينة بسكرة
 

 
 
 
 

 
  

( حي المحطة)توضح النسيج العمراني االستعماري  (2-8)الصورة 

يوضح النسيج االستعماري ( 21-8) الشكل
  ، لمدينة بسكرة Google Earth المصدر
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 اإليوائي نسيج  ال 3-7

ودائما وعمى حسب األستاذ .  تكون ىذا النسيج نتيجة لسياسة إعادة توطين الطبقة االجتماعية الفقيرة 
وىو حي الزمالة جنوب النسيج . الجيل األول : فان ىذا النسيج مر بثالثة أجيال" عمقمة جمال"

االستعماري واستخدام أدوات البناء الجديدة في البناء، الجيل الثاني والثالث حي محمد بخاري والذي تميز 
 .بكثافة نسيجو العمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECASEMENTيوضح النسيج  اإليوائي ( 22-8) الشكل
 ، لمدينة بسكرةGoogle Earth  المصدر

 (حي الزمالة) RECASEMENTالنسيج  اإليوائي  (3-8)الصورة 
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   النسيج المتراص 4-7
. ، الجيل األول"عمقمة"ينقسم ىذا النوع من األنسجة العمرانية إلى جيمين أساسين  عمى حسب األستاذ 

فظير في مرحمة .ظير في نياية الفترة االستعمارية ويتميز بتنظيم فوضى لمشبكة الطرق، أما الجيل الثاني
 .ما بعد االستعمار وتميز بييكل عمراني يأخذ شكال ىندسيا غير نظامي

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTIGUEيوضح النسيج المتراص   (23-8)الشكل 
 ، لمدينة بسكرة Google Earth المصدر

   CONTIGUEلمنسيج المتراص  (4-8)الصورة 
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   نسيج السكنات الفردية غير المخططة7-5
يتميز ىذا النوع من األنسجة العمرانية بأنو ال يتوفر عمى أي من معايير التنظيم العمراني باإلضافة إلى 
 .تميزه بتحصيصات غير دقيقة في ىندستيا وشوارع وأزقة مسدودة بسبب سوء التخطيط والمراقبة التقنية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

يوضح نسيج السكنات الفردية غير المخططة  (24-8)الشكل 
 . لمدينة بسكرةGoogle Earthالمصدر

( حي سيدي غزال)لنسيج السكنات الفردية غير المخططة  (5-8)الصورة 

 



 دراسة األنسجة العمرانٌة مع توضٌح العناصر التً حققت االستدامة................................... الفصل الثامن/ الدراسة التطبٌقٌة 

286 
 

  نسيج السكنات الفردية المخططة6-7 
بعد ترقية مدينة بسكرة إلى عاصمة والية جاء ىذا النوع من األنسجة ليدخل ضمن تقنية تقسيم 

وذلك في إطار تطبيق توجييات  (منطقة السكن الحضري الحديث)  Z.H.U.Nالمناطق والمتمثمة في إطار
سياسة التطور الوطني لمقطاع الحضري ويمثل ىذا النوع من األنسجة مرحمة  وحقبة جديدة لمنمو العمراني 

 .في مدينة بسكرة 
ومن خصائص ىذا النسيج انو يتميز بجزيرات ذات أشكال ىندسية بحيث تكون  في غالبيا ذات أشكال 
/  مستطيمة أو شبو منحرف، باإلضافة إلى توازي الجزيرات مع الشوارع، و توجيو الشوارع في االتجاه شمال

 .جنوب 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
يوضح نسيج السكنات الفردية المخططة  (25-8)الشكل 

 . لمدينة بسكرةGoogle Earth. المصدر

( حي االستقالل)لنسيج السكنات الفردية المخططة  (6-8)الصورة 
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   نموذج الفيالت 7-7
 :ىذا النوع من األنسجة العمرانية ينقسم إلى ثالثة أنواع رئيسة وىى كاآلتي" عمقمة جمال"حسب األستاذ 

 .وىو ذو التركيبة المنفجرة من حيث الشكل الخارجي . النوع األول -1

 .وىو النوع الذي  يظير في تركيبتو الخطية واالنطواء. النوع الثاني -2

 .وىو النوع ذو التركيبة الغنية في الحجم والمستويات. النوع الثالث -3

 ومن خصائص ىذا النسيج العمراني أيضا انو يستخدم لمواد البناء الحديثة
 . ويتميز بطابع عمراني معاصر

  

يوضح نموذج الفيالت  (26-8)الشكل 
 . لمدينة بسكرةGoogle earth. المصدر

لنموذج الفيالت  (7-8)الصورة 
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   نسيج التجمعات الكبرى 8-7
ىذا النوع من األنسجة يتكون من تجمعات لمجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من ثالثة إلى أربعة 
عمارات باإلضافة إلى أماكن توقف السيارات وأماكن المعب ومن خصائص ىذا النسيج أيضا تموضع 

 .البنايات جنبا إلى جنب وعمى محور كبير، كما تكون الشوارع واسعة جدا
 

 
 
 
 
 
 
 

  

يوضح نسيج التجمعات الكبرى  (27-8)الشكل 
 ، لمدينة بسكرة Google Earth. المصدر

توضح التجمعات الكبرى  (8-8)الصورة 
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   نسيج السكن الفردي مسبق اإلجهاد9-7
أول ظيور ليذا النوع من األنسجة كان في أوائل الثمانيات وكان عبارة عن سكنات موجية لعمال مصنع 

حيث اتخذت التحصيصات الشكل المستطيل  في إطار تخطيط منظم من الجانب ، الكوابل في المدينة 
 .ومن خصائص ىذا النسيج أيضا شكل أسقفو التي كانت مغطاة باستخدام أسقف جمموني.اليندسي 

 
 
 
 

  

توضح نسيج السكن الفردي مسبق اإلجهاد  (9-8)الصورة 

يوضح نسيج السكن الفردي المسبق اإلجهاد  (28-8)الشكل 
 .، لمدينة بسكرة(*)"P.D.A.U"مخطط . المصدر
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 نسيج السكن القصديري  10-7
يتميز ىذا النسيج بانعدام األمن والبنية التحتية تماما والفوضى التامة في ىيكمو التنظيمي، أما بالنسبة 

 .لمواد البناء المستخدمة فيي متكونة من النفايات الصناعية واألقفاص الخشبية واأللواح البالستكية
 
 
 
 
 
 

  

يوضح نسيج السكن القصديري  (29-8)الشكل 
 .، لمدينة بسكرة(*)"P.D.A.U"مخطط . المصدر

توضح نسيج السكن القصديري  (10-8)الصورة 
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 معايير اختيار األنسجة محل الدراسة- 8
بعد أن تطرقنا إلى مراحل تطور العمران لمدينة بسكرة عبر التاريخ ومدى تحقيق عناصر اإلستدامة -

 .العمرانية السيما عنصر الماء والمجال األخضر في الفصل الثالث 
يمكننا أن نميز أربع حقب أساسية أثرت تأثيرا مباشرا في نمو وتطور العمران لمدينة بسكرة و تميزت - 

كل حقبة من ىذه الحقب األربع بخصائص مميزة لمستوى االستدامة العمرانية الذي حققتو، وبعد أن 
 .تطرقنا أيضا إلى األنماط المختمفة لألنسجة الموجودة في مدينة بسكرة 

يمكننا أن نربط بين األنسجة العمرانية وبين الحقب الزمنية التي مرت بيا المدينة، وذلك لمساىمة كل - 
 .حقبة من ىذه الحقب في عممية اإلنتاج العمراني لممدينة

بحيث نقوم بتحديد أربع أنسجة تمثل أربع حقب مختمفة  مر بيا العمران في مدينة بسكرة، لما تمثمو كل -
حقبة في عممية اإلنتاج العمراني لممدينة ومدى مالئمة ىذا اإلنتاج لمعوامل الطبيعية والصناعية المحيطة 

 .بالنسيج العمراني لموصول إلى مستوى جيد من االستدامة، كما ىو موضح في الشكل 
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كيفية اختيار األنسجة محل الدراسة   (30-8)الشكل رقم 
2013الباحث . المصدر   

 حً باب الدرب النسٌج التقلٌدي الحقبة التركٌة
 الوضع الحالً اإلنتاج العمرانً

 الحً االستعماري النسٌج االستعماري الحقبة االستعمارٌة
 الوضع الحالً اإلنتاج العمرانً

حقبة ما بعد 

 االستعمار

نسٌج السكنات الفردٌة 

 غٌر المخططة

 الوضع الحالً اإلنتاج العمرانً حً سٌدى غزال

حقبة الوقت 

 الحالً

نسٌج السكنات الفردٌة 

 المخططة

 الوضع الحالً اإلنتاج العمرانً حً السعادة

 726حً  العمارات  النسٌج المنظم

 مسكن

 الوضع الحالً اإلنتاج العمرانً
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  ( حي باب الدرب )  النسيج التقميدي1-9.(قراءة النسيج العمراني)الدراسة التحميمية- 9
العنصر المدروس النسق  المعيار

 الشبكاتي
 حي باب الدرب

 
المعيار 

 الطبولوجي
عالقة الطرق بالشبكات 

 (شجرية)
 عالقة التموضع النسبي 

 (التنضيد  )

 
 
 

المعيار 
 الهندسي

توجيو الشبكة الطرق مع 
عدم ). المحاور الرئيسة 

 (الخضوع 
. عالقة التوجيو بين الشبكات- 
 (عدم الخضوع )
 

المعيار 
 البعدي

 .  التدرج البعدي
 (غير موجودة)

 
نسق / العنصر المدروس  المعيار

 التحصيصات
 حي باب الدرب

 
المعيار 

 الطبولوجي
     التموضع النسبي لمتحصيصات

 (تالصق)
 (مستمرة)وضعية التحصيصات 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجييية لمحاور 
 (عدم الخضوع).التحصيصات 

 
مشوىة غير ). تنظيم الشكل- 

 (منتظمة 

المعيار 
 البعدي

 
 
 
 
 
 
 

 
 
/// 

النسق الشبكاتي : (2-8)جدول رقم 

. نسق التحصيصات: (3-8)جدول رقم 



 دراسة األنسجة العمرانٌة مع توضٌح العناصر التً حققت االستدامة................................... الفصل الثامن/ الدراسة التطبٌقٌة 

294 
 

العنصر المدروس نسق  المعيار
 الفضاء األخضر

 حي باب الدرب
 

المعيار 
 الطبولوجي

 
 
/// 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

عالقة توجيو محاور - 
 الساحات العامة

 (عدم خضوع )
 

المعيار 
 البعدي

  

 

العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الشبكات 

 التحصيصات

 حي باب الدرب
 

المعيار 
 الطبولوجي

وضعية التحصيصات - 
 .(تالصق ). بالنسبة لمطرق

 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجيييو بين -
شبكة التحصيصات ومحور 

 (عدم خضوع)الطرق 
العالقة الشكمية بين شبكة - 

التحصيصات وشبكة 
 (عدم تشابو).الطرق

 
المعيار 
 البعدي

/// 

 
 

 

 .نسق الفضاء األخضر: (4-8)جدول رقم 

. نسق التحصيصات /نسق الشبكات: (5-8)جدول رقم 
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العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الفضاء األخضر

 الشبكات

 حي باب الدرب
 

المعيار 
 الطبولوجي

عالقة تموضع الساحات - 
العامة بالنسبة لمشبكة الطرق 

 .(ال تمثل نقطة خاصة).
وضعية المجال الحر -

بالنسبة لشبكة 
 (تجاور).الطرق

 

 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

عالقة التوجييية بين -
محاور المجال الحر ومحاور 

 (عدم خضوع)الشبكات 
عالقة الربط بين المجال - 

 (انحراف).الحر والطريق
 

المعيار 
 البعدي

/// 

 

العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الفضاء األخضر 

 التحصيصات

 حي باب الدرب
 

المعيار 
 الطبولوجي

. عالقة التموضع - 
منفصمة من عدة )

 .(شبكات
. عالقة االتصال-
 (أكثر من جية)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

عالقة التوجييية بين -
محاور المجال الحر 

ومحاور الشبكات 
 (عدم خضوع)التحصيصة 

عدم ).العالقة الشكمية- 
 (تشابو

 
المعيار 
 البعدي

/// 

 

 

. نسق الشبكات/ األخضر فضاءال:(6-8)جدول رقم 

 .نسق التحصيصات/ الفضاء األخضر:(7-8)جدول رقم 
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 (حي المحطة )النسيج االستعماري  9-2
العنصر المدروس النسق  المعيار

 الشبكاتي
 حي المحطة

 
المعيار 

 الطبولوجي
 عالقة الطرق بالشبكات

 (شبكية)
 عالقة التموضع النسبي

 (التجاور   )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

توجيو الشبكة الطرق مع 
. المحاور الرئيسية 

 (الخضوع )
عالقة التوجيو بين - 

 (الخضوع ). الشبكات
 

المعيار 
 البعدي

 (موجودة).  التدرج البعدي

 

نسق / العنصر المدروس  المعيار
 التحصيصات

 حي المحطة
 

المعيار 
 الطبولوجي

التموضع النسبي 
     لمتحصيصات

 (تالصق)
وضعية 

 (مستمرة)التحصيصات

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجييية لمحاور 
 (الخضوع ). التحصيصات 

 
 (منتظمة ). تنظيم الشكل- 
 

المعيار 
 البعدي

 

 

 

  
 

/// 

. النسق الشبكاتي: (8-8)جدول رقم 

 

. نسق التحصيصات: (9-8)جدول رقم 



 التنمٌة المستدامة بالمناطق الصحراوٌة  و دورها فً    عناصر تصمٌم العمارة البٌئٌة 
 

297 
 

 
 المعيار

العنصر المدروس نسق 
 الفضاء األخضر

 حي المحطة
 

المعيار 
 الطبولوجي

 
 
/// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

عالقة توجيو محاور - 
 الساحات العامة

 (خضوع)
 

المعيار 
 البعدي

 
/// 

 
العنصر المدروس نسق  المعيار

نسق /الشبكات 
 التحصيصات

 حي المحطة
 

المعيار 
 الطبولوجي

وضعية التحصيصات - 
 .(تالصق ). بالنسبة لمطرق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

عالقة التوجييية بين شبكة -
التحصيصات ومحور الطرق 

 (خضوع)
العالقة الشكمية بين شبكة - 

التحصيصات وشبكة 
 (تشابو ).الطرق

 
المعيار 
 البعدي

 
/// 

 

  

. الفضاء األخضرنسق : (10-8)جدول رقم 

. نسق التحصيصات/ نسق الشبكات: (11-8)جدول رقم 
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العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الفضاء األخضر 

 الشبكات

 حي المحطة
 

المعيار 
 الطبولوجي

عالقة تموضع الساحات - 
العامة بالنسبة لمشبكة الطرق 

 .(ال تمثل نقطة خاصة).
وضعية المجال الحر -

بالنسبة لشبكة 
 (تجاور).الطرق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

عالقة التوجييية بين -
محاور المجال الحر ومحاور 

 (خضوع)الشبكات 
عالقة الربط بين المجال - 

 (تقاطع).الحر والطريق
 

المعيار 
 البعدي

/// 

 

 

العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الفضاء األخضر 

 التحصيصات

 حي المحطة
 

المعيار 
 الطبولوجي

. عالقة التموضع - 
مدمجة ضمن شبكة )

 (.التحصيصات
. عالقة االتصال-
 (أكثر من جية)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

عالقة التوجييية بين -
محاور المجال الحر 

ومحاور الشبكات 
 (خضوع)التحصيصة 

 (تشابو ).العالقة الشكمية- 
 

المعيار 
 البعدي

/// 

. نسق الشبكات/ الفضاء األخضرنسق : (12-8)جدول رقم 

. نسق التحصيصات/ الفضاء األخضرنسق : (13-8)جدول رقم 
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 .(حي سيدي غزال)نسيج السكنات الفردية الغير منظمة  9-3

العنصر المدروس النسق  المعيار
 الشبكاتي

 حي سيدي غزال
 

المعيار 
 الطبولوجي

 عالقة الطرق بالشبكات
 (خطية)

