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 حتمٌة تناسق مفردات عناصر بٌئة المٌادٌن العامة

The Inevitability of Coordinating the Objects of Elements of Public Squares 

Environment 
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 م/ هشام محمد محمد جاب هللا

 مصمم دٌكور بشركة الخزائن المبتكرة

 ملخص البحث:

ٌهدؾ البحث إلى تقدٌم نموذج وتصور علمً منهجً، ٌضاهً النماذج األخرى على مستوى العالم من حٌث المنهج 

االعتبار امتالك مصر لمفردات تراثٌة لٌس لها مثٌل فً الكم والتطوٌر واالبتكار واإلبداع والتطبٌق. مع الوضع فً 

 والكٌؾ والنوع، فٌجب أن ٌكون هذا النموذج على نفس الحجم والقدر حضارٌاً وجمالٌاً وتطبٌقٌا.

وٌمكن تحقٌق ذلك من خالل دراسة نماذج عالمٌة لتطبٌق اشتراطات ومواصفات تصمٌم وتنسٌق عناصر ومفردات بٌئة 

امة، وٌتسم اإلطار المقترح بالوضوح والتسلسل وقابلٌة تنفٌذ االشتراطات والمواصفات على أرض الواقع وفق المٌادٌن الع

خطوات مرتبة ٌمكن تنفٌذها بواسطة الجهات المختصة. وانتهت الدراسة إلى نتائج وتوصٌات من أهمها ضرورة اعتماد 

ل البدء فً أي مرحلة من مراحل مشارٌع تنسٌق وتجمٌل هذا اإلطار العلمً المنهجً من قبل الجهات المختصة وذلك قب

وتطوٌر الشوارع والطرق والمٌادٌن العامة، وذلك لخلق بٌئة مرٌحة للمواطنٌن تعود باألثر إٌجابً على المجتمع بشكل 

 أوسع.

 الكلمات الدالة:

 المشاة. أرصفة-المٌادٌن العامة-العمارة -التصمٌم الحضري-التنسٌق البٌئً -عمارة الالندسكٌب

 

Abstract: 

The research aims at presenting a systematic scientific model and perception that is similar to 

other models in the world in terms of curriculum, development, innovation and creativity. 

Taking into account Egypt's possession of heritage items that are unprecedented in quantity, 

quality and type. This can be achieved through studying international models for the 

application of the requirements and specifications of the design and coordination of elements 

and vocabulary of the environment of the public fields. The proposed framework is clear and 

sequential, and capable of implementing the requirements and specifications on the ground, 

according to arranged steps implemented by the competent authorities. The study ended with 

the results and recommendations of the most important of which is the need to adopt this 

scientific framework systematic by the competent authorities before starting at any stage of 

coordinating projects and beautification and development of streets, roads and public squares, 

to create comfortable environment for citizens returns a positive impact on the wider 

community . 
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 مقدمة: (1

"إن هللا جمٌل ٌحب الجمال" حقا، لٌس هناك أبلػ من هذه الكلمات لتقدٌم هذا البحث. حٌث أن الجمال فطرة كونٌة  

وضعها هللا فً كل شًء حولنا. وكٌؾ ال وهللا هو الخالق المبدع والمصور لهذا الكون المبنً على أنظمة دقٌقة وثابتة فً 

 تناسب والتناسق فً جمٌع مفرداته.نسق عام عبقري نجد فٌه التوافق والتالإم وال

لقد كان عنوان بحثنا هذا: حتمٌة التوافق والتناسب والتناسق والتالإم، فى مفردات عناصر بٌئة المٌادٌن العامة.  

نعم العنوان كبٌر، ولكنه فً صمٌم معالجة المشكل. وستكون أهمٌة البحث واألهداؾ المرجوة منه هً تلك المصطلحات 

التوافق والتناسب والتالإم والتً ٌجب دراستها كل على حدة حسب تنوع عناصر بٌئة المٌادٌن، وإن التً ذكرناها_ 

الخاتمة المرجوة من البحث الوصول به فً النهاٌة الى )التناسق( بٌن كافة عناصر بٌئة المٌادٌن، وهو المعتمد لدى كافة 

أصبح القبح راسخاً فً ربوع مصر، وأصبح نمط حٌاة  البشرٌة والذي أصبح فً خبر كان، واستبدل بقواعد خبٌثة، حتى

نراه ٌومٌاً فً كل مكان، حتى أفسد الذوق العام، وأضر بمستقبل مصر التً تبؽً أن تنال من كعكة النمو السٌاحً. 

ٌطا، وبالرؼم من هذا الواقع المرٌر والقبح المتزاٌد فً الشوارع المصرٌة، كانت مصر من أجمل بالد العالم تنسٌقا وتخط

حصلت القاهرة على وسام أجمل وأنظؾ مدٌنة فً حوض البحر  1925تضاهً فً جمالها الدول األوروبٌة. ففً عام 

المتوسط وأوروبا، نظرا ألناقة ونظافة شوارعها، وانتظام حركة المرور فٌها، وتوزٌع متمٌز لألحٌاء السكنٌة والتجارٌة 

المحال، حٌث أوضحت دراسة أجرتها وحدة تقصً المعلومات فً مجموعة والمناطق الترفٌهٌة بها. ولكن دوام الحال من 

أن "القاهرة" عاصمة مصر جاءت فً الترتٌب "السادس" ضمن أسوأ ُمدن العالم على  2013االٌكونومست أواخر عام 

نؽالدٌش، اإلطالق بعد كل من هراري بزٌمبابوي، والؼوس بنٌجٌرٌا، وبورت مورسبً ببابوا ؼٌنٌا الجدٌدة، وداكا بب

 ودمشق بسورٌا.

إن أسباب القصور واإلهمال وتردي الوضع الحالً ٌرجع إلى ضعؾ الحكومات، والبٌروقراطٌة، وعدم  

فلقد أصبح تصمٌم وتنفٌذ المٌادٌن العامة حكرا على مجموعة من المسئولٌن ؼٌر المختصٌن من محافظٌن  ،التخصص

خصٌة لٌس لها خلفٌات مهنٌة تخصصٌة. فالمحافظون ورإساء ورإساء أحٌاء ووحدات محلٌة ذوي اجتهاد وثقافة ش

األحٌاء هم فً األصل من تنوعات مهنٌة تتعارض مع النسق الجمالً، حٌث أنه ال تخصص من محافظ كان ٌعمل فً 

 القضاء، أو ضابطا فً الجٌش أو الشرطة، ومن النادر أن ٌكون ذو خلفٌة فنٌة أو جمالٌة متخصصة.

أهمٌة قصوى فً تحقٌق الفراغ المعماري األمثل للمدن من مسارات، لذلك هذا الموضوع ٌرتبط  إن للمٌادٌن العامة

ارتباطا وثٌقا بحضارات الشعوب واحترام التخصص. ومن هنا أصبح لزاما على القسم العلمً المتخصص أن ٌقدم 

ون نبراسا ٌحتذى به لكافة المسئولٌن، النموذج البحثً الواجب تقدٌمه لتصوٌب مفردات متنوعة داخل المٌادٌن العامة، لتك

 لتحقٌق مشهد بصري ٌتفاعل مع دٌنامٌكٌة الحركة الموجودة بالمٌدان.

هذه المقدمة كان البد منها ألنها حددت موضوع البحث، ومشكلته، وأهمٌته، واألهداؾ المرجوة منه. ونتمنى أن ٌلقى 

 جاد تصور علمً منهجً ٌحتذى به.القبول الحسن تدعٌماً لمواقفنا تجاه إشكالٌة كبٌرة إلٌ

التجمٌل البٌئً صناعة وتجارة وثقافة حقاّ ال نبالػ عندما نتحدث ونتناول عملٌات التجمٌل البٌئً بشتى أنواعها وتفاصٌلها 

إنها لها بالػ األثر على المجتمع من الناحٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وله أهمٌة قصوى فً نهوض وتقدم األمم، فالشارع 

س هو ذلك النظرة الضٌقة التً تتكون من خلطات اسمنتٌة أو معادن او أحجار أو ؼٌرها من المواد والخامات والعناصر لٌ

 المكونة له بل هو ذلك المنظور األوسع واألشمل المنظور العمٌق الذي ٌإثر وٌتؤثر بكل ما ٌحٌط به من بٌئة أو مجتمع.
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لما ذاد الرقً والوعً لدى المجتمع وكلما أهمل وازداد قبحا كلما عاد ذلك الشارع مدرسة فكلما ذاد مقدار الجمال فٌه ك

 بالسلب على المستوى االجتماعً والثقافً للمجتمع أٌضا.

