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Fulfilling resident’s needs represents the main aim for designing residential areas through 

accomplishing their physical, social and psychological needs. Such an aim is achieved 

through the two main elements of the urban fabric; the building and the open space. 

Despite the fact that the quality of space is affected by a number of elements such as 

façades, architectural details, human scale, etc; designing of landscape represents the 

other side of the story. The efficient and suitable use of both, soft and hard landscape 

elements plays an important role in defining the quality of space by improving the 

participated activities, micro-climate, visual and aesthetic aspects within spaces. The 

above not only enhance users’ level of satisfaction, but also improve their relation with 

the built environment. The paper aims to indicate the needed guidelines for dealing with 

the landscape of urban spaces where the case study represents a practical example for 

applying the theoretical approach in the design.  

مقدمة    
ٌتمثل الهدؾ الرئٌسً لتصمٌم المواقع السكنٌة فً إٌجاد البٌئة العمرانٌة التً تلبً احتٌاجات سكانها، وذلك من 
خبلل توفٌر احتٌاجاتهم الوظٌفٌة واالجتماعٌة والنفسٌة، وٌكون تحقٌق تلك االحتٌاجات من خبلل عنصري النسٌج 

وٌمكن تعرٌؾ الفراغ العمرانً على أنه ذلك الحٌز الثبلثً األبعاد كناتج . المبنى والفراغ: العمرانً الرئٌسٌن وهما
وتتعدد أنماط الفراؼات . عملٌات تنظٌم الكتل العمرانٌة ونسق توزٌعها، وٌكتـسب من تلك العملٌات شكله وخصائصه

من حٌث الوظائؾ والدالالت، فٌكون منها ما ٌهتم بنسب المحددات الفراؼٌة وعبلقاتها الهندسٌة دون إدراك كامل 
لبلحتٌاجات اإلنسانٌة، أو كتلك الفراؼات التً تتشكل من مجموعة مناطق تتناسب مع أشكال مختلفة للسلوك 

اإلنسانً، أو كفراؼات تهتم بإبراز معانً ودالالت دٌنٌة ترتفع بها عن أي خصائص هندسٌة لكونها عبلقة ما بٌن 
. األرض والسماء

هدف البحث 
 معنى قاصراً حٌث ارتبطت بفكرة التجمٌل بشكل مطلق من خبلل – فً الماضً –مثلت عملٌات تنسٌق المواقع 

إٌجاد مناظر ترتاح إلٌها النفس البشرٌة، إال أنه ٌمكن رإٌة البعد الحقٌقً لتلك العملٌات من خبلل التعرؾ على 
النظرة الشاملة للعملٌات التخطٌطٌة والتصمٌمٌة لؤلنسجة العمرانٌة والتً تبدأ من التخطٌط كإطار عام للتنمٌة 

 دون –الحضرٌة ، ثم التصمٌم العمرانً كؤداة لتشكٌل الفراؼات العمرانٌة الخارجٌة فً أبعادها المادٌة الثبلثٌة 
وهنا ٌجب اإلشارة , تجاهل لعامل الزمن كبعد رابع، ومن ثم التصمٌم المعماري كوعاء للفراؼات المعٌشٌة الداخلٌة

إلى تكامل وتزامن عملٌات التصمٌم العمرانً وتنسٌق المواقع بهدؾ تحقٌق المستوي البٌئً المطلوب للفراؼات 
وعلٌه ٌهدؾ البحث إلى التعرؾ على . العمرانٌة، وتلعب عناصر تنسٌق المواقع دوراً أساسٌاً فً تحقٌق ذلك الهدؾ

وأسلوب العمل المرتبط بكل من , منهجٌة تنسٌق المواقع من حٌث األدوات المستخدمة واألهداؾ الواجب تحقٌقها
ومن ثم , وتتكون منهجٌة البحث من مدخل نظري الستٌفاء دراسة العناصر السابقة. األدوات واألهداؾ المنشودة

اختبار تلك المنهجٌة من خبلل اختٌار حالة تطبٌقٌة ممثلة بهدؾ التحقق من األفكار واألسس التً تم طرحها فً متن 
. البحث

المدخل النظري 
مكونات الفراغ  - 1

ٌتكون الفراغ المعماري من عنصرٌن رئٌسٌٌن وهما العناصر المادٌة واألنشطة اإلنسانٌة، وٌجب توضٌح أن 
ٌُفرغ المكان من حقٌقة وظائفه،  التركٌز أحٌاناً على العناصر المادٌة فقط فً تحدٌد مكونات الفراؼات العمرانٌة 

 Space) وٌمكن تحدٌد مستوى الفراؼات العمرانٌة (Placelessness)وٌجعله مجرد حٌزات ببل استخدام 

Quality)  من خبلل التعرؾ على مدى النجاح التصمٌمً فً الدمج المتكامل ما بٌن العناصر المادٌة واألنشطة

: وٌمكن تحدٌد عناصر مكونات الفراغ طبقاً لما ٌلً. (1 )اإلنسانٌة المرتبطة بتلك الفراؼات
(  Physical Elements) العناصر المادٌة 1-1