عالقة التموضع 
 (التجاور )النسبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

توجيو الشبكة الطرق مع 
. المحاور الرئيسية 

 (الخضوع )
عالقة التوجيو بين - 

 (الخضوع ). الشبكات
 

المعيار 
 البعدي

غير ).  التدرج البعدي
 (موجودة

 

العنصر المدروس نسق  المعيار
 التحصيصات

 حي سيدي غزال
 

المعيار 
 الطبولوجي

التموضع النسبي 
     التحصيصات

 (تالصق)
وضعية التحصيصات 

 (مستمرة غير)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجييية لمحاور 
عدم ). التحصيصات 

 (الخضوع 
 

غير ). تنظيم الشكل- 
 (منتظمة 

 
المعيار 
 البعدي

/// 

. النسق الشبكاتي: (14-8)جدول رقم 

. نسق التحصيصات: (15-8)جدول رقم 
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العنصر المدروس نسق  المعيار
 الفضاء األخضر

 حي سيدي غزال
 

المعيار 
 الطبولوجي

 
/// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

/// 

المعيار 
 البعدي

/// 

 

العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الشبكات 

 التحصيصات

 حي سيدي غزال
 

المعيار 
 الطبولوجى

وضعية التحصيصات - 
 .(تالصق ). بالنسبة لمطرق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

المعيار 
 الهندسي

عالقة التوجييية بين شبكة -
التحصيصات ومحور الطرق 

 (خضوع)
العالقة الشكمية بين شبكة - 

التحصيصات وشبكة 
 (عدم تشابو).الطرق

 
المعيار 
 البعدي

/// 

. الفضاءاألخضرنسق : (16-8)جدول رقم 

. نسق التحصيصات/ نسق الشبكات: (17-8)جدول رقم 
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العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الفضاء األخضر 

 الشبكات

 حي سيدي غزال
 

المعيار 
 الطبولوجي

عالقة معدومة لغياب - 
 الفضاء األخضر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

 غياب الفضاء األخضر-
 وعدم خضوع الشبكات

 

المعيار 
 البعدي

/// 

 

العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الفضاء األخضر 

 التحصيصات

 حي سيدي غزال
 

المعيار 
 الطبولوجي

عالقة منعدمة لغياب - 
 الفضاء الخضر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

محاور الشبكات حرة - 
 (عدم خضوع)التحصيصة 

عدم  ).العالقة الشكمية- 
 (تشابو

 

المعيار 
 البعدي

/// 

  
 

. نسق الشبكات /الفضاء األخضرنسق : (18-8)جدول رقم 

. نسق التحصيصات /الفضاء األخضرنسق : (19-8)جدول رقم 
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 .(حي السعادة  )نسيج السكنات الفردية المخططة  9-4
النسق / العنصر المدروس المعيار

 الشبكاتي
 حي السعادة

 
المعيار 

 الطبولوجي
 عالقة الطرق بالشبكات

 (خطية)
عالقة التموضع النسبي   

 (التجاور  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

توجيو الشبكة الطرق مع 
. المحاور الرئيسية 

 (الخضوع )
عالقة التوجيو بين - 

 (الخضوع ). الشبكات
 

المعيار 
 البعدي

 (موجودة).  التدرج البعدي

 

نسق / لعنصر المدروسا المعيار
 التحصيصات

 حي السعادة
 

المعيار 
 الطبولوجي

التموضع النسبي 
     لمتحصيصات

 (تالصق)
وضعية التحصيصات 

 (مستمرة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجييية لمحاور 
 (الخضوع ). التحصيصات 

 
ىندسية ). تنظيم الشكل- 

 (منتظمة 
 

المعيار 
 البعدي

/// 

   

. النسق الشبكاتي: (20-8)جدول رقم 

. نسق التحصيصات : (21-8)جدول رقم 
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العنصر المدروس نسق  المعيار
 المجال األخضر

 حي السعادة
 

المعيار 
 الطبولوجي

///  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

/// 
 

المعيار 
 البعدي

/// 

 

العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الشبكات 

 التحصيصات

 حي السعادة
 

المعيار 
 الطبولوجي

وضعية التحصيصات - 
 .(تالصق ). بالنسبة لمطرق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجييية بين -
شبكة التحصيصات ومحور 

 (خضوع)الطرق 
العالقة الشكمية بين شبكة - 

التحصيصات وشبكة 
 (تشابو ).الطرق

 
المعيار 
 البعدي

/// 

.  األخضرنسق المجال: (22-8)جدول رقم 

. نسق التحصيصات/ نسق الشبكات: (23-8)جدول رقم 
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العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الفضاء األخضر 

 الشبكات

 حي السعادة
 

المعيار 
 الطبولوجي

عالقة معدومة لغياب - 
 الفضاء االخضر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجييية معدومة -
 .لغياب الفضاء االخضر

المعيار 
 البعدي

/// 

 

العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الفضاء األخضر 

 التحصيصات

 حي السعادة
 

 
المعيار 

 الطبولوجي
عالقة التموضع معدومة - 

 .لغياب الفضاء االخضر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجييية معدومة -
 .لغياب الفضاء االخضر

 //// المعيار البعدي

. نسق الشبكات/ الفضاء األخضرنسق : (24-8)جدول رقم 

. نسق التحصيصات/ الفضاء األخضرنسق : (25-8)جدول رقم 
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 .( مسكن 726حي العمارات  )نسيج السكنات الجماعية المخططة - 9-5
العنصر المدروس النسق  المعيار

 الشبكاتي
  مسكن726حي العمارات 
 

المعيار 
 الطبولوجي

 عالقة الطرق بالشبكات
 (خطية)

عالقة التموضع النسبي   
 (التجاور  )

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

توجيو الشبكة الطرق مع 
. المحاور الرئيسية 

 (الخضوع )
عالقة التوجيو بين - 

 (الخضوع ). الشبكات
 

المعيار 
 البعدي

 (موجودة).  التدرج البعدي

 

نسق / لعنصر المدروسا المعيار
 التحصيصات

  مسكن726حي العمارات 
 

المعيار 
 الطبولوجي

التموضع النسبي 
     لمتحصيصات

 (تالصق)
وضعية التحصيصات 

 (مستمرة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجييية لمحاور 
 (الخضوع ). التحصيصات 

 
ىندسية ). تنظيم الشكل- 

 (منتظمة 
 

المعيار 
 البعدي

/// 

   

. النسق الشبكاتي: (26-8)جدول رقم 

 حً العمارات

  مسكن 726 

 حً العمارات

  مسكن 726 

 .نسق التحصيصات: (27-8)جدول رقم 
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نسق / العنصر المدروس المعيار
 المجال األخضر

  مسكن726حي العمارات 
 

المعيار 
 الطبولوجي

///  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

/// 
 

المعيار 
 البعدي

/// 

 

العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الفضاء االخضر 

 التحصيصات

  مسكن726حي العمارات 
 

المعيار 
 الطبولوجي

/// 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجييية بين -
شبكة التحصيصات الفضاء 

االخضر معدومة لعدم 
 .وجوده

 

المعيار 
 البعدي

/// 

 .نسق المجال األخضر: (28-8)جدول رقم 

 .نسق التحصيصات/ نسق الفضاء األخضر: (29-8)جدول رقم 

 حً العمارات

  مسكن 726 

 حً العمارات

  مسكن 726 
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العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الفضاء األخضر 

 الشبكات

  مسكن726حي العمارات 
 

المعيار 
 الطبولوجي

عالقة التموضع معدومة - 
 لغياب الفضاء االخضر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجييية معدومة -
 .لغياب الفضاء االخضر

 

المعيار 
 البعدي

/// 

 

العنصر المدروس نسق  المعيار
نسق /الشبكات 

 التحصيصات

  مسكن726حي العمارات 
 

المعيار 
 الطبولوجي

. عالقة التموضع - 
 (.متفصمة من عدة شبكات)
. عالقة االتصال-
 (أكثر من جية)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعيار 
 الهندسي

العالقة التوجييية بين -
محاور المجال الحر 

ومحاور الشبكات 
 (خضوع)التحصيصة 

عدم  ).العالقة الشكمية- 
 (تشابو

 //// المعيار البعدي
  

 

 .نسق الشبكات/ نسق الفضاء األخضر: (30-8)جدول رقم 

 .نسق التحصيصات/ نسق الشبكات: (31-8)جدول رقم 

 حً العمارات

  مسكن 726 

 حً العمارات

  مسكن 726 
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 الخالصة 

من خالل دراستنا لمختمف األنسجة العمرانية التي مرت بيا مدينة بسكرة استطعنا أن نستشف أربع 
أنسجة عمرانية رئيسية منيا النسيج العمراني التقميدي الذي يمثل الحقبة التركية والنسيج االستعماري الذي 

كان بديتو الحقبة االستعمارية ونيايتو بدأت الحقبة ما بعد االستعمار التي كان نتاجيا العمراني نسيج 
السكنات الفردية غير المخطط، ليظير بعده النسيج المنظم في حقبة الوقت الحالي، وقد اختمفت ىذه 

 .األنسجة من حيث الشكل والمضمون اختالفا جزئيا وأحيانا شبو كمي نظرا الختالف الحقب التي مرت بيا
ومن خالل التحميل بالمقاربة التيبومورفولوجية تبني االختالف في تركيبة العناصر المكونة لمنسيج 

واالختالف في العالقات التي تربط ىذه العناصر بعضيا ببعض ومدى تحقيق عناصر االستدامة 
 .العمرانية ال سيما عنصري الماء والغطاء النباتي

ولكن وجود ىذه العناصر يتباين من نسيج إلى آخر، فكان تحقيقيما جمي في النسيج التقميدي 
 .واالستعماري وغيابيما في النسيج الفري الغير منظم، ومحاولة استدراكيما في األنسجة المنظمة

إن الفضاء األخضر والماء كعنصرين أساسيين في تحقيق االستدامة العمرانية أثبتا نجاحيما في 
استدامة األحياء وحققت انسجاما بين مختمف الوظائف، وجعمت من األنسجة المتواجدة فييا تعيش 

ألحقاب مختمفة وتضمن بقاء سكانيا بل اليجرة إلييا، عكس األحياء التي تغيب فييا ىاتو العناصر حيث 
تجدىا أحياء ال تعمر طويال إن عناصر االستدامة العمرانية من فضاء أخضر وماء كانت ومازالت 

 .وستبقى عناصر الحياة التي ينبض بيا األنسجة العمرانية المتوازية والمعمرة
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 / الفصل التاسع 
 مدخػػػػل

إن الدراسة المعمقة التي تم تناوليا في الفصل الثالث لمختمف األنسجة العمرانية ومعرفة 
مكوناتيا والعالقات الرابطة بينيما، من خالل اعتماد المقاربة التيومورفولوجية والمعرفة مع تحقيق 

عناصر االستدامة من ماء وغطاء آخر داخل ىذه األنسجة ومعرفة اآلثار اإليجابية والسمبية الناتجة 
عنيا وبعد البحث في مختمف التقنيات المعتمدة في الوصول إلى نتائج أكثر دقة، ارتأينا العمل بتقنية 
االستبيان عن طريق االستمارة وذلك من أجل استبيان آراء سكان األحياء محل الدراسة، عمى مدى 

وجود عنصر الغطاء النباتي األخضر والماء وأثره عمى نشاطاتيم اليومية وعالقتيم االجتماعية 
 .وراحتيم النفسية وانعكاس ذلك عمى مدى استقرارىم في حيييم

 سؤال درجة وجود عنصر الغطاء األخضر والماء ومدى 46وقد اعتمد في االستمارة عمى 
 .تأثيرىما عمى حياة اإلنسان داخل النسيج العمراني وتحقيقيا لبعد االستدامة

 
 تحديد عدد العينات محل الدراسة- 1

قصد تحديد عدد العينات المراد استدراجيا تمت دراسة جداول اإلحصاء الموجودة عمى مستوى 
 :مديرية التخطيط ليتم الحصول عمى النتائج الموضحة في الجدول التالي

 
 عدد المساكن 

 المشغول الفارغ استعمال مهني مجموع المساكن األحياء
 702 92 18 812 باب الدرب

 1123 372 23 1518 سيدي غزال

 330 196 69 595 حي المحطة

 415 18 14 447 حي السعادة

 741 00 00 741 726حي 

 3311 678 124 4113 المجموع
جدول اإلحصاء لمديرية التخطيط بسكرة  (I- 9)الجدول 
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ومن خالل الجدول تم تحديد عدد العينات المستوجبة بناءا عمى عدد السكنات المشغولة، حيث 
 : من عدد السكنات المشغولة في كل حي فكانت النتائج التالية%20أخذ 

 عدد المساكن 
 عدد العينات عدد المساكن النسبة عدد المساكن المشغول األحياء

 140 140.4 %20 702 باب الدرب

 225 225 20% 1123 سيدي غزال

 70 66 20% 330 حي المحطة

 83 83 20% 415 حي السعادة

 149 148.22 20% 741 726حي 

 667 662.62  3311 المجموع
 تحديد عدد العينات المستجوبة  يوضح(II- 9)الجدول 

 

:  وعميو فإن مجموع األشخاص المستجوبة في األنسجة المدروسة ىي
 (شخصا مستوجبا)  عينة667:  أي بمجموع140+225+70+83+149 

وبعد االنتياء من العمل الميداني و الخروج بنتائج االستجواب النيائية استمزم األمر ادخار  
نتائج االستبيان في بيئة برمجية لتحميل المتغيرات وليذا األمر ارتأينا استخدام البرنامج الحاسوبي    

SPHINX PLUS2 5V5° VERSION 5.1.0.3)) 
 البيئة البرمجية المعتمدة في التحميل- 2

( (SPHINX PLUS2 5V5° VERSION 5.1.0.3لقد اعتمدنا في البرنامج الحاسوبي 
 :ثالث مستويات لمدراسة

 حيث يتم في ىذه الدراسة  تحديد نسبب كل متغير :الدراسة أحادية المتغير /المستوى األول .1
 .عمى حدى ومدى حجمو ضمن األنسجة المدروسة

 حيث تقوم ىذه الدراسة عمى تحديد تأثير كل متغير :الدراسة ثنائية المتغير/ المستوى الثاني .2
 .عمى اآلخر ومدى تفاعميما وتأثيرىما داخل النسيج

 حيث يتم فييا دراسة مدى تالقي وتجاذب :الدراسة المتعددة المتغيرات/ المستوى الثالث  .3
المتغيرات بعضيا ببعض قصد االستدالل عمى مدى تحقيق عناصر االستدامة داخل األنسجة 

 .المدروسة السيما الفضاء األخضر وعنصر الماء
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 (الدراسة أحادية المتغير ): المستوى األول - 2-1
 الفئة العمرية: المتغير األول -1

من خالل دراستنا لمعينة المدروسة يمكن أن نميز 
أربع فئات عمرية مستخدمة لمفضاء العمراني 

لالستدالل عمى مدى وجود العناصر العمرانية التي 
حققت االستدامة من خالل الفئات العمرية المختمفة 

 25 إلى 15من  )%19.8: فكانت النتائج كالتالي 
 أكثر %15 ( سنة60 إلى 25من ) %65.2 (سنة
 نتائج الدراسة األحادية لمتغير الفئة العمرية (1-9)الجدول .                                         سنة 60من 

 نتائج الدراسة األحادية لمتغير الفئة العمرية (1-9)                         الشكل 
 

 
 الجنس                           : المتغير الثاني -2

بناء عمى التركيبة االجتماعية القائمة عمى 
الجنسين استطعنا إشراكيا لمعرفة مدى تحقيق 

عناصر االستدامة العمرانية في النسيج العمراني 
 92.7: وحصمنا عمى النتائج الموضحة في الجدول

 . نساء%7.3رجال و %
 نتائج الدراسة األحادية لمتغير الجنس (2-9)                                                                         الجدول 

 نتائج الدراسة األحادية لمتغير الجنس (2-9)                                                 الشكل 
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 (الحي)موقع المنزل : المتغير الثالث -3