من هنا أدركت األمم والدول الكبرى مدى اهمٌة التجمٌل البٌئً ومدى تؤثٌر ذلك على المجتمع من الناحٌة االجتماعٌة 

ٌظهر ذلك من خالل حجم السٌاحة المتدفقة لتلك البلدان نتاجا الهتمامهم البالػ بالتجمٌل  ’والثقافٌة واالقتصادٌة أٌضا 

 البٌئً.

 :إشكالٌة البحث -

إشكالٌة هذا البحث ال نبحث عنها، ولكنها واقع بٌئً ٌحٌط بنا فً كل مكان نخوض فٌه بؤرجلنا، وٌلوث أبصارنا، حتى 

أصبح فً النفس والقلب ثقٌل ثقل الرصاص، وكثٌرا ما ٌنتابنا منه  رائحته قد أصبحت كرٌهة فً ربوع مصر. وبالتعود

 .آالماً نفسٌة وصحٌة

وتتلخص اإلشكالٌة فً عدم وجود تصور علمً منهجً ٌحتذى به على مستوى تصمٌم وتنفٌذ المٌادٌن العامة على مستوى 

 .جمهورٌة مصر العربٌة

 :أهمٌة البحث -

 :بمستوى التنسٌق الحضاري للمٌادٌن العامة وذلك من خاللترجع أهمٌة البحث إلى محاولة الرقً 

 .التعرؾ على جمالٌات تصمٌم المٌادٌن العامة (1

 .توضٌح لمفاهٌم التجمٌل البٌئً والتنسٌق الحضاري وأهمٌته فً حٌاة اإلنسان (2

 .الربط بٌن دٌنامٌكٌة حركة المٌادٌن العامة مع المحٌط البصري التفاعلً لها (3

 .ئة مرٌحة لحٌاة اإلنسان والمجتمع من خالل تنسٌق الشوارع والمٌادٌنخلق بٌ (4

 :أهداف البحث -

ٌهدؾ البحث إلى تقدٌم نموذج وتصور علمً منهجً، ٌضاهً النماذج األخرى على مستوى العالم من حٌث المنهج 

تراثٌة لٌس لها مثٌل فً الكم والتطوٌر واالبتكار واإلبداع والتطبٌق. مع الوضع فً االعتبار امتالك مصر لمفردات 

 .والكٌؾ والنوع، فٌجب أن ٌكون هذا النموذج على نفس الحجم والقدر حضارٌاً وجمالٌاً وتطبٌقٌا

  :منهج البحث -

ٌتبع البحث المنهج التحلٌلً فً وصؾ وتحلٌل تجارب مختلفة لمٌادٌن عامة، من خالل استعراض ومقارنة بعض التجارب 

الموجودة بالدول المتقدمة، للتوصل إلى اشتراطات ومواصفات تهدؾ لتحقٌق التوافق والتالإم  السٌئة بالتجارب الناجحة

 والتناسق فً تصمٌم مفردات عناصر بٌئة المٌدان العام.

 التناسق كمدخل رئٌسً لموضوع البحث: (2

التناسقهو بٌت القصٌد ألن التناسق هو المثل األعلى فً الجمال والذي قال فٌه المولى سبحانه }َواْلَقَمِر إَِذا اتََّسَق{: أي 

اجتمع نوره واستوى أمره، وذلك حٌن ٌكون بدراً.  فالتناسق هو الكامل المتكامل فً موازٌن الجمال وعلٌه نقدم بحثنا على 

ٌراً ما نسمع كلمة نسق أو التنسٌق والتناسق أو االتساق وهى تعنى  وضع كل العناصر فً هذا المعٌار الموزون. وكث

منظومة متوائمة ومتوافقة ومناسبة ومتناسبة ومتآلفة ٌتقبلها العقل والمنطق وتروق لها  النفس البشرٌة عن راحة خالٌة من 

أشٌاء شاذة الشكل ؼٌر منضبطة فٌها عوار تعزؾ  العوار ونقٌة من التلوث البصري ، أما التلوث البصرى فهو نتاج وضع

نشازاً شكالً ولوناً  تخل بالنسق الجمالً وٌكون أثره إما ضاراً  فً ذاته أو ضاراً على المتجاورات وٌكون ؼٌر مطابق  
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الذى ٌتوافق مع  للمدٌول  الجمالً الذى خصه هللا فً النفس البشرٌة ، فالمناظر الطبٌعٌة الخالبة كثٌراً ما نجد فٌها  النسق

النسق السوى الذى بداخلنا.فمثالً : كثٌرا ًما نجد النسق الجمٌل  فً داخل بعض المنازل من ترتٌب منطقً لعناصر أثاث 

ٌُمٌز مول  المنزل وكذلك نرى هذه الظاهرة فً واجهات عرض منتجات المحالت التجارٌة وفى داخلها أٌضاً وأحٌاناً 

كافة العناصر فً تناسق جمالً بدٌع  ٌشد وٌسر  الناظرٌن ، وكذلك نرى التنسٌق تجارى عن آخر بسبب حسن تنظٌم 

الجمالً عند بائعً الورد والزهور كما نرى نوعاً آخر من التناسق فً متجر الفاكهة والتً ٌبرز فٌها أنواع الفاكهة بالتباٌن 

كل كبٌرة وصؽٌرة من خلق هللا ما عدى اإلنسان الفاقع حتى ٌصل إلى لوحة إعالنٌة فالقٌم الجمالٌة المثالٌة موجودة فً 

المخلوق. وتتنوع أمثلة التناسق البٌئً من صنع اإلنسان، حٌث نجد التناسق فً الفن المصري القدٌم متمثالً فً أهرامات 

 الجٌزة الثالثة، كما نجد التناسق فً الفن اإلؼرٌقً والرومانً حٌث هوس الجمال اإلؼرٌقً الممثل فً جمال الرجل

والمرأة مما حدي بالفنانٌن أن ٌستؽرقوا حباً فً جمال التفاصٌل واستخالص النسب الذهبٌة فً جمال التناسق فً الرأس 

والجسم. ونرى التناسق أٌضاً فً الفن اإلسالمً والذي تؤثر به الفن الؽربً الحدٌث بشكل كبٌر من ناحٌة اتجاهه لتجرٌد 

مفردات المساحات واألشكال المتنوعة فً العمل الواحد أن تتساوى عن تعمد  العناصر، فهو الفن الوحٌد الذي جعل لكل

 للنسبة اإللهٌة الفاضلة.