كما سبق ذكره في الفصل التحميمي انو قد 
اعتمدنا عمى خمس أنسجة عمرانية مختمفة 

 .تشكل أربع أحقاب مختمفة 
حي . 3الحي االستعماري، . 2باب الدرب، . 1

  مسكن،726حي . 4السعادة، 
 .حي سيدي غزال. 5
 
 

 نتائج الدراسة األحادية لمتغير موقع المنزل (3-9)                                                                           الجدول 

 نتائج الدراسة األحادية لمتغير موقع المنزل (3-9)                                           الشكل 

 الطبيعة القانونية لإلقامة:  المتغير الرابع -4

من خالل الجدول، مصدر النتائج، يتبين إلينا  
أن الفئة الكبيرة ىي أصحاب الممكية الخاصة لمساكنيم  

 مسكن العائمة الذي يعتبر ىو أيضا % 32.4ثم يمييا 
 ما يعكس أن %90ممكا أي سنة إجمالية تقدر  بـ 

أغمبية السكان من المالكين األصميين في األحياء 
 نتائج الدراسة األحادية لمتغير الطبيعة القانونية لإلقامة (4-9)لجدول ا.                                          مزورة

  نتائج الدراسة األحادية لمتغير الطبيعة القانونية لإلقامة (4-9 )             الشكل
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 مدة اإلقامة في مدينة بسكرة:المتغير الخامس -5

ما يمكن قراءتو من النتائج الموضحة في الجدول 
 من السكان %73.2ىي النسبة العالية المقدرة بـ 

في مدينة بسكرة منذ الوالدة الشيء الذي يعكس 
 .كونيم من السكان األصميين

 
 نتائج الدراسة األحادية لمتغير مدة اإلقامة (5-9)لجدول                                                                 ا

 نتائج الدراسة األحادية لمتغير مدة اإلقامة (5-9)                                      الشكل 

 طبيعة النشاط الممارس:المتغير السادس -6

 يمكننا أن نسجل أن النتائج التي تعكس 
 ىذا %7.9النشاط الفالحي جد ضعيفة المقدرة 

يعني أن معظم ىذا يعني أن معظم السكان في 
األنسجة المدروسة تخمو عن النشاط الرئيسي 
آلبائيم وأجدادىم وتوجيوا لمعمل في قطاعات 
أخرى وىذا ما أدى بضياع الطابع الواحاتي 

 .لممدينة

 نتائج الدراسة األحادية لمتغير طبيعة النشاط الممارس (6-9)لجدول                                                     ا

 نتائج الدراسة األحادية لمتغير طبيعة النشاط الممارس (6-9)                             الشكل 
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 طبيعة مدينة بسكرة: المتغير السابع -7

 ىي تقدير 86.4%نالحظ من قرأتنا لمجدول أن 
 %70أن مدينة بسكرة ىي مدينة واحتية بنسبة 

 من سكان %13.6 من طرف %100وتقديرىا 
 ىذا ما %100األحياء المدروسة أي بمجموع 

 .يؤكد أن أصل مدينة بسكرة مدينة واحتية

 نتائج الدراسة األحادية لمتغير طبيعة مدينة بسكرة (7-9)لجدول                                                        ا
 

 
 

 
 نتائج الدراسة األحادية لمتغير طبيعة مدينة بسكرة (7-9)لشكل                                ا

 معنى الفضاء األخضر داخ المدينة:المتغير الثامن -8

 %93.1من خالل النتائج في الجدول المقدرة بـ 
لضرورة وجود الفضاء األخضر ما يؤكد غيابو 

وضرورة وجوده في جميع األنسجة العمرانية كعنصر 
 .أساسي من عناصر االستدامة العمرانية

نتائج الدراسة األحادية لمتغير معنى الفضاء األخضر  (8-9)لجدول ا
 داخل المدينة

 

 نتائج الدراسة األحادية لمتغير معنى الفضاء األخضر داخل المدينة (8-9)لشكل                         ا
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 تعريؼ الواحة: المتغير التاسع -9

بناء عمى قراءة النتائج يتضح أن النسبة 
 تعتبر أن الواحة ىي 71.4العالية المقدرة بـ 

مساحة خضراء من النخيل وألشجار دون 
ىذا ما يؤكد أن السكان . وجود سكن بداخميا

كانوا يسكنون خارج الوحدات، ويتم التنقل إلى 
 -تعريؼ الواحة- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (9-9)لجدول  ا.       ىذه األخيرة من أجل العمل الفالحي

 
 
 

 

 -تعريؼ الواحة- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (9-9)لشكل                            ا

 

  أصل الحي: المتغير العاشر- 10
  تعكس عدد متوسط%21من خالل دراستنا لألحياء الخمس يتضح أن النسبة الضئيمة المقدرة بـ 

 من سكان حي باب الدرب فقط الذين يقدرون أن 
الشيء الذي يعني أن الواحة . أصل حيييم واحة

وأن . كانت تتمركز في األحياء العتيقة فقط
األحياء األخرى أنشأت عمى مساحات شاسعة 

                                                             .دون فضاء أخضر
 -أصل الحي- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (10-9)لجدول                                                                       ا

 -أصل الحي- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (10-9)لشكل                           ا

 
 
 



 التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية      عناصر تصميم العمارة البيئية و دورها في

 

317 
 

 شكل الحي:  متغير  -11

من خالل نتائج االستبيان نميز نمطين اثنين، 
  والمحصور %55.6النمط العشوائي المقدرة بنسبة 

في حي باب الدرب العتيق وحي سيدي غزال 
 في األحياء 44.3والنمط المخطط بنسبة .الفوضوي

إال أنو في كمى النمطين نسجل . الثالثة األخرى
 .غياب عناصر التصميم المستدام

 -شكل الحي- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (11-9)لجدول                                                                        ا

 -شكل الحي- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (11-9)لشكل                                  ا

 
 وجود مساحة خضراء في الحي: متغير  -12

 والتي تعكس غياب الفضاء األخضر %85ما نقرأه في الجدول حصيمة االستبيان، ىي النسبة العالية 
من األحياء محل الدراسة ىذا ما يؤكد عدم االعتماد 

عمى أىم عنصر في عناصر العمارة البيئية التي 
حققت في المدن العريقة أي بعبارة أخرى أن ىذه 
األحياء لم تخطط عمى أساس بيئي مما يجعميا 

 .أحياء غير مستدامة
 -وجود مساحة خضراء في الحي- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (12-9)لجدول                                    ا

 -وجود مساحة خضراء في الحي- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (12-9)لشكل               ا
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 نسبة المساحة الخضراء بالنسبة لمحي:  متغير  -13

دون إجابة ألن %85.8ما يؤكد الفضاء غياب األخضر من مجمل األحياء المدروسة ىي نسبة 
، مساحة 14.7%المساحة الخضراء موجودة بنسبة 
.   فقط%30 و 10الدراسة والتي تتراوح نسبتيا بين 

الشيء الذي يؤكد ندرة توظيف عامل المجال 
األخضر في تصميم األحياء السكنية الشيء الذي 

 .يؤكد عدم استدامتيا

 -نسبة المساحة  الخضراء بالنسبة الحي- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (13-9)لجدول                                               ا

 -نسبة المساحة  الخضراء بالنسبة الحي- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (13-9)لشكل                        ا
  مكان إجتماع سكان الحي:  متغير  -14

ما نالحظو ىو المقارنة الكبيرة من تجمع السكن في 
 أو تجمع في %87.4أطراف الشوارع بنسبة 

 الشيء الذي يؤكد %2.1المساحات الخضراء بنسبة 
 .غياب المساحات الخضراء داخل األحياء

مكان إجتماع سكان - نتائج الدراسة األحادية لمتغير  (14-9)لجدولا
 -الحي

 -مكان اجتماع سكان الحي- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (14-9)لشكل                               ا
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 تقوية العالقات في المساحة الخضراء:  متغير  -15

بناء عمى متغير وجود المساحات الخضراء ونسبتيا في األحياء محل الدراسة، نقرأ في الجدول نسبة 
يعادل تقوية عالقة السكان %1.8

في المساحات الخضراء، . ببعضيم
الشيء الذي يعكس ضعف الجانب 

االجتماعي الذي يعتبر العنصر الثاني 
 -تقوية العالقات في المساحات الخضراء- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (15-9)لجدول     ا.واألساسي في العمارة المستدامة

 -تقوية العالقات في المساحات الخضراء- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (15-9)لشكل                                ا

 
 تضميل المساحات الخضراء:  متغير  -16

 بناء عمى النسب الضعيفة لمجدول السابق قراءتيا في المتغيرات المتعمقة بالفضاء األخضر 
 فقط كنسبة تظميل %12نسجل 

وىذا ما يجعل من . ليذا الفضاء
الحي يفتقد لعنصر الظل الذي 
يوفر بنسبة طبيعية تساعد عمى 

 .ديمومة الحياة في الحي

 
 -تضميل المساحات الخضراء- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (16-9)لجدول                                                        ا

 -تضميل المساحات الخضراء- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (16-9)لشكل                            ا
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 العناصر الموفرة لمظل:  متغير  -17

 ظل ناتج عن الجدران %12 و %88نسجل دائما بنسبة عالية تؤكد غياب الفضاء األخضر المقدرة بـ 
خالل اليوم  (ظرفي)والذي يعتبر ظل وفني 

وليس طبيعي لمدة طويمة وفي حين نسجل 
تظميل األشجار في الحي االستعماري فقط 

 وىذا الموفر في المساحة % 108سنة 
 .الخضراء فقط دون شوارع الحي

العناصر - نتائج الدراسة األحادية لمتغير (17-9)لجدول ا
 -الموفرة لمضل

 -العناصر الموفرة لمضل- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (17-9)لشكل                                  ا

 

 حماية الحي من الرياح:  متغير -18

 نالحظ من النتائج المتحصل عمييا أن 
الحماية الغالبة من الرياح بواسطة ضيق الشوارع 

وليست بواسطة األشجار . وعشوائية اتجاىاتيا
والنخيل مع تسجيل أعال درجات الحماية بشكل 

 .متوسط إلى انعدامو
 -حماية الحي من الرياح- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (18-9)لجدول                                                                 ا

  

 

 
                                                           

 -حماية الحي من الرياح- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (18-9)لشكل                                   ا
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 العناصر التي تشكل الحماية من الرياح:  متغير -19

 النسبة العالية المسجمة من النتائج 
تعكس قوة الحماية من الرياح بالمباني نفسيا 
وضعف عنصر النخيل واألشجار ما يؤكد 
 .عمى إىتراء الواحة، غياب العنصر النباتي

                                                             
العناصر المتي -نتائج الدراسة األحادية لمتغير (19-9)لجدول ا

 -         تشكل الحماية من الرياح 

 -         العناصر ألمتي تشكل الحماية من الرياح -نتائج الدراسة األحادية لمتغير (19-9)لشكل ا                        

 

 وجود واحة بمحاذاة الحي:  متغير -20

مع عدم وجود العنصر النباتي من نخيل وأشجار داخل األحياء زيادة عمى غياب الفضاء األخضر 
كالواحات والبساتين بمحاذاة األحياء يؤكد 

صعوبة الحياة ورداءتيا مع اكتظاظيا وينبئ 
 .بتدني وضعفيا مع الوقت

 
وجود - نتائج الدراسة األحادية لمتغير (20-9)لجدول ا

 -         واحة بمحاذاة الحي 

 -         وجود واحة بمحاذاة الحي - نتائج الدراسة األحادية لمتغير (20-9)لشكل                            ا
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  طبيعة الواحة: متغير -21

 ما نقرأه من النتائج المتحصل عمييا وجود واحة واحدة في  حي باب الدرب نظرا لطبيعتو 
التاريخية كونو واحدة، وتختمف نسب طبيعتيا 

من ضعيفة إلى أضعف بين نحيل وأنحل 
أشجار ىذا الفضاء األخضر الذي جعل من 
ىذا الحي العتيق الذي يعود عمره إلى مئات 

السنين من أكثر األحياء سكنا واستقطابا 
 .لمسكان حتى وقتنا الحالي

 -         طبيعة الواحة - نتائج الدراسة األحادية لمتغير (21-9)لجدول                                                                    ا

 -طبيعة الواحة - نتائج الدراسة األحادية لمتغير (21-9)لشكل                               ا

 
 الشعور بارتفاع درجة الحرارة: متغير  -22

إن النسبة العالية جدا والتي تكاد تكون مطمقة في اإلحساس بدرجة الحرارة داخل األحياء، تؤكد عدم 
الفضاء )وجود العناصر الطبيعية 

التي  (األخضر والمسطحات المائية
تمطف من ارتفاع درجة الحرارة  

  .واإلحساس بيا

 -الشعور بارتفاع درجة الحرارة - نتائج الدراسة األحادية لمتغير (22-9)لجدول                                                        ا

 -الشعور بارتفاع درجة الحرارة - نتائج الدراسة األحادية لمتغير (22-9)لشكل                          ا
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 األماكن المفضل الذهاب إليها عند إرتفاع درجة الحرارة:  متغير  -23

مع غياب المساحات الخضراء والمساحات الغابة داخل األحياء، يجعل من السكان اختيار البقاء داخل 
المنزل عند ارتفاع درجة الحرارة، وعدم الذىاب 

إلى أي مكان آخر، ما يؤكد أن الفضاء األخضر 
مكان يمطفو نفسو ويوفر جو مقبول مع ارتفاع 

 . درجة الحرارة

األماكن المفضل - نتائج الدراسة األحادية لمتغير (23-9)لجدول ا
 -الذهاب إليها 

 

 -األماكن المفضل الذهاب إليها- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (23-9)لشكل            ا

 
 طبيعة السكن: متغير -24

مع اختالف األنسجة العمرانية المدروسة إال أن 
البناء باإلسمنت والخرسانة والطوب اإلسمنتي 
يبقى ىو الغالب في المواد المستعممة، مع بقاء 
نسبة ضعيفة بالبناء القديم الذي يفضمو بعض 
السكان خاصة في حي باب الدرب، لما توفر 
ىذه المواد القديمة من جو داخمي عالي الجودة 

 -طبيعة السكن - نتائج الدراسة األحادية لمتغير (24-9)لجدول ا.                            من خالل عطالتيا

 -طبيعة السكن - نتائج الدراسة األحادية لمتغير (24-9)لشكل                                     ا
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  تجاور السكن مع السكنات المحاذية:  متغير -25

ما نقرأه من النتائج المسجمة ىو  
االكتظاظ في البنايات من خالل نسبة 

 جيات، وىذا ما 3 التجاوز بين 60.6%
يؤكد أيضا عدم تركز السكان لمساحات 

خضراء داخل مساكنيم حتى يجعموا تجاورىم 
 . ال يزيد عمى جيتين اثنين

 -تجاور السكن مع السكنات المجاورة- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (25-9)لجدول ا                        

 -تجاور السكن مع السكنات المجاورة- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (25-9)لشكل                      ا
 

 احتواء المسكن عمى مساحة خضراء: متغير -26

 التي تعكس عدم وجود مساحة خضراء داخل المسكن، ىي امتداد لغياب الفضاء %84.4إن نسبة 
األخضر داخل الحي، ما يؤكد ابتعاد الفرد عمى 

اعتماده عمى الفضاء األخضر كعنصر حياة 
 .واستدامة في السكن

 

 
 -إحتواء المسكن عمى مساحة خضراء- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (26-9)لجدول                                                  ا

 -إحتواء المسكن عمى مساحة خضراء- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (26-9)لشكل                          ا
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 المسكننسبة المساحة الخضراء بالنسبة لمساحة : متغير -27

بناء عمى النتائج المقروءة في الجدول، يبقى وجود المساحات الخضراء ضعيف جدا، ال سيما نسبتيا 
تمثيميا بالنسبة لمساحة السكن التي تبدأ 

 % 12 إلى %6تتناقض من أول سنة مقدرة بـ 
 . من مساحة السكن%50لما تتعدى 

 

  
 -نسبة المساحة خضراء بالنسبة لمساحة المسكن- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (27-9)لجدول                                       ا

 -نسبة المساحة خضراء بالنسبة لمساحة المسكن- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (27-9)لشكل                 ا
 

 تمطيؼ المساحة الخضراء لمجو داخل المنزل:  متغير  -28

نظرا لمنسبة الضعيفة جدا لوجود 
المساحات الخضراء داخل المساكن، 
وصغر مساحتيا عند وجودىا، فإن 
تمطيفيا لمجو يبقى ضعيف مقدر بـ 

 ونظرا لصغر مساحتيا فإنيا ال 63%
 .%81تقوم بالدور المنوط بيا أي نسبة 

 -تمطيؼ المساحة الخضراء لمجو داخل المسكن- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (28-9)لجدول                                       ا

 -تمطيؼ المساحة الخضراء لمجو داخل المسكن- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (28-9)لجدول ا                       
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 عناصر تمطيؼ الجو داخل المسكن: متغير -29

 ما يمكن استخالصو من النتائج المتحصل عمييا أن غالبية السكان يعتمدون عمى الوسائل 
 أما النسب الضعيفة األخرى فتعكس اعتماد فئة قميمة %78.1الصناعية كعنصر لتمطيف الجو بنسبة 

جدا عمى عطالة المواد والمساحات 
الخضراء واالنفتاح وىذا في حي باب 

الدرب العتيق وجزء من الحي 
  .االستعماري

نتائج الدراسة األحادية    (29-9)لجدول ا
 -عناصر تمطيؼ الجو - لمتغير

 -عناصر تمطيؼ الجو- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (29-9)لشكل                                 ا
 النشاطات الممارسة داخل المساحة الخضراء:  متغير  -30

ما نقرأه في النتائج بعد النسبة 
 بدون إجابة، %85.2الكبيرة المقدرة بـ 

 تعكس %8.4فإن أكبر نسبة مقدرة بـ 
النشاط اليومي في البيت، ما يؤكد فاعمية 

الفضاء األخضر في كل األبعاد 
 .(االجتماعية، البيئية، واالقتصادية)

 -النشاط الممارس داخل المساحة الخضراء- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (30-9)                                     الجدول 

 -النشاط الممارس داخل المساحة الخضراء- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (30-9)                      الشكل 
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 مدى إجتماع أفرد األسرة في المساحة الخضراء: متغير -31

 يرجع ذلك %31نالحظ من خالل النتائج المسجمة أضعف نسبة تعكس مكان اجتماع أفراد األسرة ىي 
إلى قمة وجود المساحة الخضراء 

داخل المسكن وصغر مساحتيا إن 
وجدت، وىذا يعكس غياب عنصر 

الفضاء األخضر بين عناصر 
 التصميم منذ البداية

 

 -إجتماع األسرة في المساحة الخضراء- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (31-9)                                        الجدول 

 -إجتماع األسرة في المساحة الخضراء- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (31-9)الشكل                    
 مدى توطيد إجتماع األسرة في المساحة الخضراء داخل المسكن لعالقة األفراد : متغير -32

ما يؤكد فاعمية وضرورة وجود الفضاء األخضر داخل المسكن واعتماده كعنصر أساسي في تصميم 
مسكن مستدام يحقق البعد 

االجتماعي، ىي النسبة الكمية المقدرة 
 التي تثبت توطيد العالقة %12.9بـ 

األسرية في اجتماعيا في الفضاء 
 . األخضر

 -مدى توطيد عالقة األسرة- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (32-9)الجدول                                         

 -مدى توطيد عالقة األسرة- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (32-9)                          الشكل 
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 طبيعة العالقة بين أفراد األسرة والجيران: متغير -33

ما نقرأه في النتائج المتحصل عمييا 
 و %33.3ىي مجموع النسبتين 

 التي تعكس  %95.2 و  61.9%
العالقة الجيدة والعادية مع الجيران، 
الشيء الذي يؤكد تحقيق جزء كبير 

 -عالقة األسرة مع الجيران- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (33-9)الجدول .         من البعد االجتماعي داخل الحي

 -عالقة األسرة مع الجيران- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (33-9)                                الشك 
 البقاء في الحي أو الرحيل إلى حي أخر: متغير -34

 من مجمل سكان األحياء يفضمون البقاء في %60حسب نتائج االستبيان، يتضح أن حوالي 
 يفضون البقاء مع %25.5أحيائيم، و

تحسين وضعيتيم من إعادة بناء أو 
 .إعادة تييئة

 
 
 

  -البقاء في الحي أو الرحيل إلى حي أخر- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (34-9)                                           الجدول 

 -البقاء في الحي أو الرحيل إلى حي أخر- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (34-9)                   الشكل 
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  االقتراحات لمحي: متغير -35

 تسجل اجتماع نسبة عالية تقدر 
 عمى تحسين وضعية الحي، %94.3بـ 

ىذا ما يؤكد عدم تأىيمو لحياة تحقق 
 .الراحة واالستقرار لمسكان

 
 -اإلقتراحات لمحي- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (35-9)                                                              الجدول 

 -اإلقتراحات لمحي- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (35-9)                                 الشكل 
 

 تأثير المجال األخضر عمى نفسية الفرد:  متغير -36

 ما نسجمو في نتائج االستبيان ىو التأثير اإليجابي والراحة العالية التي يشعر بيا الفرد ويحققيا 
الفضاء األخضر، ما يؤكد ضرورة وجودة و االعتماد عميو كعنصر أساسي في تصميم عمارة بيئية 

 .مستدامة تضمن حياة مريحة ورفاىية عالية لمستعمميو
 

- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (36-9)الجدول 
 -تأثير المجال األخضر عمى نفسية الفرد

 

  

 -تأثير المجال األخضر عمى نفسية الفرد- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (36-9)الشكل                
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 تأثير المجال المائي عمى نفسية الفرد: متغير -37

 التي تعتبر عمى االرتياح الكبير لمسكان عند وجود %97.9 إن النسبة العالية المقدرة بـ 
المساحات المائية، وتعكس اقتصاد 

السكان ليذه المساحات والتي تتكامل 
مع الفضاء األخضر في خمق جو بيئي 

يضمن رفاىية وراحة داخل األحياء 
 .وديمومة عمارتيا

 
 -تأثير المجال المائي عمى نفسية الفرد- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (37-9)                                      الجدول 

 -تأثير المجال المائي عمى نفسية الفرد- نتائج الدراسة األحادية لمتغير (37-9)             الشكل 

 (الدراسة ثنائية المتغير ): المستوى الثاني-  2-2
 الفئة العمرية/ شكل الحي : متغير  -01

 - الفئة العمرية/ شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (38-9)                              الجدول 

 - الفئة العمرية/ شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (38-9)                              الشكل 
 40 إلى 25من خالل الجدول نستشف أن النسب العالية في الفئات العمرية ىي التي تمثل الفئات من 

 سنة وأكثر من سنة حيث أن نسبة ىذه األخيرة نسجميا أعمى في األحياء 60 إلى 46سنة وىي 
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حي باب الدرب، حي سيدي غزال ما يؤكد أن سكان ىذين الحيين ال سيما باب الدرب )العشوائية 
سكانو موجود أب عن جد وىذا راجع لما كان يوفره ىذا الحي من واحة ورفاىية أساسيا الفضاء 

األخضر والغطاء النباتي الذي كان يمثل أصل الحي وبقية ىذه الغابات و البساتين داخل المساكن 
 .مما وفر جو بيئي مناسب لمعيش واالستقرار داخل الحي

 سنة والتي نجدىا في األحياء المنظمة ال 40-25 في فئة %35.1كما نسجل نسبة عالية أيضا وىي 
 سنة فيي متغيرة نظرا 100 إلى 40 من فئة %35سيما الحي االستعماري وحي السعادة، أما نسبة 

 مسكن العتباره حي منظم ويحتوي عمى مرافق عمومية ومساحة عامة ويظم معظم 726لقدم حي 
 .إطارات اإلدارة

 موقع السكن   / شكل الحي : متغير  -02

 -موقع السكن/ شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (39-9)                      الجدول 

 - موقع السكن/ شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (39-9)                      الشكل 

من خالل النتائج المقروءة في الجدول يمكننا أن نالحظ أن أحياء باب الدرب وسيدي غزال أحياء 
عشوائية التخطيط وىذا راجع لسببين اثنين السبب األول ىو أن حي باب الدرب ىو في األصل واحة 
بحيث كانت ىذه الواحة شبكة طرق مييكمة عمى حساب سواقي المياه التي كانت تسقي غابات النخيل 
و تموضعت التحصيصات وفق لشبكة الطرق المييكمة لمنسيج العمراني وبالتالي فإن عشوائية حي باب 
الدرب لم تنشأ حديثا بل ىي إرث عمراني ممتد عبر األجيال حاليا حالة كافة األحياء القديمة التقميدية 

في معظم القطر الجزائري، أما السبب الثاني ىو أن عشوائية حي سيدي غزال ليس ليا ارتباط مع 
الماضي بل كان السبب الرئيسي لنشأتيا ىو عامل اليجرة الريفية الكبيرة التي عرفتيا المدينة حيث 
تمركز المياجرون الجدد في األراضي اليامشية لممدينة، وشكل المياجرون الجدد نسيجا عمرانيا 

عشوائيا غير منظم، ولياذين السببين أصبحت ىذه األحياء عشوائية التنظيم وتفتقد إلى وسائل التعمير 
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أما أحياء وسط المدينة واالستقالل، فيي أحياء متكونة من تحصيصات ذات أشكال ىندسية منظمة 
وجزيئات مييكمة بشبكة طرق منتظمة وىذا  يسبب التخطيط المسبق ليذه األنسجة بحيث تم بناؤىا 

 .وفق مخطط معد ليا مسبقا
  بسكرةمدينةمدة اإلقامة في /  شكل الحي : متغير -03

 - مدة اإلقامة في مدينة بسكرة/ شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (40-9)                      الجدول 

 - مدة اإلقامة في مدينة بسكرة/ شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (40-9)                      الشكل 

 

بناء عمى النتائج المتحصل عمييا، نالحظ أن أعمى نسب اإلقامة ىي منذ الوالدة ونسجميا في الحي 
 مسكن ىذه األحياء التي لم تدخميا اليجرة 726االستعماري نظرا لقدمو، وحي باب الدرب العتيق وحي 

الريفية الشيء الذي جعل من األجيال تتوالى في نفس الحي، كما نسجل نسبة عالية في حي سيدي 
غزال الفوضوي نظرا لتوافد اليجرة عميو في السنين الماضية بصورة كثيفة وسريعة، كما يعتبر حي قديم 

 .مقارنة بحي السعادة
 سنة كل ىذه النسب تجعل من األحياء 20وتأتي بعدىا النسب العالية التي تعكس اإلقامة أكثر من 

 .المدروسة أحياء قديمة مقارنة بحي السعادة
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 أصل الحي/ شكل الحي:  متغير  -04

 

 

 

 

  
 -أصل الحي/شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (41-9)                         الجدول 

 -أصل الحي/شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (41-9)                         الشكل 

 تنفي أصل األحياء المنظمة كالحي االستعمار %100من خالل النتائج المتحصل عمييا، نسجل نسبة 
 كون %100 مسكن، من كونيا واحة قديمة وتؤكد في نفس الوقت نسبة 426يوحي السعادة وحي 

 %62.3أصميا تحصيصات مخطط ومنظمة منذ بداية بنائيا، في حين نسجل نسبتين اثنين األولى 
 أن 37.7والتي تنفي كميا أن حي سيدي غزال قطعة واحدة ونسبا حي باب الدرب في حين تؤكد نسبة 

حي باب الدرب أصمو واحدة الشيء الذي يتأكد من طبيعة دورية وشوارعو الممتوية والغير مخططة 
التي أصميا الطرق الموازية لمسواقي التي كانت مصدر يسقي الغابات في الواحة، وحافظ ىذا النسيج 

 .الغير منظم عمى نسقو حتى تكونت طرق السواقي إلى طرق معبدة وشوارع وأزقة
 

 البقاء في الحي أو الرحيل/ شكل الحي:  متغير -05

 -البقاء في الحي أو الرحيل/شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (42-9)                   الجدول 
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 -البقاء في الحي أو الرحيل/شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (42-9)                          الشكل 
 

بناء عمى النتائج المتحصل عمييا، يتضح لنا أن سكان األحياء المخططة والمنظمة كالحي 
 %68.2 مسكن وحي السعادة، تعمو فيو نسبة الرغبة في البقاء من 726االستعماري وحي 

النتظام شوارعو وأبعادىا التي توفر حركة مربحة وتسمح بحركة ىواء تحقق رفاىية مقبولة، %83.4و
 تعكس الرغبة في البقاء أغمبيا في حي باب الدرب العتيق زيادة عمى %45.3في حين نجد أن نسبة 

 تؤكد الرغبة في البقاء مع الترميم أو إعادة البناء في حين نسجل نسبة %22.9 و%11.3النسبتين 
من الراغبين في الرحيل من حي سيدي غزال الفوضوي لما يفتقد إليو من ظروف حياة مريحة 20.5%

 .وعناصر طبيعية تحقق رفاىية وديمومة حياة في ىذا الحي
 

 االقتراح المفضل لمحي/  شكل الحي : متغير  -06

 -اإلقتراح المفضل لمحي / شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (43-9)                   الجدول 

 - االقتراح المفضل لمحي / شكل الحي- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (43-9)                  الشكل 
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ونسيج فوضوي، وحي عمارات،  (تحصيصات)رغم تعدد أشكال األحياء المدروسة من نسيج مخطط 
فإن مجمل االقتراحات تصبح في تحسين كل األحياء في خمق مساحات عمومية وفضاء أخضر 

وتييئة تضمن استدامة ليذه األنسجة، إال أنو في حي سيدي غزال ونظرا لمحالة المزرية والوضعية 
رغبة %5.7الرديئة جدا وافتقار الحي ألبسط عناصر الراحة الطبيعية واالصطناعية فإننا نسجل نسبة 

عادة بنائو وفق قواعد ونظم عمرانية تضم مستوى من الرفاىية والراحة الذي  في ىدم الحي بأكممو وا 
  .يحققان استدامة عمرانية

 
 متغير أصل الحي/ المساحات الخضراء: متغير -07

 
 

 

 

 
 - متغير أصل الحي / المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (44-9)                      الجدول 

 -متغير أصل الحي / المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (44-9)                     الشكل 

من خالل النتائج المتحصل عمييا، يتضح غياب المساحة الخضراء في معظم األحياء عدا النسبة 
 والتي تمثل المساحة الخضراء في الحي االستعماري، ما يؤكد التخطيط %70.4الكبيرة المقدرة بـ 

األولي ليذا كحي المعتمد عمى الفضاء األخضر كعنصر أساسي في التعمير، الشيء الذي جعل من 
 .ىذا الحي ذو بعد مستدام منذ عشرات السنين وليبقى أحسن حي في المدينة

 إال أن ىذه المساحات أغمبيا ليست  %24.5في حين نسجل نسبة ضعيفة في حي السعادة مقدرة بـ 
مزروعة ىذا ما يؤكد غياب الثقافة البيئية وعدم االعتماد عمى المساحات الخضراء كفضاء حياة وراحة 

 .ورفاىية، وتبقى النسب في األحياء األخرى تعكس عدم وجود الفضاء األخضر تماما
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 إجتماع أصحاب الحي/ المساحة الخضراء:  متغير -08

 

 - إجتماع أصحاب الحي/ المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (45-9)      الجدول 

 -إجتماع أصحاب الحي/ المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (45-9)        الشكل 
نظرا لعدم اعتماد المساحات الخضراء كفضاء أساسي في تصميم األحياء والمدن يبقى ظيور 

ألن ما نقرأه في . السموكات السمبية عند األفراد في األحياء جمية، لعدم وجود المساحات المنوطة بيا
النتائج تؤكد غياب الفضاء األخضر وانعكاسو عمى تجمع سكان الحي، حيث نسجل أعمى نسب في 
تجمعيم في أطراف الشوارع في كل األحياء المدروسة، زيادة عمى وجود الفضاء األخضر في الحي 