وحٌث تتعدد مفردات عناصر بٌئة المٌادٌن العامة، ٌجب أن تكون تصمٌماتها من تصمٌمات محكمة الجودة وُمصرح بها 

تكون فً النهاٌة متناسقة مع المحٌط البٌئً، فالجمال  لجمالها، كما ٌجب التؤكد من أنها مناسبة ومتوافقة ومالئمة بحٌث

ٌجب أن ٌعم وال ٌجب أن نؽفل أٌضاً عن مفردات مهمة على أرض الواقع مثل "ؼطاء الصرؾ الصحً" و"أؼطٌة تربة 

األشجار" حٌث ٌجب وضعهما على قائمة التجمٌل البٌئٌوعلى مستوى جمال البٌئة من مبانً وحدائق ومٌادٌن وشوارع 

 طة من الجمال فإهمال هذه العناصر والمفردات المذكورة تنقص من التناسق العام فً المدٌنة الحدٌثة.منضب

  
 

 تناسق المفردات الخدمٌة الغٌر مجسمة مع البٌئة

 

 

   

 غطاء تربة األشجار المتفاعل تناسقاً وجماالً مع البٌئة
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 عمارة الالندسكٌب:  (3

العربً أن المجاالت األساسٌة لعلوم البناء هً العمارة، والتخطٌط. ثم بدأت فً الظهور من المتعارؾ علٌه فً العالم 

تخصصات أخرى، مثل التصمٌم الداخلً، والتصمٌم العمرانً، وتقنٌات البناء. وكلها تدرس فً أقسام وشعب العمارة 

ٌن، ظهر تخصص موجه نحو إعداد ومنذ منتصؾ القرن العشر.والتخطٌط   والتصمٌم الداخلً بكلٌات الهندسة والفنون

األمكنة الخارجٌة المفتوحة فً كلتا البٌئٌتٌن )البٌئة الطبٌعٌة، البٌئة المشٌدة( عرؾ هذا التخصص فً العالم العربً تحت 

مسمى "تنسٌق المواقع" مشتقاً من العنوان الؽربً عمارة الالندسكٌب. اتفق المختصون على أن دوره موجه فً األساس 

األسس التصمٌمٌة والبٌئٌة فً األماكن المفتوحة فٌعمارة المدن، مع األخذ فً االعتبار تؤثٌر القوى الطبٌعٌة، نحوتحقٌق 

واإلنسانٌة على المكان من جهة، باإلضافة إلى بعض االهتمام بالمناطق المفتوحة خارج المدن، وفً البٌئات الطبٌعٌة من 

 جهة أخرى.

هً فن وعلم التخطٌط، والتصمٌم للفراؼات الخارجٌة لتحقٌق االحتٌاجات المادٌة،  وٌمكن تعرٌؾ عمارة الالندسكٌب أنها

واالقتصادٌة، واالجتماعٌة، والنفسٌة، لمستعملً المكان مع احترام البٌئة المحٌطة، والتجانس معها، سواء كانت بٌئة 

ة، والنباتات، واألرضٌات، بم ٌالئم طبٌعٌة أو بٌئة مبنٌة من صنع اإلنسان، وأنه فن تشكٌل األرض، والعناصر المائٌ

وهو مجال متعدد التخصصات،   .(Laurie , 1975) الظروؾ المناخٌة لتكوٌن الفراغ العمرانً المالئم للحٌاة اإلنسانٌة

ٌتضمن جوانب متعددة كعلم النبات، والبستنة، والفنون الجمٌلة، والفنون التطبٌقٌة، والهندسة المعمارٌة، والتصمٌم 

 والجٌولوجٌا، وعلوم األرض، وعلم النفس البٌئً، والجؽرافٌا، وعلم البٌئة.  الصناعً،

وتتنوع مجاالت عمل مهندس عمارة الالندسكٌب بٌن إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات، والمٌادٌن العامة، ومواقع 

التحتٌة المدنٌة، وإدارة التخطٌط للحرم الجامعً، وحدائق مكاتب الشركات، وتصمٌم المدن السكنٌة، وتصمٌم البنٌة 

المناطق البرٌة الكبٌرة أواالستصالح وإعادة إحٌاء المناطق الطبٌعٌة المتدهورة، مثل األلؽام أو مقالب القمامة. وٌعمل 

مهندسً عمارة الالندسكٌب على جمٌع المنشآت والمساحات الخارجٌة، كبٌرة أو صؽٌرة، فً المناطق الحضرٌة 

 ة، ومع المناطق والمنشآت المزروعة، مع دمج االستدامة البٌئٌة.والضواحً والمناطق الرٌفٌ

وُتعد عمارة الالندسكٌب عنصر دائم التؽٌٌر نتٌجة للتفاعل المعقد بٌن المتؽٌرات الطبٌعٌة والمخططة والؽٌر مخططة من 

الت والوظائؾ ، فالالندسكٌب المستدام لٌس مجرد ترتٌب لعناصر التصمٌم واالستعما(Roe , 2007) قبل اإلنسان

 .المختلفة، إنما هو نتٌجة التفاعل والترابط بٌن األبعاد البٌئٌة والثقافٌة والتارٌخٌة والجمالٌة

أما فٌما ٌختص بالترابط بٌن هندسة عمارة الالندسكٌب وبعض المجاالت المرتبطة به فقد خلص التحلٌل النظري إلى أن 

وإن كانت ذات جوانب مهنٌة قدٌمة. ولكن بعد انتشار المدن وازدحامها  هندسة عمارة الالندسكٌب من المهن األكثر حداثة

بات الخلل واضحاً حٌث أدى االجتٌاح العمرانً إلى خنق البٌئة الطبٌعٌة ومناطق النشاطات االجتماعٌة، بل وإلى إلحاق 

تكوٌن المدن والمناطق  الضرر بالكائنات الحٌوانٌة والنباتٌة، مما جعل لتخصص عمارة الالندسكٌب دوراً مهماً فً

 واألحٌاء الجدٌدة، باإلضافة إلى معالجة المشاكل ذات الصلة فً المناطق الحضرٌة.

على النطاق الواسع، ٌتمثل موقع معماري الالندسكٌب بٌن المخطط والمعماري. فهو مع المخطط ٌقوم بالعمل على تجهٌز 

ك دور المعماري الذي ٌجب أن ٌتجاوب مع توصٌات معماري المنطقة بٌئٌاً وتصمٌم المناطق المفتوحة. وٌؤتً بعد ذل

الالندسكٌب لدى عمله على تصمٌم المبانً وإنشائها. ٌشتمل مجال مهنة الالندسكٌب على التصمٌم والتخطٌط العمرانً، 

لبصرٌة، وتصمٌم وتخطٌط الموقع وإعادة اإلحٌاء للمتنزهات، وتخطٌط المناطق الترفٌهٌة وإدارة الموارد ذات القٌمة ا

وتخطٌط شبكة البنٌة األساسٌة الخضراء، وتقٌٌم المناطق السكنٌة وتخطٌطها، كل ذلك على مستوٌات تصمٌمٌة وتخطٌطٌة 

 وإدارٌة متنوعة.
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 إطاللة على ِعمارة وعمران المدائن الحضرٌة: (4

شاطات مُمثلة فً قطع بدأت ِعمارة وعمران المدائن الحضرٌة ُمنطلقة من احترام العالقة التناقضٌة بٌن مواضع الن

األراضً مهما استقرت علٌها المبانً المرتفعة أو المنخفضة ومسارات الحركة واالنتقال الُمخصصة لحركة الناس على 

األقدام.  لتنتقل تلك العالقة لٌنظر المختصٌن فً جانب العناٌة بتؤثٌرات عمارة وعمران المعالم التذكارٌة )الموجودات ذات 

عابد واألبنٌة الدٌنٌة والقصور ومنشآت الحكم، ثم الخدمات المجتمعٌة العامة: كالمكتبات والحمامات العامة القٌمة( مثل: الم

فً عالقتها ببعضها البعض فً مستوى وبمسارات الحركة فً مستوى آخر، مع عدم إؼفال العالقة الضعٌفة بٌنهما 

ن كانت بل ومازالت مسارات الحركة فً عالقتها بمواضع نشاطات االستعمال السكنً على وجه الخصوص. بمرور الزم

بمواضع النشاطات ُتمثل بإرة االهتمام لصٌاؼة ِعمارة وعمران المدائن الحضرٌة، إنما بان أن ثمة انتظام لبداٌات تلك 

العالقة الوثٌقة من خالل اقتراح شبكة تخطٌطٌة مكونة من مسارات الحركة واالتصال فً عالقتها بمواضع النشاطات 

كب، الذي ا لمبنٌة، لتظهر بداٌات ُمبكرة لتخطٌط شبكً جامد، إنما بسٌط، ثم ٌتطور كالمعتاد لٌظهر التخطٌط الشبكً الُمرَّ

مازال ُمحتفًظا بشبكٌته الجامدة، ثم انطالًقا للتخطٌط الشبكً ُمكتمل التعقٌد والتركٌب فً كافة االتجاهات. لتعود مّرة أخرى 

ٌكن لم ارٌة مع التخطٌط الشبكً ُمنطلًقا ألشكال مدائن حضرٌة أكثر ضخامة وِمقٌاساً. ولُتصبح معالم المدائن التذك