 إال أن تجمعيم في أطراف الشوراع يبقى الغالب %14.3االستعماري أين نالحظ تجمعيم في نسبة 
 ىذا ما مؤكده غياب الثقافة البيئية التي تجعل من الفرد أنو كل فضاء ويؤدي كل  %77.6بنسبة 

 . سموك في مساحة
 

 متغير الحماية من الرياح/ المساحة الخضراء :  متغير -09

 -الحماية من الرياح/ المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (46-9)             الجدول 
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 -الحماية من الرياح/ المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (46-9)         الشكل 
 

نالحظ أن الحماية من الرياح متقاربة انطالقا من النسب المسجمة وىذا راجع ألن الحماية 
عدا نسبة  (أشجار ونخيل)معظميا بواسطة نفس العناصر وىي النباتات ما يؤكد غياب الغطاء النباتي 

ضعيفة لمحماية، في حي باب الدرب نتيجة الواحة المجاورة وكذا العنصر الطبيعي في حي السعادة 
ىكذا يتأكد . المتمثل في اليضبة التي تحجب نسبة ضعيفة من الرياح عن السكنات الواقعة في سفحيا

 .كل مرة الدور اليام الذي يمعبو الفضاء األخضر داخل النسيج العمراني
 

 متغير الشعور بإرتفاع درجة الحرارة/ المساحة الخضراء :  متغير -10

 
 

 

 
 -الشعور بإرتفاع درجة الحرارة/ المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (47-9)                الجدول 

 -الشعور بإرتفاع درجة الحرارة/ المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (47-9)الشكل         

 
 في كل األحياء %100حسب األرقام المسجمة، نالحظ أن اإلحساس بدرجة الحرارة مطمق نسبة 

يشعرون بارتفاع  (667 نسبة من مجموع %97) إلى 99ù، حيث نالحظ (محل الدراسة)السكنية 
درجة الحرارة في الحي االستعماري رغم وجود فضاء أخضر كبير ولكن نظرا لتموضع ىذا األخير 

 .عمى جانب الحي، يبقى تأثيره نسبي في الخفض من الشعور بدرجة الحرارة
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، تشكل الشعور بارتفاع درجة (667 عينة من مجموع 561 )998وتبقى النسبة العالية المقدرة بـ 
ليذا يرجع نقص الرفاىية والراحة في األحياء والرغبة من . الحرارة لغياب الغطاء النباتي بكل أشكالو
 .بعضيا يرجع لغياب الفضاء األخضر

 
 متغير المكان المفضل الذهاب إليه عند إرتفاع درجة الحرارة/  متغير المساحة الخضراء   -11

 -المكان المفضل الذهاب إليه عند إرتفاع درجة الحرارة/ المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (48-9)الجدول 

 -المكان المفضل الذهاب إليه عند إرتفاع درجة الحرارة/ المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (48-9)الشكل 

 
 مما سبق من دراسات المتغيرات األحادية والنباتية ولمغياب الكبير لمفضاء األخضر داخل 
األحياء، وبناء عمى النتائج المتحصل عمييا في الجدول، نالحظ افتقار األحياء ألماكن ومساحات 

حدائق، واحات )تمكين اليروب إلييا عند ارتفاع درجة الحرارة، وعمى رأسيا المساحات الخضراء 
التي تمثل الحديقة العمومية الموجودة في الحي االستعماري التي تعتبر مالذا 39.8ùعدا نسبة  (الخ...

وليذا يبقى المنزل ىو المخبئ الوحيد عند ارتفاع .نسبيا لسكان الحي وبعض من سكان أحياء أخرى
 .%87.7 و %60.2درجة الحرارة و والمعبر عنو بالنسبة العالية والمقدرة بـ 
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 متغير تأثير المجال األخضر عمى نفسية الفرد/ متغير المساحة الخضراء   -12

 -تأثير المجال األخضر عمى نفسية الفرد/ المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (49-9)الجدول 

 -تأثير المجال األخضر عمى نفسية الفرد/ المساحات الخضراء- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (49-9)          الشكل 

بناء عمى النتائج المحصل عمييا بين االستبيان أن مجمل سكان األحياء المدروسة، يؤكدون راحتيم 
 عند وجوده ونسبة %97.5 عند عدم وجوده و 100%ونسبة )الكبيرة عند وجود المساحات الخضراء 

 .(ارتفاع عادي2.5%
كل ىذه اإليجابية يحتاجيا اإلنسان بالفطرة، فإن . الخ...تمطيف الجو، توفير مساحات لمعب، لمتجمع

غابت أصاب الفرد نوع من النقص وعدم الراحة والرفاىية، ليذا فإن تأثير المجال األخضر عمى نفسية 
الفرد ميم جدا لممارسة حياتو اليومية، بكل راحة، الشيء الذي يضمن ديمومة في االستقرار وتحسين 

 .وضعيتو االجتماعية واالقتصادية والبيئية
 

 متغير نسبة المساحة الخضراء بالنسبة لمحي/ متغير الشعور بارتفاع  درجة الحرارة  -13

 -نسبة المساحة الخضراء بالنسبة لمحي/ الشعور بإرتفاع درجة الحرارة-نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (50-9)             الجدول 

 -نسبة المساحة الخضراء بالنسبة لمحي / الشعور بإرتفاع درجة الحرارة-نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (50-9)           الشكل 
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بدون إيجابية نتيجة غياب  %85.9ما نقرأه من خالل النتائج المسجمة ىي النسبة العالية المقدرة بـ 
 مثمث نسبة المساحة الخضراء بالنسبة لمحي عند وجودىا %10.4المساحات الخضراء في حين نسبة 

 .%10عند وجودىا بالنسبة %3.8 ومثل نسبة %30نسبة 
كل ىذه األرقام تدخل في حيز النسب الضعيفة جدا والتي تعكس الغياب الكبير لمفضاء األخضر 

داخل األحياء الشيء الذي ينعكس بصورة واضحة عمى وضعية األحياء المتردية خاصة في أوقات 
 أشير زيادة عمى عدم حماية األحياء من الرياح وعد توفر 5ارتفاع درجة الحرارة المقدرة بحوالي 

 .مساحات وممرات مظممة
 

 متغير وجود واحة بمحاذاة الحي/ الشعور بإرتفاع  درجة الحرارة  متغير -14

 
 -وجود واحة بمحاذاة الحي / الشعور بإرتفاع درجة الحرارة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (51-9)            الجدول 

 -وجود واحة بمحاذاة الحي / الشعور بإرتفاع درجة الحرارة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (51-9)            الشكل 

 تؤكد اإلحساس بدرجة الحرارة عند ارتفاعيا وىذه النسبة تمثل المساكن الغير %17.6بناء عمى نسبة 
مجاورة لمواحة المحاذية لمحي وىذه الحالة الوحيدة الموجودة في حي باب الدرب، وما يؤكد ذلك ىي 

 726التي تمثل حالة األحياء األربعة األخرى حي السعادة، حي %82.3النسبة العالية المقدرة بـ 
 .التي تغيب فييا الواحة كميا... مسكن، الحي االستعماري وحي سيدي غزال
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 متغير اختيار األماكن المضل الذهاب إليها/ الشعور بإرتفاع  درجة الحرارة  متغير -15

 
 -األماكن المفضل الذهاب إليها / الشعور بارتفاع درجة الحرارة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (52-9)            الجدول 

 -األماكن المفضل الذهاب إليها / الشعور بارتفاع درجة الحرارة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (52-9)            الشكل 

 كاختيار لمحديقة، كمكان مفضل الذىاب إليو عند %12.3من خالل الجدول المقروء نالحظ نسبة 
 الممثمة لمواحات لفضاء مختار، ىذا ما يؤكد حاجة السكان %3ارتفاع درجة الحرارة وتمييا نسبة 

لممساحات الخضراء كفضاء لمجوء إليو عند ارتفاع درجة الحرارة وىاتين النسبتين نجدىا في الحي 
في حين تمثل نسبة . االستعماري من خالل الحديقة العمومية والواحة في حي باب الدرب

اختبار السكان كممجأ لالحتماء من درجات الحرارة المرتفعة وىذا نسجمو نسبيا في الحيين 83.6%
 .الوارد ذكرىما أعاله، وكميا في األحياء األخرى

 
 متغير اإلقتراح الخاص بالحي/ الشعور بإرتفاع  درجة الحرارة  متغير  -16

 
 -اإلقتراح الخاص بالحي / الشعور بإرتفاع درجة الحرارة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (53-9)            الجدول 

 
 -االقتراح الخاص بالحي / الشعور بارتفاع درجة الحرارة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (53-9)            الشكل 
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 في حالة الشعور بارتفاع درجة الحرارة %94.3بناء عمى النسب المتحصل عمييا أكبر نسبة مقدرة 
واقتراح تحسين وضعية الحي، أي ما يؤكد إدخال العوامل الطبيعية التي توفر أكثر راحة ورفاىية من 
خالل خمق جو بشيء مساعد عمى العيش المريح واالستقرار في الحي، وعمى رأسيا الفضاء األخضر 
الذي يوفر الظل، يرطب الجو، يخفف من درجة اإلحساس بالحرارة كل ىذا يرفع من درجة الديمومة 

 .لمحي وبذلك لمحياة واالستقرار فيو ألجيال
 

 مكان اإلقامة/ تجاور السكن مع السكنات المجاورة  متغير -17

 -مكان اإلقامة / تجاور المسكن مع السكنات المجاورة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (54-9)الجدول 

 -مكان اإلقامة / تجاور المسكن مع السكنات المجاورة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (54-9)الشكل 
 

من خالل النتائج المتحصل عمييا نجد السكنات ذات التجاور من جية واحدة أي ذات ثالث واجيات 
موجودة بنسب كبيرة في حي باب الدرب وحي سيدي غزال، وىذا نظرا لوجود مساكن قديمة مفتوحة 
عمى البساتين في حي باب الدرب، واآلخر حي سيدي غزال نظرا لالختالف مساحة قطع األراضي 

 مسكن، 726نظرا لفوضى التعمير، في حين نسجل أكبر نسبة تجاور من جيتين في حي العمارات 
فنجده في كل األحياء عدا نسبة ضعيفة في  (مسكن ذو واجية واحدة)أما التجاور من ثالثة جيات 

 مسكن ونسبة عالية نوعا ما في حي سيدي غزال نظرا لالكتظاظ وفوضى التقسيم لقطع 726
 .األراضي
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 وجود المساحة الخضراء داخل المنزل/ متغير تجاور السكن مع السكنات المجاورة  -18

 

 
 
 
 
 

 -وجود المساحة الخضراء داخل المنزل / تجاور المسكن مع السكنات المجاورة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (55-9)الجدول 
 

 -وجود المساحة الخضراء داخل المنزل / تجاور المسكن مع السكنات المجاورة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (55-9)الشكل 
 

ال تعني شيء بالنسبة لتجاور  (%78.5، %92.7، %96.9 )كل النسب العالية المقروءة من الجدول 
السكن، وىذا لعدم وجود المساحات الخضراء، أما في حالة وجود الفضاء األخضر داخل المساكن 

وىذا في المساكن المتجاورة من ثالث جيات، ألن الوضع يحتم خمق مساحة %21.3فنسجل نسبة 
داخمية غير مبنية من أجل التيوية وتوفر ضوء الشمس، فتستغل ىذه المساحة غالبا كمساحة خضراء 

وىذا ما يؤكد دائما حاجة وضرورة وجود الفضاء األخضر كرئة تنفس . نسبيا بالنسبة لممساحة الكمية
 .لمجزء المبني ومصدر إضاءة وعنصر حياة بالنسبة لمفرد

 طبيعة النشاط الممارس/ تجاور السكن مع السكنات المجاورة  متغير  -19

 -طبيعة النشاط الممارس / تجاور المسكن مع السكنات المجاورة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (56-9)الجدول 
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 -طبيعة النشاط الممارس / تجاور المسكن مع السكنات المجاورة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (56-9)        الشكل 

ىذه النسب . معظم النسب متقاربة ومنيا العالية التي تمثل عدم التجاور ولكن بعدد صغير من العينات
والتي تفسر الحالة االجتماعية المريحة التي . التي تعكس طبيعة النشاط من صناعي وخدمات وغيرىا

 .سمحت ألصحابيا باقتناء مساكن متجاورة من جية ومن جيتين فقط
عدا حالة العمارات في حي نجد أن أصحاب مينة الفالحة نسبيم ضعيفة جدا مقارنة بقدراتيم في 

 من ممارسي الفالحة مساكنيم %11.9اقتناء مساكن ذات واجية وواجيتين في حين نسجل نسبة 
 جيات أي ذات واجية واحدة، ما يؤكد أن السكان ىجروا العمل الفالحي وأدى ىذا 3متجاورة من 

 .بالمقابل إلى ضعف الغطاء النباتي وغياب الفضاء األخضر جممة من النسيج العمراني
 

 عالقة األسرة بالجيران/ تجاور السكن مع السكنات المجاورة  متغير  -20

 -عالقة األسرة بالجيران / تجاور المسكن مع السكنات المجاورة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (57-9)الجدول 

 -عالقة األسرة بالجيران / تجاور المسكن مع السكنات المجاورة- نتائج الدراسة الثنائية لمتغير (57-9)الشكل 
 

 نالحظ أن عالقة الجيران ببعضيم البعض متناسبة طرديا مع عدد جيات التجاور، حيث 
عالقة عادية في حالة التجاور ومن جيتين وثالث جيات بينما نسجل نسبة عالية %87.5نسجل نسبة 

 من ثالث جيات %31.1 عالقة ممتازة في حالة التجاور من جيتين ونسبة أكبر بـ %32.6مقدرة بـ 
 عالقة ممتازة في التجاور من جية واحدة، ما يؤكد أن االنفصال في السكن ينتج %3.1مقارنة بـ 
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ضعف في عالقة الجوار، وكمما زاد تجاور السكن ترابطت العالقات االجتماعية وزادت وطادتا، وىذا 
 .يؤدي إلى قوة البعد االجتماعي الذي يعتبر أحد األبعاد الثالثة لالستدامة

 
 (الدراسة متعددة المتغيرات  ): المستوى الثالث- 2-3

الشعور / المساحة الخضراء/ أصل الحي/ موقع المسكن/ شكل الحي ) دراسة المتغيرات -1
 (تجاور السكن مع السكنات المجاورة / بإرتفاع درجة الحرارة 

الشعور بارتفاع درجة / المساحة الخضراء/ أصل الحي/ موقع المسكن/ شكل الحي- نتائج الدراسة المتعددة المتغيرات  (58-9)الشكل 
 -تجاور السكن مع السكنات المجاورة / الحرارة 
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من خالل خريطة العوامل نالحظ تقسيم مجموعة األحياء المدروسة حسب المتغيرات المتعددة إلى 
 .ثالثة مجموعات

حيث نالحظ اشتراك حي السعادة والحي االستعماري في شكل الحي كونو جزيرات ، ولشعور بارتفاع 
درجة الحرارة، وطبيعة التجاور مع السكان عدا المساحة الخضراء التي نجدىا في الحي االستعماري 

 .دون حي السعادة
لتجمع العمارات  (Uشكل طولي وعمى شكل حرف  ) مسكن شكل خاص 726في حين يبقى الحي 

 .التي تتوسطيا مساحات زيادة عمى التجاوز من جيتين فقط
أما التشابو الكبير في المتغيرات فنجده في حي باب الدرب وحي سيدي غزال، ال من حيث أشكال 
التجاور فقط بل شكل الحي الفوضوي، عدا أصل الحي الذي يتميز بو حي باب الدرب كون أصمو 

 .واحة
تأثير / الحماية من الرياح/اجتماع أصحاب الحي/ وجود المساحة الخضراء )دراسة المتغيرات  -2

تجاور السكن مع السكنات / الشعور بارتفاع درجة الحرارة / شكل الحي/ المجال األخضر
 (المجاورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأثير / الحماية من الرياح/اجتماع أصحاب الحي/ وجود المساحة الخضراء )- نتائج الدراسة المتعددة المتغيرات  (59-9)الشكل 
 (تجاور السكن مع السكنات المجاورة / الشعور بارتفاع درجة الحرارة / شكل الحي/ المجال األخضر
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يبقى االشتراك العام في كل المتغيرات بين كل األحياء محل الدراسة إال أن الطرق يكمن في متغير 
شكل الحي وتأثير المجال األخضر الذي سجل وجوده في الحي االستعماري والواحة المحاذية في حي 

حيث يتغير شكل الحي في حي باب الدرب وحي سيدي غزال شكال فوضويا بينما يبقى . باب الدرب
 مسكن 726طابع التخصيص وىو شكل أرضية حي السعادة والحي االستعماري بينما يتميز حي 

ويبقى غياب الفضاء . (Uتموضع عمى شكل حرف + شكل خطي)بتخطيط خاص لحي كل عمارات 
األخضر داخل األحياء النقطة السوداء التي تطبع كل ىذه األنسجة مما يؤكد افتقارىا لمعنصر 

عطاء ديمومة لحياة النسيج  الطبيعي الذي يعمل عمى تمطيف الجو داخل األحياء وتوفير الظل وا 
 .العمراني وحياة األجيال فيو

 
االقتراحات / وجود واحة محاذية لمحي/ الشعور بارتفاع درجة الحرارة) دراسات المتغيرات -3

 (تجاور السكن مع السكنات المجاورة / وجود المساحات الخضراء/ شكل الحي/ الخاصة بالحي

 
االقتراحات الخاصة / وجود واحة محاذية لمحي/ الشعور بارتفاع درجة الحرارة- نتائج الدراسة المتعددة المتغيرات  (60-9)الشكل 

 -تجاور السكن مع السكنات المجاورة/ وجود المساحات الخضراء/ شكل الحي/ بالحي
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رغم اختالف المتغيرات كل مرة إال أنيا تبقى المجموعة األولى المتمثمة في حي سيدي غزال وباب 
الدرب يطبعيا الشكل الفوضوي لمحي، تجاور السكان، الشعور بارتفاع درجة الحرارة، إال أن الواحة 
عادة  المحاذية تميز حي باب الدرب، في حين نسجل اقتراح خاص في حي سيدي غزال وىو ىدم وا 

 .بنائو عمى قواعد عمرانية صحيحة تضمن االستدامة
ويبقى تشابو حي السعادة والحي االستعماري من حيث كل المتغيرات عدا وجود فضاء أخضر محاذي 

 سكن التخطيط الخاص بحي عمراني مع غياب المساحات 726كما نميز حي . لمحي االستعماري
 .الخضراء

 
عالقة األسرة /مكان اإلقامة/ تجاور السكن مع السكنات المجاورة )دراسة المتغيرات -4

 (الحرارة الشعور بارتفاع درجة/وجود المساحات الخضراء/ شكل الحي/ بالجيران

شكل / عالقة األسرة بالجيران/مكان اإلقامة/ تجاور السكن مع السكنات المجاورة- نتائج الدراسة المتعددة المتغيرات  (61-9)الشكل       
 -الشعور بارتفاع درجة الحرارة /وجود المساحات الخضراء/    الحي



 التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية      عناصر تصميم العمارة البيئية و دورها في

 

349 
 

حي العمارات، )ما يميز خريطة العوامل ىي طبيعة التجاور المتشابو بشكل كبير بين األحياء المنظمة 
 .مع التقسيم والتنظيم المخطط (حي السعادة والحي االستعماري

في حين يبقى التجاور في حي سيدي غزال وحي باب الدرب أكثر كثافة وتقاربا مما يقوي العالقات 
االجتماعية بين السكان، وىذا ما نسجمو في ىذا النوع من األحياء ىي العالقات االجتماعية القوية 

التي تضمن ديمومة بقاء في الحي، عمما أن البعد االجتماعي ىو ثالث ركيزة لالستدامة، خالفا عمى 
األحياء األخرى أين نسجل عالقات عادية ومتوسطة نتيجة التجاور الذي ينتيي في غالب الحاالت 

ليذا يجب تحقيق البعد االجتماعي في األنسجة العمرانية وىذا البعد يجب أن يراعي منذ .عمى الجيتين
 .الخطوات األولى في تصميم التجمعات السكانية، لضمان استدامة عمرانية
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/ وجود المساحات الخضراء/ أصل الحي/ مكان اإلقامة/ شكل الحي )دراسة المتغيرات  -5
تأثير المجال األخضر عمى نفسية / الحماية من الرياح / اجتماع أصحاب الحي وتوطيد عالقاتهم

تجاور / االقتراحات الخاصة بالحي/ وجود واحة بمحاذاة الحي/ الشعور بارتفاع درجة الحرارة/ الفرد
 (عالقة األسرة بالجيران / السكن مع السكنات المجاورة

من خالل خريطة العوامل كان من المفروض أن نستدل عمى تالقي العوامل المؤثرة في توفير جو بيئي 
ولكن النتائج المسجمة ضعيفة وال  .عمى الجودة في األحياء السكنية لضمان استدامة عمرانية وبيئية

 .يمكن المراىنة عمييا لتحقيق استدامة، وعميو يمكن تقسيم تالقي المتغيرات إلى مجموعتين رئيسيتين
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجتماع أصحاب / وجود المساحات الخضراء/ أصل الحي/ مكان اإلقامة/ شكل الحي- نتائج الدراسة المتعددة المتغيرات (62-9)الشكل 
وجود واحة بمحاذاة / الشعور بإرتفاع درجة الحرارة/ تأثير المجال األخضر عمى نفسية الفرد/ الحماية من الرياح / الحي وتوطيد عالقاتهم

 -عالقة األسرة بالجيران / تجاور السكن مع السكنات المجاورة/ االقتراحات الخاصة بالحي/ الحي
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 :المجموعة األولى 

 النتيجة المتغير
 منظم شكل الحي

 726حي العمارات /حي السعادة/الحي االستعماري مكان اإلقامة
 أرض بناء أصل الحي

 ال/ نعم وجود المساحات الخضراء
 في أطراف الشوارع اجتماع أصحاب الحي وتوطيد عالقاتهم

 البنايات الحماية من الرياح
 إيجابيا تأثير المجال األخضر عمى نفسية الفرد

 تأثير إيجابي الشعور بارتفاع درجة الحرارة
 غير موجودة وجود واحة بمحاذاة الحي
 تحسين حالتو االقتراحات الخاصة بالحي

 ثالثة جيات/ جيتين / جية واحدة تجاور السكن مع السكنات المجاورة
 متوسطة/ عادية  عالقة األسرة بالجيران

 :المجموعة الثانية 

 النتيجة المتغير  
 فوضوي شكل الحي

 حي سيدي غزال/حي باب الدرب  مكان اإلقامة
 أرض بيضاء/ واحة أصل الحي

 الحديقة العامة وجود المساحات الخضراء
 أطراف الشوارع /بشكل إيجابي في الحديقة اجتماع أصحاب الحي وتوطيد عالقاتهم

 البنايات الحماية من الرياح
 تاثير إليجابي تأثير المجال األخضر عمى نفسية الفرد

 شعور عادي الشعور بارتفاع درجة الحرارة
 موجودة وجود واحة بمحاذاة الحي
 تحسين الوضعية االقتراحات الخاصة بالحي

 ثالث جيات/ من جيتين تجاور السكن مع السكنات المجاورة
 ممتازة عالقة األسرة بالجيران

اجتماع أصحاب / وجود المساحات الخضراء/ أصل الحي/ مكان اإلقامة/ شكل الحي- نتائج الدراسة المتعددة المتغيرات (58-9)الجدول 
وجود واحة بمحاذاة / الشعور بارتفاع درجة الحرارة/ تأثير المجال األخضر عمى نفسية الفرد/ الحماية من الرياح / الحي وتوطيد عالقاتهم

 -عالقة األسرة بالجيران / تجاور السكن مع السكنات المجاورة/ االقتراحات الخاصة بالحي/ الحي
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 الخالصة 

من خالل الدراسة الميدانية واعتماد االستبيان كوسيمة لموصول إلى نتائج يعتمد عمييا في 
 .التحميل بناءا عمى ثالثة أنواع من الدراسات

 :والتي استنتجنا مدى تأثير كل متغير حيث تم تسجيل مايمي: الدراسة األولى أحادية المتغير
 التأكيد عمى أن بسكرة مدينة ذات أصل واحاتي . 

 النسبة العالية التي توجب ضرورة وجود الفضاء األخضر داخل المدينة. 

  ضعف نسبة االستبيان التي توضع أن األصل الوحيد كون واحة ىو حي باب الضرب دون
 .األحياء األربعة األخرى، ىذا ما يؤكد أن ىذه األخيرة أقيمت عمى مساحات شاسعة دون فضاء آخر

  عشوائية التصميم المقروءة جميا في الحي الفوضوي والحي االستعماري والحي العتيق باب
 .الدرب وتنظيم التصميم في األحياء األخرى لكن عموما في غياب عناصر االستدامة

  ضعف وجود المساحات الخضراء داخل األحياء، رغم أن أصل الحي العتيق واحة، لكن
 .البناء غزى ىذا الفضاء

  الغياب الكبير لممساحات الخضراء أضعف من نسبة ىذا الفضاء بالنسبة لممساحة الكمية
لألحياء، ىذا ما يؤكد عدم استدامتيا و ما يعكس صمتو بغياب أماكن ترفيو واستراحة السكان، لعب 

 .األطفال، تمطيف الجو، األماكن المظممة، وحتى عمى طبيعة العالقة االجتماعية لمسكان

فقد أظيرت النتائج والنسب العالية في اقتراح تحسين وضع : من خالل الدراسة ثنائية المتغير
الحي غياب الفضاء األخضر، استعمال السكان لمطريق لمكان لمتجمع تقاسم النسبة بين ضعف 
الحماية من الرياح ومتوسطيا الشعور العالي بدرجة الحرارة واختيار البقاء في البيت عند ارتفاعيا 
التأثير العالي لمفضاء األخضر عمى نفسية الفرد، وجود الفضاء األخضر داخل المنزل وتجاور 

 .السكنات ببعضيا البعض، العالقة االجتماعية بين السكان وطبيعة تجاور المساكن
الدراسة متعددة المتغيرات من خالل النتائج المتحصل عمييا تبين تالقي وترابط المتغيرات من 
خالل مجموعة تظم متغيرات أساسية مؤثرة في تحقيق أبعاد االستدامة العمرانية في األنسجة العمرانية 

محل الدراسة حيث بينت مجموعة المتغيرات في بعض األنسجة السمبيات غياب الغطاء األخضر 
وعنصر الماء، في حين أظيرت ىذه المتغيرات في األنسجة األخرى أثر إيجابي نظرا لموجود الجزئي 
لمفضاء األخضر وعنصر الماء كأحد عناصر االستدامة في األنسجة العمرانية وىذا ما يؤكد الوضعية 

 .العمرانية واالجتماعية لمحي االستعماري وحي باب الدرب العتيق
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 ظيكر الحياة عمى األرض، كبقاؤىا كسر استمرارىا في مجمكعة ظكاىر كمكجكدات نسجيا 
ىذه الرسالة الككنية . بإتقاف تكازف طبيعي بقي جريانو الحي يتنامى أركع كأركع عبر مسيرة الخميقة

استكعبتيا الحضارات خاصة الحضارة اإلسالمية في فيـ فمسفي كعممي عميؽ منذ أف كعت بأف 
تبعات استمرار األرض الرائع يقع أيضا عمى عاتؽ اإلنساف، يتحسف كيساير أنفاسيا كنبضيا المبير 

 .جماال
 أصبحت البيئة اليـك مف المكاضيع الحساسة التي تطرح بحدة عمى جميع األصعدة كالمستكيات 

سكاء في القمة أك في القاعدة أك عمى المستكل اإلقميمي أك القطرم ألنيا قضية الجميع كليست حكرا 
عمى العمماء كالباحثيف فقط، بؿ تتعداىـ لتصبح مف أكلكيات الفالح في المزرعة أك البستاف، العامؿ 

الخ، ألف الطبيعة المحيطة بنا تتعرض كؿ يـك ...في المصنع، المدرس في المدرسة، التمميذ كالطالب
لمتخريب كالتمؼ مف جراء سكء معاممتنا ليا عف دراية أك غير دراية، فأفقدناىا تكازنيا كأصبحت في 
بعض المناطؽ مف العالـ ال تستطيع إعادة تككينيا مرة أخرل، ألنيا فقدت العناصر األساسية التي 

فالبيئة تحمي بعض الكائنات الحية سكاء حيكانية أك نباتية مف . تساعدىا عمى إعالة نفسيا بنفسيا
االندثار، كحتى اإلنساف فإنيا تحميو مف الزكاؿ، حيث أنيا تكفر لو المأكؿ كالمشرب كتحميو مف 

العكامؿ المناخية كالحرارة، البركدة، الرياح الرممية، الرياح الباردة كالساخنة مف اإلشعاع الشمسي، كمف 
ىذه الحماية عبارة عف الكقاية مف األمراض الخطيرة التي أصبحت تفتؾ . التمكث بجميع أنكاعو

. بالبشرية في عصرنا ىذا مثؿ، الربك، األمراض المزمنة، األمراض الجمدية، كالسرطاف بشتى أنكاعو
تحمي البيئة الطبيعية اإلنساف مف التكنكلكجيا التي اخترعيا، فتقيو مف ضجيج كصخب اآلالت، مف 

عكائد السيارات كالممكثات التي تبعثيا المصانع في الجك، كمف الفضالت كالقاذكرات التي يعتبر 
 .اإلنساف عنصرا منتجا ليا

إف التكازف اإليككلكجي ال يقتصر عمى منطقة ما قرية أك حي أك مدينة فقط بؿ يتعدل ىذا المجاؿ 
ألف إحداث خمؿ في . ليصؿ إلى المجاؿ الجيكم كاإلقميمي كالقطرم بؿ القارم في بعض األحياف

منطقة ما سكؼ يؤثر عمى المناطؽ األخرل كأحسف دليؿ عمى ذلؾ التخريب الذم تتعرض لو غابات 
، كطبقة األزكف التي (مناخ الكرة األرضية)األمازكف كغابات إفريقيا اإلستكائية أثر عمى المناخ العالمي 

 .أصابيا التمؼ في السنكات األخيرة
 تعتبر الجزائر جزء ال يتجزأ مف ىذا العالـ، تعيش ىذه الظاىرة البيئية منذ زمف بعيد خاصة في 

النصؼ الثاني مف القرف العشريف، في غطائيا النباتي المتمثؿ في غاباتيا الساحمية كالداخمية حتى أف 
كصمت إلى المدف فأتمفت الحدائؽ العمكمية كالمنتزىات كالبساتيف التي كانت تزكدىا بما يكفييا مف 

كىذا التخريب الذم يتعرض لو الغطاء . أكسجيف كبخار الماء كىكاء نقي كلطيؼ في نفس الكقت
النباتي في مدف الكاحات عامة كمدينة بسكرة خاصة، كاف نتيجة عكامؿ كانت محؿ بحثنا ىذا الذم 
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فؾ اإلطار العاـ لحياة اإلنساف كالمتككنة مف البيئات الثالث الطبيعية، البيئة المشيدة حاكلنا مف خاللو 
كالبيئة االجتماعية، كقد كانت ىذه البيئات الثالثة محؿ دراستنا لمكقكؼ عمى عناصر تصميـ العمارة 
البيئية كدكرىا في التنمية المستدامة بالمدف الصحراكية كاتخذنا مدينة بسكرة حالة دراسة لككنيا مدينة 

كاحتية عرفت بكاحاتيا كمساحاتيا الشاسعة لمنخيؿ كالبساتيف كدراسة مختمؼ المراحؿ كالحقب التاريخية 
التي مرت بيا ىذه المدينة لمكقكؼ عمى حالة الكاحات كالفضاء األخضر كعنصر الماء كمدل تقمص 

مردكدىا عبر ىذه الحقب كتأثير ذلؾ عمى الجانب البيئي كالعمراني  حجميا كتدني مستكاىا ك
. كاالجتماعي كىي العناصر األساسية لالستدامة زيادة عمى الجانب االقتصادم