للتصمٌم الحضري بشكله الحالً وجود قبل فترة الستٌنٌات، إنما كان ٌؤتً ضمن نطاق تخطٌط ومناظر البلدات/ المدن، 

 فه.وعلٌه مّر بعدة مراحل حتى وصل إلى الشكل الحالً للمدائن الحضارٌة كما نعر

 نظرٌات وأسالٌب التخطٌط العمرانً والتنسٌق البٌئً (5

ٌرى المصمم الحضري موضع البناء )تصمٌم المكان( باعتباره بناء ٌعبر أصدق تعبٌر عن أحداث ونشاطات متطلبات 

عالقة الجماعات المحلٌة، بؤحداث ونشاطات البشر وسلوكٌاتهم، حٌث تنشؤ البٌئةالُمشٌدة )الحٌز الحضري المعاش( عبّر 

 المكان، كما بالشكل التالً.- المجتمع المحلً، ت- أصحاب الحقوق، ب:تبادلٌة بٌن

 

، Contextually ِعمارة وُعمران ضمن السٌاق:أما من أكثر نظرٌات وطرائق واتجاهات هذا الفن العلمً شٌوًعا فهً

الملء الفراؼً، ِعمارة وُعمران -، اإلمالء الحضري Collageِعمارة وُعمران نظرٌة الطبقات الُمضافة )اللصق( 

 ، عمارة وعمران نسقٌة )فرض النسقٌة( نظرٌة لؽة األنساق.Semiologyنصٌة: سٌمٌائٌة 
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 عمارة وعمران ضمن السٌاق:  ( أ

 المحيٌط جزء الٌتجزأ من جدٌد واقع من التصمٌم ٌفرضه أنما هً طرٌقة للتصمٌم وإعادة البناء / التؤهٌل الحضري، ترى

االقتصيادي  حتيرام التيدافع معيا مجتمعٌية، ثقافٌية واقعية ٌعيد )أيَّ أٌيدولوجٌتها( ومعتقيداتها أفكارهيا مابٌن للموضع، الحٌوي

ومحتيواه. كميا أنهيا  الموضيع بٌئية خصائص من عقائدٌة مستمدة- ثقافٌة معرفٌة خلفٌة فٌلزم لتفعٌلها إذ المناخٌة، والمواءمة

 الكتلة بٌن العالقة ٌعبرَّ  الحضر الحٌوي المحتوى مع لتصمٌم فعال انسجام )فلسفة( فكر على ِمعمارٌة ُعمرانٌة مبنٌة حركة

 عيدة لهيا للمكان بعناصيره. وهيً طرٌقية الحضري الدور وأهمٌة وبعضها، والفراغ الحضري والفراؼات الحضرٌة النقٌة

 خصائص هً: 

 والفضاء. الكتلة بٌن جدلٌة العالقة من معناها تكتسب داللٌة أهداؾ لها ا( المبانً

 التنظٌمٌة. بتقسٌمتها لجمالٌة مقابال النقٌة )التشرٌحٌة/المقطعٌة( بكتلته النسٌج ب( تشكلٌة

 عناصرالموضع. ناتج ج( المنظور الحضاري 

 الشكل. تتبع د( الوظٌفة

 اإلمالء الحضري/ الملءالفراغً: -اللصق -الُمضافة  الطبقات عمارة وُعمران نظرٌة ( ب

الفراؼات الحضيرٌة."،  ملء بقصد إلٌه، جدٌدة طبقات إضافة ثم الحضري القائم، النسٌج على اإلبقاء هً نظرٌة تدعو إلى

 متزاحم ؼنيً، تكوٌن لصنع المدٌنة، مسقط ٌخلق الطبقً كمارفالت الطبقات المضافة، من التصمٌم جمالٌاتفهً تهدؾ إلى 

 بنائٌية كتيل عبرَّ  بعضها مع ترتبط مختلفة، محاور ذات اتجاهاتأ(  خالل: منوذلك  التماٌز لصنع ُمتطابق ؼٌرَّ  تكرار مع

 ؼٌيرَّ  البصيرٌة اإلثيارة لجمالٌيات حضيري صينع نميوذجب(  روميا. وُعميران مدٌنية ِعميارة تمثيل توجهيات انتقائٌية تحميل

 اتجاهيات الكتيل تؽٌٌير فيً المفاجيؤة اعتمياد عنصيرد(  متناقضية. عالقيات فراؼٌية حضيرٌة تنسيج تراكٌيبج(  المتوقعية.

دة. فراؼيات حضيرٌةو(  والخيارج. اليداخل المتناقضية بيٌن العالقية احتيرام خالل من فكر السٌاقٌةهـ(  والمحاور. ز(  ُمجيرَّ

 مثٌر. بؤسلوب الذكرٌات إحٌاء
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 عمارة وُعمران نصٌة: سٌمائٌة:  ( ج

 النصيوص مين مجموعية )أو متكيامالً  نصياً   -مجيازاً – بكونهيا الحضيرٌة الميدائن وُعميران ِعميارة إليى النظير عليى تقيوم

 فالعميارة هنيا ومين عليم المعيانً/ الدالالتٌية  فيً األدبٌية النصيوص بهيا نتنياول التً الطرٌقة بذات معها فالتعامل (،األدبٌة

 النصيٌة مكونية للتجربية المدٌنية وُعميران ِعميارة أن وباعتبيار كميا احتمياالت، عيدة لدالالت لهيا فعل عن عبارة والُعمران

 فإنيه اليواعً/المختب((، )الواقيع اإلنسيانٌة واألخيرى الظياهر( )الواقع البصري/ المرئيً المادٌة/البنائٌة كٌنونتها فهم خالل

 واليوعً وفهمهيا الظيواهر قيراءة مين التؤوٌيل عملٌية انفصال، وتبيدأ دونما ممزوجتٌن الواقعتٌن تلك خالل من فهمها ٌجب

 تجربية خيالل من ُترى للمدٌنة الحضرٌة والبشرٌة الهٌكلٌة فالتركٌبة ثم ومن بكاملها، التجربة بناء إلى ُمسببات انتقاالً  بها،

 المكان. فً الحادثة اإلنسانٌة بالتجربة استدالالً  البناء مكونات تصنعها تجارب عدة أو

 

 عمارة وعمران نسقٌة: فرض النسقٌة نظرٌة لغة األنساق: ( د

 مين واحيدة ُكيلَّ  أن باعتبيار الِعميارة والُعميران، لعناصر المتكاملة التركٌبة عناصر بكافة الفكرٌة اإلحاطة اتجاه مناطههً 

 وأن العناصير كميا الفيروع، تليك ُكيل   بيٌن داخلٌية تجيانس عالقية هنياك أن بٌيد فيروع أقيل، ذات أولٌية وحيدة العناصير تلك

 لنظرٌية تابعةوهً أٌضاً منه.  الؽرض ؼاٌة ٌلبً منتجاً  سٌاق، لُتَحِقق فً مختلفة، وتوافٌق تبادٌل وفق ُكلَّها تعمل والفروع

 ومنطقها قوانٌنها لها لؽات بمثابة فهً ُمنتجات إذ تواصلٌاً، لنسقاً  تمثٌالً  تطبٌقٌة( نماذج الِعمارة والُعمران )باعتبارهما ترى

 أٌضاً. وأسرارها

 

 ُمستدامة / بٌئٌة / خضراء:  وعمران عمارة ( ه

هً عمارة وُعمران الكتلة النقٌة فائقة الضخمة، بل والمبالػ فٌها، بؤسالٌب إنشاء، ومواد بناء، ومعالجات أؼلبها 

اصطناعٌة، دون االرتباط بؤيٍّ من استعماالت مواِد بناء تقلٌدٌة طبٌعٌة ومحلٌة، بل أنه ٌتفنن فً استعماله لمواد وأنظمة 

تقنٌة فائقة الُمعاصرة، للتحكم فً التؤثٌرات البٌئٌة والمناخٌة، مع االستعانة بعلوٍم بناء ُمستحدثة، ُمعالجة بطرق هندسٌة و

ٌُمجد  ٌُصبح اتجاهاً مُعاصراً  وأنظمٍة واتجاهاٍت للتصمٌم البٌئً، مع إضافة أنظمة وتقنٌات الحاسوب الرقمً إلٌها، ل

ٌُصبح تعبٌراً العالقة، أو توافق، الِعمارة والُعمران والهندسة التطبٌقٌة"، مع انح صار ُمصطلح "البناء األخضر الُمستدام" ل

عن "ِعمارة وُعمران الكتلة النقٌة ذات المقٌاس الصؽٌر، مع ارتباطه الشدٌد باستعمال مواد بناء تقلٌدٌة محلٌة، وبؤنظمة 

ٌُصبح اتجاًه ا ُمستفًٌد ا من توافق الِعمارة والُعمران مع أنظمة وتقنٌة علوم ا لبٌئة، أو التحكم البٌئً )اتجاهات بناء تقلٌدٌة، ل

 المناخ الحٌوي(.

 

 الجزئً:  التشبه وُعمران القٌاس / التناظر ِعمارة ( و

التشبه الجزئً ٌؤتً بمعنى التعبٌر عن أشٌاء إما مؤخوذة عن الكائنات الحٌة إما مرتبطة باعتبارات وظواهر كونٌة، فكما 

قً االتجاهات، هو حادٌث فً ِعمارة وُعمران الكتلة فً العالم المتمدٌن، واصل االتجاه العضوي تواصله فً تزامناً مع با

فانتقلت أفكار االستعارة إلى مجال التصمٌم الحضري لترى أفكار تعتمد على التشبه الجزئً. فالمدٌنة ومخططات التصمٌم 

ٌمكن أن تحمَل تمثٌل معنوي لما هو حادث قٌاساً فً الجسم البشري، أو عن عكس صورة الكائنات الحٌة فً تصامٌم 

اس/ التناظر لتكون أدوات المصمم الحضري لتحقٌق هذا التشبه، الذي قد ٌكون عن طرٌق التشكٌل.  كما ابتدعت آلٌات القٌ

التشبه باستعارة الخطوط المتعرجة والملتوٌة من الطبٌعة لإلٌحاء بإحساس تعطٌه تلك التعرجات واالنحناءات بؤنك عند 

 مجرى نهر مثالً.
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 أساسٌات تصمٌم مشارٌع التنسٌق البٌئً والمجاالت المرتبطة (6

بالرؼم من اختالؾ المداخل والتوجهات للرإى التصمٌمٌة فً تنفٌذ مشروعات عمارة الالندسكٌب بشكل عام وتصمٌم 

وتخطٌط المٌادٌن والمساحات والفراؼات بشكل خاص، بحٌث تختلؾ من موقع إلى موقع نتٌجة متؽٌرات عدٌدة مثل البٌئة 

لؽة تصمٌمٌة مشتركة تتلخص مفرداتها فً :)المقٌاس، الوحدة،  والمناخ والثقافة وؼٌرها من المتؽٌرات، إال أنه هناك

الترابط، التناسق، التناسب، التوافق، التالإم، التوازن، التكرار، التنوٌع، التتابع، االتساع، إلخ(، وكل هذه المفردات تمثل 

 قسم إلى: أسس التصمٌم لمشروعات عمارة الالندسكٌب. وتوجد عدة محددات ُتشكل البٌئة العمرانٌة تن

أ( محددات عمرانٌة أو مادٌة، مثل الموقع والتضارٌس والمناخ، ومحددات تكنولوجٌة متمثلة فً مواد البناء وطرق 

 اإلنشاء، ومحددات وظٌفٌة خاصة بنوعٌة األنشطة والوظائؾ.

قتصادٌة، ب( محددات ؼٌر عمرانٌة أو ؼٌر مادٌة وتشمل محددات سٌاسٌة مثل القانون والتشرٌعات، ومحددات ا 

ومحددات اجتماعٌة تشمل السكان والطوائؾ المهنٌة، ومحددات ثقافٌة حضارٌة تشمل العادات والتقالٌد واألعراؾ والتؤثٌر 

 الحضاري.

كما توجد عدة معاٌٌر تصمٌمة تحدد عالقة اإلنسان بالمكان على مستوٌات مختلفة والتً ٌمكن من خاللها تقٌٌم العمل أول 

  :تصمٌم فً صورته النهائٌة وهًبؤول حتى ٌتبلور ال

 Visual (المالئمة البصرٌةLegibility  .4 (االستقراءVariety  .3 ( التنوعPermeability .2  ( النفاذٌة1

Appropriateness .5الؽنى )  Richness .6الشخصٌة الذاتٌة )  Personalization ًوالتصمٌم العمران .

ن هذه المعاٌٌر للوصول إلى فراغ عمرانً ناجح ٌالئم الؽرض الذي أنش( من الناجح ٌتحقق عن طرٌق تحقق التوازن بٌ

أجله وٌلبى رؼبات المستخدمٌن وهو ما ٌسمى بالتصمٌم العمرانً المتجاوب مع البٌئة واإلنسان المستعمل لهذا الفراغ 

Responsive Urban Design 
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 أساسٌات تصمٌم الشوارع: (7

حركة للمركبات هً نظرة قاصرة البد من تجاوزها فً مشارٌع  إن النظرة السائدة التً تتجه نحو اعتبار الشوارع قنوات

التطوٌر لمراكز المدن الحالٌة، حٌث ٌتوجب أن ٌحظى المشاة باألولوٌة فً تصامٌم الشوارع وأن تعالج وفق منظور 

وجب  انسانً كونها أماكن للمكوث ولٌس محض قنوات للمرور، حٌث أن ان طرق المشاة هً انعكاس ألنشطة االنسان لذا

عند وضع التصمٌم االساس إلعادة هٌكلٌة وتصنٌؾ وتفعٌل الطرق كطرق للمشاة االخذ بنظر االعتبار لبٌئة المالئمة 

لإلنسان والتناسبات والمقاٌٌس المتعلقة به، وتوفٌر المستلزمات لتحقٌق هذا الهدؾ. وقد ظهر أن تحوٌر بعض الشوارع فً 

فاعلٌتها كعناصر جذب إلضفاء الحٌوٌة وٌتوجب أخذها كنماذج واقعٌة للتعامل  بعض مدن العالم إلى مسالك للمشاة اثبتت

مع مراكز مدننا المصرٌة. وعند تطوٌر طرق المشاة او تحوٌل طرق السٌارات الى طرق للمشاة ٌجب دراسة المراحل 

كعامل ارشادي واستداللً التارٌخٌة لمسار التطورات والتؽٌرات التً طرأت على هذه الطرق وتحلٌلها واالستفادة منها 

 .وفعال فً اداء دورها الجدٌد وتعزٌز مهمتها بشكل صحٌح ومالئم للمدٌنة التً تحوٌها

كما ٌجب خلق مإثرات تحفٌزٌة معنوٌة حسٌة وعناصر جاذبة مادٌة ملموسة وبشكل متوازن عند تحوٌل طرق السٌارات 

تخطٌط والتصمٌم على مستوى البنٌة العمرانٌة الى هوٌة الى طرق للمشاة وفً إطار شمولً وواقعً تبدأ من عملٌة ال

المكان الى االجزاء االكثر دقة التً تدخل فً تكوٌن تفاصٌل البنٌة الفنٌة للطرق وواجهاتها والمٌادٌن والساحات المرتبطة 

 بها وصوالً الى المشاهد والتجارب والرإى والمفاهٌم التً تنتج عنها الحقاً فً ذاكرة المتلقً.

 

 عناصر تصمٌم الطرٌق: (8

عد الطرق من العناصر األساسٌة التً تعكس تطور الدول، فهً توفر إمكانٌة الحركة والتنقل، وٌنعكس تطورها على ت

مختلؾ جوانب الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة. وتتمٌز شبكة الطرق فً المناطق الحضرٌة عن الطرق البرٌة بمجموعة 

ن هذه الخصائص: أ( أحجام المرور الكبٌرة للسٌارات من الخصائص التً تإثر على شروط تصمٌمها وإنشائها، وم

الصؽٌرة ذات الحموالت المحورٌة القلٌلة. ب( كثرة التقاطعات. ج( قلة المساحة المخصصة لإلنشاء. د( مرور هذه 

الطرق فً المناطق المؤهولة األمر الذي ٌفرض مجموعة من الشروط التنفٌذٌة والبٌئٌة. وٌمكن تصنٌؾ الطرق الحضارٌة 

 إلى: 

 أ( طرق محلٌة تقوم بتؤمٌن الوصول إلى مداخل المساكن واألبنٌة والممتلكات المحاذٌة. 