دراسة نظرية تفرعت في ،  جزئيف رئيسييفانقسمت إلى  تسع فصكؿىذا البحث كقد شمؿ 
  .خمس فصكؿ كثانييا تطبيقية فصمت في أربع فصكؿ

استيمينا األكلى بالتطرؽ إلى مفيـك البيئة كمككناتيا كأثرىا عمى البعد العمراني مف خالؿ  
تحديد دكر المحيط الطبيعي كالمصنكع كاالجتماعي عمى التصميـ العمراني اعتبارا أف العمارة ىي أحد 

مككنات البيئة المصنكعة، عمما أف العمارة المستدامة ىي أحد االتجاىات الحديثة لمفكر المعمارم 
. الذم ييتـ بالعالقة بيف المبنى كبيئتو الطبيعية كالمصنكعة

تـ التفصيؿ في مفاىيـ حكؿ البيئة انطالقا مف مرجعيات ثانية كالقرآف الكريـ، كمدل عمؽ ىذه 
زمنيا ىاما في تعاممو مع  بعدا المفاىيـ في تحقيؽ استدامة الحياة مف خالؿ عمر اإلنساف الذم يعتبر

. البيئية عمى عممية التنمية العمرانيةالتأثيرات األنظمة البيئية كقد تـ تناكؿ 
شكؿ تجمعاتيا في الفصؿ الثاني ت تـ التطرؽ ليذا الجانب مف خالؿ جذكر كمفاىيـ العمارة كأسس كما

 تحديد استراتيجية مناسبة تتجو نحك التكازف البيئي كتتخذ مف الطبيعة مصدر أساسي فيوالذم تـ 
عادة التقييـ لطرؽ التصميـ كالبناء .لالبتكار اىتماما بالعمارة البيئية المتكاممة التي تعكس المتطمبات  كا 

االجتماعية المتغايرة كالتي تيتـ بمكاصفات مكاد البناء لتككف معاصرة كمتكافقة مع البيئة لتحقيؽ ما 
يسمى بالعمارة البيكمناخية المستدامة، كعميو كجب االعتماد عمى التأكيد عمى أىمية تحقيؽ التكامؿ 

كاالعتماد . بيف األداء الكظيفي كاالنتفاعي لممبنى مف ناحية كاألداء الجمالي اإلبداعي مف ناحية أخرل
أيضا عمى اختبار أسمكب اإلنشاء الذم يحقؽ الدكر الكظيفي لمعمارة مف خالؿ مراعاة االستجابة إلى 

كىذا ما تعكسو فمسفة  العمارة البيكمناخية التي ترتكز عمى . الحضارة كالمكقع، المناخ، التكنكلكجيا
الكعي البيئي في مجاالت التصميـ المعمارم كالحضرم كالتخطيط العمراني بيدؼ تكافقيا مع البيئة 

ـ استقراء بعد االستدامة في الفصؿ الثالث الذم تالطبيعية المحيطة كبيف أنظمة البيئة كمبادئ العمارة 
 التي تقكـ عمييا كائزتـ فيو التفصيؿ في جذكر كمبادئ كالمفاىيـ األساسية لمتنمية المستدامة كالر

. كأىدافيا كمجاالت تحقيقيا
كما تمت دراسة العمارة كالعمراف مف خالؿ الفكر المستداـ كتكضيح أسس فكر التصميـ العمراني 

. المستداـ كالذم يعتبر العممية التطبيقية األساسية لتحقيؽ ىذا مف خالؿ احتراـ مبادئو
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ىذه العمارة المستدامة التي ظيرت كحمكؿ كاقعية ذات أبعاد بيئية كاجتماعية كتطكيرية تحاكي المجتمع 
اعتبارا مف أنيا منيج عممي متكامؿ يقرأ المجتمع بمتغيراتو كطمكحات فئاتو ، كتحقؽ متطمبات فئاتو

ق لمتطبيؽ م التخطيط كالتصميـ أرضفيستشفيا في الفصؿ الرابع كالتي تجد ف ىذه القراءة .المختمفة
تشارؾ في صياغتيا كافة فئات المجتمع انطالقا مف أف المدينة المستدامة إيككلكجية حيكية ذات ىكية 

خاصة تظؿ في حالة دائمة مف التفاعؿ كالتطكر كالتحكؿ كالتبمكر، كىي تمؾ التي يطبؽ فييا مبدأ 
لمكصكؿ لذلؾ فإف استدامة عممية التخطيط العمراني ىي السبيؿ األمثؿ " دعيا تسيرطالما تعمؿ "

 :تقـك عمى التي لممدينة المستدامة
 التخطيط العمراني االستراتيجي متعدد السيناريكىات االفتراضية ك ىك اإلطار األمثؿ لتحقيؽ :أوال

تمر بأربع مراحؿ كىي كضع الرؤية مرتبة األكلكيات ثـ اتخاذ القرار ثـ االستدامة التخطيطية التي 
. تقسيـ األدكار كأخيرا المراجعة

 المخطط الذكي كىك المنتج الرئيسي الذم يعمؿ عمى تطكيره المخطط العمراني كيقصد بالمخطط :ثانيا
الذكي أنو لكحة تفاعمية دائمة التطكر كىي مرتبطة بقاعدة معمكمات كبيانات شاممة لكؿ مفردات 

كالتي ترتبط فيما بينيا  (ة، العمرانية، االجتماعية كاالقتصادية كغيرىامالبيئ)كعناصر تخطيط المدينة 
. ببرنامج كمبيكتر خاص

 مشاركة المجتمع كشركة القطاع الخاص كالعاـ في عممية اتخاذ القرارات كضماف التكاصؿ :ثالثا
. بالمخطط الذكي عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الحديثة

يأخذ  يصبح دكر المخطط العمراني أكثر ديناميكية كتفاعال كتكاصال مع قضايا المجتمع كما: رابعا
المعمارم كالمصمـ العمراني دكرا تفاعميا أكثر تأثيرا في تشكيمة البيئة كتحقيؽ قيمة االستدامة 

ما يسمى بيئة إلى كفي آخر الدراسة النظرية كقبؿ االنتقاؿ لمدراسة التطبيقية، كجب التطرؽ  .المستيدفة
 المدف كتطكرىا، مفاىيميا كتعريفيا كالتفصيؿ في شيءنشأة الدراسة في فصميا الخامس، حيث تناكلنا 

مف مقكماتيا الحضرية كالبيئية كالثقافية كارتباطيا بييكمتيا العمرانية عبر العصكر، مف خالؿ الكقكؼ 
كمكة المكرمة  (ص)مدف كاد النيؿ، المدينة اإلسالمية كمدينة الرسكؿ ؾعند مختمؼ المدف التاريخية 

رع التجارية، كقيميا العمرانية االشك مع إبراز عناصر تخطيطيا مف مسجد كالساحة العامة كاألسكاؽ ك
ليتـ بعدىا التطرؽ إلى مكضكع الدراسة كىي المدف الصحراكية مف خالؿ مكقعيا، مكرفكلكجية تشكيميا 

 . كتصميـ المسطحات الخضراء فييا (حجميا، تركيبتيا العمرانية، نسؽ تشكيميا كتكجييو) العمراني
كمدل ظيكر ، عمى تشكيؿ المدف الصحراكية ة كالبيئية االجتماعيةمالبيئالعكامؿ كما تـ التعريؼ بدكر 

 :مقكمات كمالمح العمراف المستداـ في البيئات الصحراكية كالتي تقـك عمى
إعطاء البعد البيئي مزيدا مف االىتماـ عند إعداد المخططات العمرانية في المدف الصحراكية في  :أوال

. التأقمـ كالتكيؼ بالبيئة المحيطة كتحقيؽ التكازف اإليككلكجي
. اختيار التكجيو المناسب لشبكة الشكارع كالممرات داخؿ الكتمة العمرانية: ثانيا
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العناية بالمسطحات الخضراء كالتي ليا األثر األكبر في تقميؿ اإلشعاع الشمسي داخؿ الفراغات :ثالثا
. العمرانية كتنقية اليكاء

 دراسة حجـ كأبعاد كخصائص الفراغات العمرانية بما يتناسب مع طبيعة المكقع، مع التحكـ في :رابعا
 الداخمية فنيةسة ك إيجابية مف خالؿ العكدة لنمط األكتكجيو الكتؿ كالفراغات لمسماح بحركة ىكاء مدر

فمف خالؿ . كالتي تعتبر أفضؿ األنماط لمحماية مف الرياح المحممة بالرماؿ بالمناطؽ الصحراكية
الدراسة النظرية تـ اإللماـ بالمفاىيـ األساسية لمبيئة كالعمارة كاالستدامة كالعمارة المستدامة كالتفصيؿ 
في طبيعة المدف الصحراكية كبيئة لمدراسة تـ مف خالليا تحديد العناصر األساسية ألسباب استدامة 

سكدىا جميع عكامؿ عدـ االستدامة مف حر كقسكة طبيعة مالمدف كخاصة منيا الصحراكية التي 
 كيجعؿ منيا كسط حياة ينبض بمقكمات توكجفاؼ كغيرىا، إال أف االنساف استطاع أف يتأقمـ مع بيئ

الراحة كاالستقرار عمى مدل قركف كجعؿ منيا بيئة مرجعية لألبحاث كالدراسات استشؼ منيا الباحثكف 
ية، ال سيما منيا كنظريات كنتائج كمقاربات صنعت كعاءا معرفيا لمبحث العممي في المناطؽ الصحرا

قميـ كعمى مستكل ، ىا ميما كاف اإلطاريتالمقاربة البيئية العمرانية التي تعمؿ مف أجؿ تجسيد نفسيا كا 
.  مختمؼ مراحؿ المشركع العمراني قصد تحقيؽ جكدة عمرانية عالية كتنمية مستدامة

تية في اتككف مخبر تطبيؽ ليذا النكع مف المقاربات ىي المدف الكاحأف كمف أىـ األكساط التي يمكف 
 مف الدراسة التطبيقية كمدخؿ لدراسة مدل تأثير السادسالصحراء كىذا ما تـ تناكلو في الفصؿ 

الكاحاتي لمعرفة أسباب  فقد تـ تناكؿ مكضكع الالتكازف. أرض الكاقع عمى العناصر السابقة الذكر
كمظاىر تراجع الكاحات في المدف الصحراكية مف خالؿ دراسة أصؿ الحياة في الكاحة كأنكاعيا كأسس 

مف خالؿ التأكيد عمى أىمية عنصر ، زف المساحات الجافة بيااالنظاـ البيئي ليا ككيفية ضماف تك
ليا كقد تأكد ىذا التراجع أماـ حياة تكضح تناقضا  .الماء كمرجع ممتد كسط الصحراء كطرؽ استقطابو

. را عمى التكازف البيئي كانسجاـ الحياة اإلنسانيةخطصارخ كالتي تشكؿ بشكؿ 
 تستثنيإف انعداـ التكازف مالحظ مف خالؿ ظيكر أشكاؿ جديدة مف العيش تستيمؾ المكاف ك 

الخصائص الثقافية، االجتماعية كاليكية المحمية لمكاحات مف خالؿ ضعؼ مكارد المياه كتقمص عدد 
بيئة )تية في الجزائر كىي مدينة بسكرة اىذا االختالؿ في التكازف الذم تعيشو أىـ المدف الكاح .النخيؿ
ع درجات رتفااىذا الخمؿ الذم غير في العكامؿ المناخية لممنطقة تغييرا جذريا مف خالؿ  (الدراسة

الحرارة العالية لمدة زمنية طكيمة عمى مدل شيكر السنة الشيء الذم انعكس سمبا عمى إضعاؼ 
 .النشاط اإلنساني
 تتبعنا تاريخ التطكر العمراني لمدينة بسكرة كمستكل تراجع الفضاء األخضر في كؿ ليذه األسباب

. حقبة
 إدماج التركية حيث عرفت مدينة بسكرة في الحقبة السابع  الفصؿفي الدراسة التطبيقية كمف خالؿ

لكاحة كقد شكمت ىذه األخيرة مظمة طبيعية تحمي النسيج مف أشعة االنسيج العمراني داخؿ إطار 



358 
 

الشمس كحائط لصد الرياح حيث كاف النسيج في ىذه الحقبة يحمؿ الطابع الكاحاتي، مع تميزه 
.  المنظمةتوبعشكائي

كفي بداية الحقبة االستعمارية تميزت التركيبة العمرانية لمدينة بسكرة بنكعيف مف األنسجة، األكؿ كاف 
التقميدم غير المنظـ كالثاني كىك النسيج االستعمارم المنظـ، كبدأ في ىذه الفترة قصكر الكاحة 

كتراجعيا أماـ ظيكر أنسجة جديدة غير منظمة تفتقر ألدنى الفضاءات الخضراء التي تحمؿ ىكية 
. المنطقة كتكفر عكامؿ مناخية مالئمة لبيئة المدينة

ع نياية الحقبة االستعمارية استفحمت ظاىرة األحياء الفكضكية التي ميزت النمط العمراني لمدينة ـك
بسكرة، مف خالؿ تطكر كبير في الحضيرة السكنية دكف أم تكجيو أك تخطيط مما زاد في مسح أجزاء 

. كبيرة مف الكاحات كالمساحات الخضراء
كرغـ ترقية المدينة إلى عاصمة كالية، كبداية التخطيط المقنف اعتمادا عمى أدكات التعمير لمخطط 

مناطؽ لؿكبداية تطبيؽ التقسيـ  (P.U.D)كمخطط التعمير المكجو  (P.M.U)التحديث العمراني 
(Z.H.U.H)" عمى أزمة ةطرملسا مف في محاكلة مف السمطات "منطقة السكف الحضرم الحديث 

السكف عمى حساب الفضاء األخضر الذم ىك أصؿ المدينة دكف مراعاة البعد الكاحاتي لممنطقة، مما 
أثر سمبا عمى الجانب البيئي كاالجتماعي كحتى االقتصادم لممدينة، عمما أف الكاحات كانت تشكؿ 

 .مصدر كبير في اإلنتاج الفالحي الذم كاف يدر بالمنفعة عمى المنطقة
 مف طرؼ الدكلة أك مف سكاءالت عمميات اإلسكاف الفكضكم مف خالؿ نشكء أحياء ىنا كىناؾ اكتك

خالؿ العمميات الفردية المعزكلة، كأصبح الميـ حؿ مشكؿ السكف، دكف مراعاة إرث المنطقة الحضرم 
. كالثقافي كالبيئي، مما أدل إلى غزك البناء لمعظـ الفضاءات الخضراء داخؿ المدينة كعمى محيطيا

كلمكقكؼ عمى أمثمة تؤكد ذلؾ كجب دراسة أنسجة عمرانية كفيـ العناصر المككنة ليا كعالقتيا 
استكجب منيجية لمبحث لمكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد حيث كاف ذلؾ فحكل مما ببعضيا البعض 

 مف الدراسة التطبيقية، حيث انتيجنا مقاربة تحميمية لتحميؿ كفيـ األنسجة العمرانية مف الثامفالفصؿ 
 :مكرفكلكجية كالتي اعتمدنا فييا عمى مستكييفتيبكخالؿ مقاربة اؿ
 كىك دراسة تحميمية ألنماط األنسجة العمرانية لمدينة بسكرة قصد تحديد األنسجة محؿ :المستوى األول

. الدراسة كذلؾ كفؽ اإلنتاج العمراني لكؿ حقبة
 كىك الدراسة التحميمية الكصفية لمنسيج العمراني، قصد فيـ كقراءة النسيج العمراني :المستوى الثاني

انطالقا مف الدراسة التحميمية لمبنى التحتية، كمف جية أخرل الدراسة التحميمية لمبنى الفكقية لمنسيج 
. اعتمادا عمى المعيار الطكبكلكجي، كالمعيار اليندسي، كالمعيار البعدم

حيث استنتجنا مف ىذه الدراسة خصكصية  كتنظيـ كؿ نسيج مف األنسجة الخمسة محؿ الدراسة، مف 
 منيا أك المنظـ، عدا بقايا الكاحة الفكضكية اءخالؿ الغياب التاـ لمفضاء األخضر داخؿ األنسجة سك