ب( طرق تجمٌعٌة تقوم بوصل الطرق المحلٌة مع الطرق الشرٌانٌة، وٌسمح عادة بالحركة المباشرة بٌنها وبٌن المناطق 

 المجاورة. 

طرق السرٌعة، وتتحرك علٌها أحجام مرور كبٌرة من مختلؾ ج( طرق الشرٌانٌة تقوم بالوصل بٌن الطرق التجمٌعٌة وال

 السٌارات الصؽٌرة والشاحنات وبسرعات متوسطة وعالٌة. 

د( طرق سرٌعة تقوم بتؤمٌن شروط حركة مستمرة دون إعاقات ألحجام المرور الكبٌرة بٌن مناطق تولٌد المرور 

 الرئٌسٌة.

السٌارات ضمن المناطق الصناعٌة، وربطها مع الطرق من  هـ( طرق المناطق الصناعٌة وهً تقوم بتؤمٌن حركة

 األصناؾ األخرى. وٌمكن حصر عناصر تصمٌم الطرق فً الشكل التالً:
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 األرصفة والبردورات والجزر:  (9
ٌحتل الرصٌؾ أهمٌة بالؽة كعنصر عمرانً فً المدن والقرى، وٌعتبر جزًء مكمالً للطرق والشوارع داخل المدن، حٌث 

زمة من أخطار المركبات، وٌشكل الرابط المهم بٌن الطرٌق والمبانً المطلة ٌنظم حركة المشاة وٌوفر لهم الحماٌة الال

علٌه. ولقد أخذت األرصفة والجزر اهتمام المخططٌن والمعمارٌٌن والمهندسٌن وذلك بتطوٌرها ووضع المواصفات 

ٌدها. وال شك أن تحسٌن الهندسٌة لها لتحسٌن مظهرها وتوفٌر عنصري الراحة واألمان بها واستخدام المواد المالئمة لتشٌ

بٌئة المشً ٌتطلب إٌجاد أرصفة أكثر أماًنا ومالئمة للتنقل بٌن المتاجر وعبور الطرق والتقاطعات، وبالتالً ٌكون 

الرصٌؾ مرًٌحا وآمًنا وجذاًبا للمارة بحٌث ٌحسن من مظهر الحً والمدٌنة بشكل عام، وٌشجع المشاة على استخدامه 

ا من العوائق لتلبٌة العدٌد من االحتٌاجات لمختلؾ فئات المجتمع وخصوصاً  والشعور بالراحة واألمان. ًٌ وأن ٌكون خال

 ذوي االحتٌاجات الخاصة.  وتوجد عدة معاٌٌر هندسٌة مهمة ٌجب استٌفاإها فً تصمٌم أرصفة المشاة من أهمها:

 أ( بساطة التصمٌم وخلوه من التعقٌد وقابلٌته للتنفٌذ.  

 الٌاً من العوائق والبروزات وٌكون سطحه خشناً لتجنب االنزالق. ب( أن ٌكون الرصٌؾ خ

 ج( أن ٌكون الرصٌؾ مالئماً للمقٌاس البشري، وأن ٌشجع على المشً والشعور باألمان للمشاة وقائدي المركبات. 

 د( توفٌر مسار للتنزه ومزاولة رٌاضة المشً فً أماكن تتصؾ باالنفتاح مثل الحدائق والشواط(. 

 راعاة االختالؾ فً أبعاد األرصفة والعناصر التً تحوٌها حسب موقع الرصٌؾ من المدٌنة.هـ( م

 و( االستمرارٌة البصرٌة الجمالٌة للرصٌؾ والطرٌق ككل ومالئمة الرصٌؾ لما حوله من المبانً. 

 لمركبات. ز( االهتمام بالتشجٌر واختٌار األشجار والنباتات الجمالٌة التً توفر الظل والفصل عن حركة ا

ح( االنتقال التدرٌجً من أرصفة وسط المدٌنة والطرق الرئٌسٌة إلى األرصفة فً األحٌاء السكنٌة وداخل نطاق الملكٌات 

 الفردٌة. 
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 ط( مراعاة فرق منسوب الطرٌق والرصٌؾ، وربط منسوب الرصٌؾ بمنسوب الرصٌؾ المجاور. 

 اطعات العرٌضة. ي( تؤمٌن جزر وسطٌة كؤماكن لجوء بعرض كاٍؾ عند التق

 ك( تؤمٌن اإلضاءة وتقلٌل اإلبهار خاصة فً األماكن التً ٌحتاج فٌها المشاة لقراءة اللوحات المرورٌة اإلرشادٌة. 

 ل( تؤمٌن وسائل تحكم مروري وعالمات واضحة ذات عاكسٌه جٌدة. 

 ي االحتٌاجات الخاصة. م( تفادي المٌل الشدٌد للمنحدرات عند التقاطعات حتى ال تعٌق حركة المشاة أو ذو

ن( األخذ فً االعتبار عمل المٌول المناسبة التً تضمن تصرٌؾ المٌاه عن سطح األرصفة إلى منسوب الطرٌق أو 

 الطرق المحٌطة.

كما أنه البد من توفٌر التسهٌالت التً تستند على استراتٌجٌات تراعى فٌها األبعاد االجتماعٌة والفنٌة لتطوٌر وتؤهٌل البٌئة 

عمرانٌة لتناسب احتٌاجات المعوقٌن )بؽض النظر عن نوعٌة اإلعاقة التً ٌعانً منها المعاق( وذلك من خالل التعلٌمات ال

والمتطلبات الهندسٌة المطلوب االلتزام بها إلزالة العوائق التً تحول دون اندماجهم فً المجتمع، ومن تلك المتطلبات 

 توفٌر ما ٌلً: 

 افً لمرور الكراسً المتحركة والدوران للخلؾ. أ( أن ٌكون عرض األرصفة ك

ب( أن توجد منحدرات لألرصفة عند التقاطعات ومعابر المشاة لتمكن المعاق من االنتقال من رصٌؾ إلى آخر دون وجود 

 أٌة حواجز أو موانع. 

 ج( توفٌر مواقؾ خاصة بالمعوقٌن ذات أبعاد قٌاسٌة وقرٌبة من المداخل والمخارج وتزوٌدها بالرمز الخاص بالمعوقٌن. 

د( توفٌر ممرات خالٌة من العوائق والبروزات والدرجات التً تعٌق حركة المعوقٌن وذات أرضٌة خشنة بدرجة مناسبة 

 ت حسب المواصفات الخاصة. لمنع االنزالق وذات سطح ال ٌسبب اهتزاز العربا

 هـ( عمل إشارات ضوئٌة خاصة ٌراعى فٌها متطلبات المعوقٌن بصرٌاً. 

 و( عمل حواجز تثبت على المنحدرات ذات المٌول الكبٌرة. 

 ز( تزوٌد محطات النقل العام بوسائل خاصة بالمعوقٌن.

تإدي الوظٌفة التً اختٌرت من أجلها وهً  وتوجد عدة اعتبارات ٌجب العمل بها عند اختٌار أثاث األرصفة، فٌجب أن

توفٌر الراحة للمستخدمٌن، وأن تشكل عنصر جذب لهم، كما ٌجب أن تضمن توفٌر األمان والوقاٌة من المخاطر 

للمستخدمٌن، وأن تتحمل االستخدام المكثؾ وعوامل الجو، وأن تكون سهلة التنظٌؾ والصٌانة. وتتنوع عناصر تؤثٌث 

عٌة النباتات التً تستخدم النباتات فً المناطق الضٌقة التً ال تسمح بزراعة مساحات خضراء على األرصفة ما بٌن أو

األرض، األكشاك مثل كبائن للهواتؾ وبٌع التذاكر والجرائد والهداٌا والزهور ولرجال شرطة المرور وتساهم األكشاك 

تصمٌمها وإصالحها وصٌانتها باستمرار،  فً مجملها فً تحسٌن مظهر الطرٌق وإبرازها كعناصر للجذب إذا أحسن

نوافٌر مٌاه الشرب متعددة األشكال والتصمٌمات، الساعات متباٌنة األشكال واألحجام فمنها الكالسٌكً والمعاصر سواء 

كانت جزء من برج أو مستقلة بذاتها، المجسمات الجمالٌة التً تعطً المكان حٌوٌة وجاذبٌة وتعمل على إبراز حضارات 

وتبرز ثقافاتها، المقاعد، المظالت، حاوٌات النفاٌات، النوافٌر، الحواجز التً ٌمكن اعتبارها عنصر وظٌفً ٌوضع  األمم

على مداخل ممرات المشاة والساحات وحواؾ المناطق الخضراء لمنع دخول المركبات وفً نفس الوقت ٌسمح بدخول 

وتوفر الحماٌة من حركة المركبات، فتحات التصرٌؾ )المجارٌر المشاة، أعمدة الربط التً تحدد المساحة الخاصة بالمشاة 

والبالوعات(، وأٌضاً ماكٌنات الصراؾ اآللً التابعة للبنوك والمتواجدة بالشارع لخدمة المواطنٌن وتسهٌل الحصول على 

 األموال فً أي وقت.
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 معاٌٌر وضوابط التشجٌر داخل المدن:  (11
ت بها إلظهار مدى عناٌتها بالمدٌنة وخاصة ٌعتبر التشجٌر وزٌادة المساحات الخضراء من أهم المرافق التً تتنافس البلدٌا

فً المناطق الصحراوٌة التً تشكو من ارتفاع درجات الحرارة والعواصؾ الترابٌة والرملٌة وذلك لما تحققه النباتات من 

أهمٌة بالؽة فً المحافظة على البٌئة وتعدٌل المناخ المحلً وتلطٌفه وعلى تحسٌن التربة وزٌادة خصوبتها وعلى منع 

لتلوث وحدوث العواصؾ الؽبارٌة وكسر حدة الرٌاح والتقلٌل من الضجٌج والصوات المزعجة باإلضافة إلى الناحٌة ا

الجمالٌة والتنسٌقٌة واالقتصادٌة، وتعمل البلدٌات على اختٌار األنواع النباتٌة المتؤقلمة مع الظروؾ البٌئٌة المحٌطة، وعلى 

لتشجٌر داخل المدن وتوزٌع النباتات أمام المنازل وأمام المحالت التجارٌة. هذا تنفٌذ وإتباع األسس والضوابط العلمٌة ل

باإلضافة إلى حرصها على عدم زراعة النباتات السامة فً الشوارع والحدائق العامة. وٌوجد عدة اعتبارات تصمٌمة 

المشاة للسٌارات أو العكس ٌجب مراعاتها عند التشجٌر، حٌث ٌجب أال ٌتسبب نمو األشجار والنباتات فً حجب رإٌة 

خصوصاً عند التقاطعات وفً المٌادٌن حٌث ٌجب االكتفاء عندها بالمسطحات الخضراء والشجٌرات قلٌلة االرتفاع، كما 

متر(، وٌجب أال ٌعٌق استخدام الُسنادات وأسالك  60ٌجب أال تقل المسافة التً ٌنتهً فٌها التشجٌر عند التقاطعات عن )

كة المشاة والمعوقٌن، وعدم االقتصار على استخدام نوع واحد من األشجار فً تشجٌر كافة الطرق أو تثبٌت األشجار حر

حتى فً تشجٌر الطرٌق الواحد ألن االكتفاء بنوع واحد قد ٌسبب موت جمٌع األشجار عند إصابتها بالمرض أو عند تؽٌر 

متر( الطرق  12-10متر( داخل المدن وبٌن ) 8-5) حالة الطقس، وأن تتراوح المسافة البٌنٌة بٌن كل شجره وأخرى بٌن

السرٌعة، كما ٌجب االهتمام بنوع األشجار بناء على سلوك اتجاه جذورها ألن أنواًعا منها قد ٌتسبب فً تلؾ الرصٌؾ أو 

تخدام اإلسفلت أو الحوائط والمبانً المجاورة، وٌجب استخدام طرق الري المناسبة وٌفضل الطرق األتوماتٌكٌة وتجنب اس

الصهارٌج المتحركة كوسٌلة للري، كما ٌجب تبسٌط تنسٌق وتشجٌر الطرق التجارٌة لتمكٌن المشاة والسائقٌن من رإٌة 

المحالت واللوحات التجارٌة، مع تجنب زراعة األشجار الكبٌرة، وعدم وضع أحواض األشجار والنباتات فً األرصفة 

ٌة ٌمكن تقلٌل ارتفاع السور أو إقامته من مواد ؼٌر حاجبه للرإٌة أو متر( وفً المناطق السكن 2التً ٌقل عرضها عن )

االرتداد بالسور بالقدر الذي ٌمكن من توفٌر شرٌط مزروع، وأخٌراً ٌجب أن تبعد أماكن عبور المشاة عن األحواض التً 

 متر(. 20متر( وعن أحواض الزهور ) 40متر( وعن األحواض التً بها شجٌرات ) 60بها أشجار مسافة )

 
 اشتراطات اللوحات اإلرشادٌة والدعائٌة:  (11

ٌقصد بالالفتة أو اإلعالن أٌة لوحة أو تركٌبة أو سٌاج أو مكان، أو وسٌلة إعالن لمباشرة اإلعالن علٌها سواء بالكتابة أو 

بالنقش أو باألحرؾ، أو بالرسم متى كانت قائمة بذاتها، أو تكون جزءا من منشؤة أو متصلة به أو منقوشة علٌه، أو فً أي 

وٌوجد عدة أنواع من ى المبانً والمنشآت وقصد بها اإلعالن أو لفت االنتباه، صورة أخرى من صور العرض عل

اللوحات الدعائٌة، فمنها اللوحات المثبتة أعلى المبانً، اللوحات اإلعالنٌة القائمة بذاتها سواء المثبتة على أعمدة أمام 

لعامة، أٌضاً اللوحات المراكز التجارٌة والصناعٌة وؼٌرها أو اللوحات المنفصلة والمثبتة على األرصفة وفً المٌادٌن ا

اإلعالنٌة على الطرق السرٌعة، باإلضافة إلى لوحات المعلومات واإلرشاد وؼٌرها. وتوجد عدة اشتراطات للوحات 

 اإلعالنٌة واإلرشادٌة منها: 

أ( الحصول على رخصة من البلدٌة المختصة للوحات اإلعالنٌة بؤنواعها المختلفة، والموافقة على تصامٌم اللوحات 

 بدئٌة واأللوان والمواد المستخدمة. الم

ب( أن تلزم البلدٌة صاحب اإلعالن بالصٌانة الدورٌة وإصالح األعطال والتلؾ الناتج من الحوادث المرورٌة والعوامل 

 الطبٌعٌة ورفع المخلفات الناتجة عن ذلك والتؤكد من سالمة التركٌبات الكهربائٌة. 
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 رور أو تحجب الرإٌة فً الطرق العامة وأرصفة المشاة. ج( أال تعٌق لوحات اإلعالنات حركة الم

د( أال تكون المواد التً تدخل فً صناعة اللوحات اإلعالنٌة من مواد قابلة لالحتراق، وأن تكون اللوحات المثبتة على 

 م.  1.2األسطح مرتفعة عن السطح بما ال ٌقل عن 

ن بعٌدة عن أماكن الخطر كقربها من المواد القابلة لالشتعال أو هـ( اختٌار الموقع المناسب للوحات اإلعالنات بحٌث تكو

 مناطق التخزٌن وأال تشكل نقاط جذب لألطفال، وأال تإثر على درجة انتباه السائقٌن. 