 كالذم ميز األنسجة الفكضكمرب، مع ىيمنة صفة العشكائية في الحي دفي النسيج القديـ لحي باب اؿ
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المخططة ىك غياب الفضاء األخضر ك المسطحات المائية رغـ حداثتيا كتخمييا الكمي عف النمط 
. العمراني الكاحاتي

 الراحة عمى طبيعة المدينة كفي  ك إندثار استكجب التفصيؿ في مدل تأثير غياب الفضاء األخضركما
 استكجب اعتماد تقنية االستبياف ،االجتماعي كاالقتصادم كىي قكائـ االستدامة،جكانبيا الثالث، البيئي 

 الناس حكؿ مدل تأثير الفضاء األخضر كعنصر الماء داخؿ ءعف طريؽ االستمارة، إلستبياف أرا
نسيجيـ العمراني، كمدل تأثير ىذيف العنصريف عمى حياتيـ اليكمية، نشاطاتيـ، رفاىيتيـ، كعالقاتيـ 
االجتماعية، كاستقرارىـ، كاعتمدنا في ذلؾ عمى أسئمة مغمقة يدكر مضمكنيا حكؿ العناصر المذككرة 

. سالفا
كبة ج مف عدد المساكف المشغكلة في كؿ نسيج لتمثؿ عدد العينات المست%20كما تـ تحديد نسبة 

 شخص 225:  شخص، سيدم غزاؿ140باب الدرب :  عينة مكزعة كالتالي667 قدره إجماليبعدد 
.  شخص149:  سكف726 شخص، حي 83:  شخص، حي السعادة70الحي االستعمارم 

إدراج النتائج المتحصؿ عمييا في البيئة البرمجية الرقمية باستعماؿ تـ كبعد االنتياء مف االستبياف 
 اعتمادا عمى ثالث مستكيات VERSION 5.103 SHINX PLUS2 (V5)البرنامج الحاسكبي 

ر مدينة بسكرة مدينة عتبكالتي أكضحت النسبة العالية التي ت الدراسة أحادية المتغير: لمدراسة أكلتيا
كاحتية كزيادة النسبة في تقدير ضركرة كجكد  الفضاء األخضر داخؿ المدينة، مع اعتبار غالبي أف 

 تنفي أصؿ الحي ككنو %79الكاحة ىي فضاء أخضر خاٍؿ مف المساكف كتسجيؿ نسبة عالية تقدر بػ 
 %85 الكمي المقدر بػ يابمع الغ كىذا ما يؤكد التراجع الصارخ لمفضاء األخضر داخؿ المدينة، كاحة

لممساحات الخضراء داخؿ الحي كىذا ما جعؿ مف الشارع مكانا لتجمع الكبار كلعب الصغار كقدرت 
 دكف إجابة لغياب دكر الفضاء األخضر في تقكية العالقات االجتماعية بػ %92درجة قكة العالقات بػ 

كغياب الظؿ كارتفاع اإلحساس بدرجة ،  دكف إجابة لغياب ىذا الفضاء مف األنسجة العمرانية92%
. الحرارة

في الحي منذ  كما أكدت الدراسة ثنائية المتغير مف خالؿ تقاطع متغيريف أف الغالبية الساحقة قاطنة
كالتأكيد المطمؽ  (باب الدرب)الكالدة، كالتأكيد الكمي عمى عدـ ككف أصؿ الحي كاحدة عدا الحي القديـ 

بتأثير المجاؿ األخضر عمى نفسية  عمى اإلحساس بدرجة الحرارة في غياب الفضاء األخضر انتياءا
الفرد حيث سجمنا نسبة عالية تؤكد الشعكر باالرتياح في كجكد المساحات الخضراء كالمسطحات 

. المائية كالشجر عمى ضفاؼ الطريؽ لتكفير الظؿ
أما المستكل الثالث كىي الدراسة متعددة المتغيرات فقد أظيرت تالقي كترابط المتغيرات مف خالؿ 
مجمكعة تظـ متغيرات أساسية مؤثرة في تحقيؽ أبعاد االستدامة العمرانية في بعض األنسجة محؿ 

ثبت مجمكعة المتغيرات في بعض األنسجة العمرانية السمبيات كغياب الفضاء األخضر تالدراسة حيث 
ة أخرل أثر إيجابي نظرا لمكجكد الجزئي سجكعنصر الماء، في حيف أظيرت ىذه المتغيرات في أف
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استدامة األنسجة العمرانية كىذا ما يؤكد الكضعية العمرانية في  العنصريف األساسييف يفليذ
. كاالجتماعية لمحي االستعمارم كحي باب الدرب العتيؽ

تطرقنا فييا لمختمؼ الحقب الزمنية التي مرت بيا المدينة التي كعميو كمف خالؿ الدراسة التطبيقية 
كبعد تحميؿ النتائج ، أحياء المدينة أكبر ك كعممية االستبياف الكاسعة في مختمؼ، الكاحتية بسكرة

لة جردت مف ثكبيا كطمست ىكيتيا كأفرغ مالمتحصؿ عمييا تأكد لنا أف ىذه المدينة الكاحتية األص
ف حقبة ألخرل إلى ـمحتكاىا الكاحاتي مف خالؿ التراجع الصارخ لمفضاء األخضر كعنصر الماء 

يكمنا ىذا مف جراء تفشي التكسع العمراني الفكضكم كالفكضكم المنظـ جارفا بذلؾ مقكمات ىذه 
 .ىذا الثالثي الذم يعد ركائز االستدامة العمرانية، المدينة الكاحتية مف بعد اجتماعي كبيئي كاقتصادم

كمف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا التي تؤكد المظاىر السمبية في األنسجة العمرانية محؿ  
 يمكننا أن نقول أن الفرضية الدراسة في غياب الفضاء األخضر كالماء كأحد عناصر االستدامة،

وعدم توافقها مع بيئتها يكمن البحث، كون أن أهم أسباب تدني العمارة المقدمة كإجابة عمى سؤال 
في عدم اعتمادها عمى أسس تصميم متوافقة والبيئة االجتماعية والمحمية وعمى رأسها الفضاء 

 دورا أساسيا في توطيد العالقات االجتماعية وتحقيق االستدامة ا لعبناألخضر وعنصر الماء الذي
. العمرانية في المدن العتيقة الصحراوية قد تم إثبات صحتها

 كما بقيت محاكر أخرل قابمة لألخذ بعيف االعتبار في أبحاث مستقبمية عمى مستكل تحقيؽ 
الديمكمة في المدينة الصحراكية في مجاليا الكاحاتي كنظاـ متكامؿ يعتمد عمى التعمير كفؽ مبدأ 
التكازف االيككلكجي لفضاء معركؼ بيشاشتو الطبيعية ك تكفره عمى طاقات ك عناصر قادرة عمى 

 .تحقيؽ االستدامة االجتماعية ك الفيزيائية
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عادة  .1 إعادة النظر بالشكل والتخطيط العمراني لممدينة مع مراعاة الظروف المناخية لممنطقة وا 
اإلعتبار لمطابع الواحاتي األصيل لممدينة من خالل إعادة تأهيل وترميم وبعث الحياة من جديد 

لمواحة ، وعدم التخمي عن مفهوم النسيج المتظام الذي أثبت أنه الوحيد الذي يحقق العمران المستدام 
 .في البيئات الصحراوية

مراعاة أثر العوامل الجغرافية عمى العمران واختيار الموقع المالئم بالحجم المناسب لإلمكانيات  .2
 .التنموية بالموقع والمتناسب مع مقومات المنطقة

إعطاء البعد البيئي مزيدا من االهتمام عند إعداد المخططات العمرانية في المدن الصحراوية من  .3
التأقمم والتكيف بالبيئة المحيطة وتحقيق الكفاءة االجتماعية واالقتصادية والتوازن اإليكولوجي والصورة 

 .البصرية المميزة التي تعكس خصائص البيئة
العناية بالمسطحات الخضراء والمائية والتي لها أكبر األثر في تقميل اإلشعاع الشمسي المباشر  .4

 .والمنعكس داخل الفراغات العمرانية وتنقية الهواء المموث داخل المدينة
اإلهتمام بالتظميل الذاتي المعتمد عمى طريقة ونمط وأسموب توزيع الكتل والفراغات لمحصول عمى  .5

كما يجب اإلهتمام بإضافة عناصر تحقيق تظميل إضافي لمساندة . أكبر مساحة ممكنة من التظميل
 .التظميل الذاتي من خالل عناصر طبيعية أو إصطناعية

إعادة اإلعتبار لمنشاط الفالحي في المنطقة بما يتماشى والتطورات الراهنة ومنطمقا من الموروث  .6
 . الواحاتي والثقافي واإلجتماعي والبيئي لممدينة

تياجات وطبيعة حإ  دراسة األحجام وأبعاد وخصائص الفراغات العمرانية بما يتناسب مع متطمبات و .7
 .المنطقة

التحكم في توجيه الكتل والفراغات لمسماح لحركة الهواء بالمرور داخل الفراغات لمسماح بتعرض  .8
 .الكتل لحركة الهواء

العودة لنمط األفنية الداخمية والتي تعتبر أفضل األنماط لمحماية من الرياح المحممة بالرمال في  .9
 .المناطق الصحراوية

معالجة األسباب الرئيسية التي تقف وراء الفوضى المنتشرة في المدينة ، من تخطيط عمراني ضعيف  .10
 .سموك إجتماعي منحل ، وضواهر طبيعية وصناعية

إن الحقل المعماري يحتاج مزيد من الدراسات الجادة لفهم الحكمة والمرتكزات القابعة خمف أشكال  .11
البيئة المشيدة وذلك إلستعاب العمارة كمفهوم شمولي متكامل يحدد العالقات الكمية لمعمارة مع 

 .اإلنسان وما حولها

إن الحقل المعماري يحتاج إلعادة قراءة العمارة تاريخيا وفكريا وبشكل تفصيمي لمعرفة األبعاد  .12
 .اإلنسانية ومدى غيابها أو تواجدها في تمك العمارة
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 إستمارة استبٌان- 1

 الفئة العمرٌة -1

  سنة  فما فوق55 سنة من 55 إلى 40 سنة من 40 إلى 25 سنة من 25 إلى 15من 

   ذكر    أنثى:الجنس -2

 : أٌن ٌقع منزلك -3

 حً واحاتً  حً إستعماري  حً شعبوي  حً مخطط

 :هل أنت -4

 مالك  مستأجر   منزل العائلة  وضع اخر

 ما هً مدة إقامتك فً مدٌنة بسكرة -5

  سنة منذ الوالدة20 سنوات  اكثر من 10 سنوات  اكثر من 5اكثر من 

 ما هً طبٌعة النشاط الممارس -6

 فالحة  صناعة  خدمات  حر

 هل تعتبرون أن مدٌنة بسكرة مدٌنة واحتٌة  -7

100 %   70 %    30 %    10 %  

 ماذا ٌمثل لكم الفضاء األخضر داخل المدٌنة -8

 ضرورة حتمٌة   مهم   مستحسن   غٌر مهم

 كٌف تعرفون الواحة -9

 بناٌات داخل النخٌل بمحاذات النخٌل  سكنات داخل حدائق واحتٌة نخٌل دون سكن

 هل حٌكم أصله واحة -10

    ال          نعم

 ما هو شكل حٌٌكم  -11

 جزٌرات  عشوائً  عمارات   مختلط

 هل ٌحتوي حٌكم على مساحات خضراء -12

 نعم   ال

 ما هً نسبة المساحات الخضراء بالنسبة للحً -13

10 %   30 %   50 %   70% 

 هل ٌجتمعون أصحاب الحً فً  -14

 المساحة الخضراء  أطراف الشوارع       مساحات عمومٌة          أمام المسجد 
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 هل اجتماعكم فً هذه المساحات الخضراء ٌقوي عالقاتكم -15

 نعم   ال

 هل المساحات الخضراء فً حٌكم مظللة -16

 نعم   ال

 ما هً العناصر التً توفر هذا الظل -17

 جدران   اشجار   اسقف   ممرات مغطاة

 هل حٌكم محمً من الرٌاح -18

 محمً بنسبة كبٌرة  متوسطة  قلٌلة   غٌر محمً

 ما هً العناصر التً تشكل حماٌة من الرٌاح -19

 أشجار   بناٌات   تلة   غابات

 هل توجد واحة بمحاذاة حٌٌكم  -20

 نعم   ال

 ما هً طبٌعة هذه الواحة -21

 نخٌل   أشجار   زراعة معٌشٌة   مختلطة

 هل تشعر بارتفاع درجة الحرارة داخل حٌكم -22

 نعم   ال

 ما هً األماكن المفضلة لدٌك للذهاب إلٌها فً أوقات ارتفاع درجة الحرارة -23

 مقهى   حدٌقة         الواحة   المنزل

 ما هً طبٌعة مسكنكم   -24

 جدٌد باالسمنت  قدٌم باالسمنت   بالطوب مرمم  بالطوب قدٌم

   مسكنكمٌتكونمن كم طابق  -25

 3+   طابق أ2+   طابق ا1+طابق أرضً  طابق أ

 هل مسكنكم متالصق مع السكنات المجاورة -26

 من جهة واحدة   من جهتٌن  من ثالثة جهات  عٌر متالصقة

 كم اسرة تسكن فً هذا البٌت -27

 واحدة  إثنان   ثالثة   أربعة

 هل ٌحتوي منزلكم على مساحة خضراء -28

 نعم   ال
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 كم تشكل المساحة الخضراء بالنسبة لمساحة المنزل -29

    اكثر50%   30%   10%

 هل تلطف هذه المساحة من درجة الحرارة عند ارتفاعها -30

 نعم   ال

 على ماذا تعتمدون فً تلطٌف الجو داخل البٌت -31

 على عطالة مواد البناء      المساحة الخضراء     اإلنفتاح نحو الخارج  األجهزة الصناعٌة

 هل تزاولون نشاطاتكم الٌومٌة براحة داخل المنزل -32

 براحة كبٌرة  عادي   متوسط   بمعاناة

 ما هً النشاطات التً تمارس داخل المساحة الخضراء -33

 نشاط فالحً  اشغال عائلٌة   النوم   لعب االطفال

 أٌن ٌجتمع أفراد األسرة الكبٌرة -34

 قاعة اإلستقبال   قاعة الجلوس   بهو المنزل   الحدٌقة

 هل ٌجتمع أفراد األسرة فً المساحة الخضراء داخل المنزل  -35

 دائما   أسبوعٌا   فً المناسبات   نادرا

 هل ٌساعد ذلك على توطٌد العالقة بٌن أفراد األسرة -36

 نعم   ال

 كٌف هً عالقات األسرة -37

 جٌدة  عادٌة  متوسطة  ضعٌفة

  على عالقة األفرادأثرتهل مساحة البٌت  -38

 بشكل إٌجابً   بشكل سلبً  لم تؤثر  فً المناسبات

 طبٌعة العالقة بٌن أفراد األسرة والجٌران فً الحً ما -39

 جٌدة  عادٌة  متوسطة                  ضعٌفة

 هل تفضلون البقاء البقاء فً هذا الحً أو الرحٌل إلى حً أخر -40

 البقاء    الرحٌل  البقاء مع الترمٌم             البقاء مع إعادة البناء

 ماذا تقترحون لحٌكم  -41

 التوسٌع   اإلبقاء على وضعه تحسٌن وضعٌته  هدمه وإعادته

 ما هو تأثٌر المجال األخضر على نفسٌتك -42

 مرتاح   غٌر مرتاح

  على نفسٌتكالمائًما هو تأثٌر المجال  -43

 مرتاح   غٌر مرتاح
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 :اإلحصائٌات للسكانٌة لألنسجة محل الدراسة- 2

 

 عدد المساكن 
 المشغول الفارغ استعمال مهني مجموع المساكن األحياء

 702 92 18 812 باب الدرب

 1123 372 23 1518 سيدي غزال

 330 196 69 595 حي المحطة

 415 18 14 447 حي السعادة

 741 00 00 741 726حي 

 3311 678 124 4113 المجموع
 

 

 :البٌئة البرمجٌة- 3
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