و( أال تكون اللوحات اإلعالنٌة مصدر إزعاج صوتً أو ضوئً، وإذا كانت تصدر صوتا ٌجب أن ٌراعى بعدها عن 

 .المساجد والمستشفٌات

 .ز( أن تكون اللوحات اإلعالنٌة ال تإثر على البصر من جراء تركٌبات األلوان وتناسقها

ح( مراعاة تركٌب اللوحات وإبرازها بشكل فنً ٌضمن تناسقها مع ؼٌرها من اللوحات األخرى، وأال تإثر على الواجهة 

 .الحضارٌة للمبنى أو الشارع

 .حات اإلعالنات عند تصمٌم مبنى جدٌد ٌحتوي   على محالت تجارٌةط( األخذ فً االعتبار إٌجاد مساحة كافٌة للو

ي( أن تقوم البلدٌة بمراقبة اللوحات اإلعالنٌة فٌما ٌتعلق بالصٌانة والنظافة. كما ٌجب أن تكون جمٌع اللوحات سلٌمة مع 

 وجوب صٌانتها والحفاظ علٌها فً حالة جٌدة. 

 المراجع:  (12

 المصادر العربٌة: ( أ

االشتراطات الخاصة بالخدمات البلدٌة المتعلقة بالمعاقٌن، وكالة الوزارة للشئون الفنٌة، وزارة الشئون البلدٌة  •

 هـ. 1423والقروٌة، المملكة العربٌة السعودٌة، 

سٌارات، وكالة الوزارة للشئون الفنٌة، وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة، المملكة االشتراطات الفنٌة لمواقؾ ال •

 هـ. 1421العربٌة السعودٌة، الطبعة الثانٌة، 

االشتراطات الفنٌة للوحات الدعائٌة واإلعالنٌة، وكالة الوزارة للشئون الفنٌة، وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة،  •

 هـ. 1421بعة األولى، المملكة العربٌة السعودٌة، الط

الشروط والمواصفات الفنٌة لتنفٌذ مشارٌع التشجٌر، الطبعة األولى، وكالة الوزارة للشئون الفنٌة، وزارة الشئون  •

 هـ 1422البلدٌة والقروٌة، المملكة العربٌة السعودٌة،

لشئون البلدٌة والقروٌة، المملكة وزارة ا-المواصفات العامة إلنشاء الطرق الحضرٌة، وكالة الوزارة للشئون الفنٌة  •

 هـ. 1426العربٌة السعودٌة، 

دلٌل االشتراطات الفنٌة لتصمٌم وتنفٌذ األرصفة، وكالة التعمٌر والمشارٌع، أمانة مدٌنة الدمام، دلٌل المعاٌٌر  •

 1426دٌة، الرٌاض، المملكة العربٌة السعو –التخطٌطٌة للمناطق الترفٌهٌة، وزارة الشإون البلدٌة والقروٌة 

 هـ.

، حدٌث فً العمارة، الموسوعة الصؽٌرة، العدد “السلطانً، خالد، "مدن المستقبل مالحظات سرٌعة فً تخطٌطها  •

 1985، بؽداد، دار الحرٌة للطباعة، .156
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الجمعٌة األمرٌكٌة لمسإولً الطرق السرٌعة والنقل، دلٌل تحقٌق المرونة فً تصمٌم الطرق السرٌعة. واشنطن دي  •

 .2004سً: الجمعٌة األمرٌكٌة لموظفً الطرق السرٌعة والنقل، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 

الجمعٌة األمرٌكٌة لمسإولً الطرق السرٌعة والنقل، التصمٌم الهندسً للطرق السرٌعة والشوارع، واشنطن دي  •

 .2004مرٌكٌة، سً: الجمعٌة األمرٌكٌة لموظفً الطرق السرٌعة والنقل، الوالٌات المتحدة األ

الجمعٌة األمرٌكٌة لمسإولً الطرق السرٌعة والنقل، دلٌل تخطٌط وتصمٌم وتشؽٌل مرافق العامة، واشنطن دي  •

 .2004سً: الجمعٌة األمرٌكٌة لموظفً الطرق السرٌعة والنقل، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 

فضل فً لندن. لندن: النقل بلندن، معهد فٌكتورٌا النقل بلندن، إرشادات تجمٌل مساحات الشوارع: دلٌل لشوارع أ •

 .2009، المملكة المتحدة، 2005ماٌو  10لسٌاسات النقل. مسرد موسوعة تً دي إم.

النعٌمً، رعد ابراهٌم حمودي، "دراسة تخطٌطٌة لحركة وانظمة المشاة فً مراكز المدن منطقة الدراسة مركز  •

 .1986اد، مركز التخطٌط الحضري واالقلٌمً، مدٌنة بؽداد"، رسالة ماجستٌر، جامعة بؽد

إدارة الطرق السرٌعة الفٌدرالٌة. إرشادات التصنٌؾ الوظٌفٌة من إدارة الطرق السرٌعة الفٌدرالٌة، القسم الثانً.  •

 .2000المفاهٌم والتعرٌفات وخصائص النظام، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، أبرٌل 

، دلٌل أجهزة التحكم الموحد فً المرور فً الشوارع والطرق السرٌعة، شاملة إدارة الطرق السرٌعة الفٌدرالٌة •

، واشنطن دي سً: إدارة 2007والمراجعة الثانٌة المإرخة دٌسمبر  2004المراجعة األولى المإرخة نوفمبر 

 .2003الطرق السرٌعة الفٌدرالٌة، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 

ة، المرونة فً تصمٌم الطرق السرٌعة، واشنطن دي سً: إدارة الطرق السرٌعة إدارة الطرق السرٌعة الفٌدرالٌ •

 1997الفٌدرالٌة، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 

إدارة الطرق السرٌعة الفٌدرالٌة، تصمٌم أرصفة المشاة وحواؾ الوصول، الجزء الثانً. واشنطن دي سً: إدارة  •

 .1999ة األمرٌكٌة، الطرق السرٌعة الفٌدرالٌة، الوالٌات المتحد

إدارة النقل بوالٌة واشنطن، كتاب إرشادات مرافق المشاة: دمج المشاة فً شبكة النقل بواشنطن، الوالٌات المتحدة  •

 .1997األمرٌكٌة، 

إدارة النقل فً نٌوٌورك سٌتً، دلٌل تصمٌم الشوارع. نٌوٌورك: إدارة النقل فً نٌوٌورك سٌتً، الوالٌات المتحدة  •

 .2009ٌة، األمرٌك

 إٌوٌنج، رٌد وإٌرٌك دومباو البٌئة المبنٌة والسالمة المرورٌة: مراجعة الدلٌل التجرٌبً، جرٌدة مستندات التخطٌط •

جمعٌة التخطٌط األمرٌكٌة، معاٌٌر التخطٌط والتصمٌم الحضري. هوبوكٌن، نٌوجٌرسً: جون واٌلً وسانز، إنك،  •

 .2006الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 

 1996جاكوبز، أالن بً، الشوارع الكبرى، بوسطون: إم آي تً للطباعة،  •

 2002جاكوبز، أالن بً، كتاب الجادة، بوسطون: إم آي تً للطباعة،  •

دلٌل االشتراطات الفنٌة لتصمٌم وتنفٌذ األرصفة، وكالة التعمٌر والمشارٌع، أمانة مدٌنة الدمام، سجل أوراق ندوة  •

صفر  27- 25الحتٌاجات الخاصة، وزارة النقل، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، نقل المعوقٌن وذوي ا

 هـ.1424

جامعة القاهرة. -كلٌة الهندسة-الكتاب السنوي الخامس-التصمٌم العمرانً فً المفهوم واألهمٌة"” -د.سٌد التونى •

1990. 

 1990مركز الدراسات التخطٌطٌة والمعمارٌة -ٌة"" بناء الفكر المعماري والعملٌة التصمٌم-د. عبد الباقً إبراهٌم •
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 .2007دائرة النقل، دلٌل الشوارع بالمملكة المتحدة. لندن: دائرة النقل،  •
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 2004مارشال، ستٌفن، الشوارع واألنماط: هٌكل الهندسة الحضرٌة للندن: روتلٌدج،  •
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 2005معهد مهندسً النقل، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 
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