هً تلك العناصر التً تعطً للفراغ : (األسطح والواجهات) المحددات الرأسٌة 1-1-1
شكله وتحدد حجمه بصورة أساسٌة كحوائط المبانً ، أو عناصر تنسٌق المواقع 

. كاألشجار
هً تلك المستوٌات األفقٌة حٌث موقع األنشطة : (األرضٌات) المحددات األفقٌة 1-1-2

اإلنسانٌة داخل الفراغ وٌمكن أن تكون تلك األرضٌات طبٌعٌة أو من صنع 
. اإلنسان

 Soft))وتشـمل كل مـن عنـاصر تنسٌـق الموقـع اللٌنة : عنـاصر تنسٌـق الموقع 1-1-3

Landscape , وعناصر تنسٌق الموقع الصلبة(Hard Landscape .)
 
 (Human Activities )  عناصر األنشطة اإلنسانٌة 1-2

ترتبط نوعٌات األنشطة اإلنسانٌة وطرٌقة أدائها بكل من احتٌاجات األفراد، وكذلك ما تتٌحه البٌئة العمرانٌة 
: (2)ألداء تلك األنشطة سلباً أو إٌجاباً، وٌمكن تقسٌم نوعٌات األنشطة اإلنسانٌة كما ٌلً 

هً تلك األنشطة األساسٌة التً ٌقوم بها الفرد بالضرورة، وذلك ألداء وظائؾ : (أساسٌة) أنشطة وظٌفٌة 1-2-1
ومتطلبات الحٌاة الٌومٌة مثل الذهاب إلى العمل أو المدرسة، وحدوث تلك األنشطة ال ٌرتبط بمستوى 

. البٌئة العمرانٌة أو بما توفره لمستخدمٌها
هً تلك األنشطة الناتجة عن تواجد األفراد فً الفراغ العمرانً بشكل جماعً سواء :  أنشطة اجتماعٌة1-2-2

(.   Active & Passive Participationِ)ألداء تلك األنشطة فً شكل مشاركة إٌجابٌة أو سلبٌة 
هً تلك األنشطة التً ٌقوم بها الفرد اشتراكاً مع الجماعة، ومرتبطة : (إضافٌة أو ثانوٌة) أنشطة ترفٌهٌة 1-2-3

وعلٌه فإن تؤثٌر البٌئة العمرانٌة وما . بوجود الرؼبة أو االحتٌاج من خبلل الزمان والمكان المبلئمٌن
. توفره لمستخدمٌها ٌإثر بشدة على تلك النوعٌة من األنشطة

وبالرؼم من محاولة تصنٌؾ األنشطة للتعرؾ على نوعٌاتها، إالّ أن فً كثٌر من األحٌان ٌكون حدوث تلك 
وتعتبر األنشطة فً الفراؼات العمرانٌة مصدر الحٌاة . األنشطة بشكل متداخل خبلل ذات الزمان والمكان

. بالمناطق السكنٌة وهً ما ٌبعث فً نفس سكانها شعور األمن واألمان
 

أنواع الفراغات العمرانية   - 2
تتنوع أشكال الفراؼات خبلل البٌئة العمرانٌة، إال أنه ٌمكن ذكر أنه بالرؼم من ذلك التنوع واالختبلؾ فً أشكال 

  :الفراؼات، فإنه توجد صورتٌن أساسٌتٌن ٌمثبلن مرجعٌة كافة الفراؼات
 فراغ خطً  2-1

وٌمكن الزعم أن الفراؼات . هو ذلك الفراغ الدٌنامٌكً الذي ٌشجع على الحركة داخله سواء للسٌارات أو المشاة
تمثل أهم مكون من مكونات النسٌج العمرانً للمدٌنة، وتؤتً أهمٌة الطرق من كونها  (الطرق والممرات)الخطٌة 

أكثر األماكن التً ٌتواجد بها سكان المدٌنة، وتعتبر أٌضاً أكثر العناصر التً تشِكل الخرٌطة الذهنٌة لؤلفراد عن 
وٌمكن من خبلل وضوح نسق الطرق المستخدم تحقٌق سهولة عملٌات التوجٌه . (Legability)مدٌنتهم 

والحركة داخل المدٌنة، وتإثر أٌضاً على إمكانٌات وفرص الحٌاة االجتماعٌة بالمدٌنة، وكذلك التؤثٌر على 
. التشجٌع أو الحد من الجرائم داخل التجمعات العمرانٌة

وتبقى دائماً , وتنقسم الفراؼات الخطٌة بالتجمعات العمرانٌة إلى كل من شوارع الحركة اآللٌة وممرات المشاة
مشكلة فصل حركة السٌارات والمشاة بؽرض توفٌر بٌئة عمرانٌة أكثر أمناً لؤلفراد، وٌكمن أساس حل تلك 

والرتباط تواجد األفراد . المشكلة فً السٌطرة على أعداد السٌارات وسرعاتها المستخدمة داخل المناطق السكنٌة
: (3)المكثؾ فً الشوارع التجارٌة فإنه ٌجب ذكر أن النجاح التصمٌمً لتلك الطرق ٌتمثل فً تحقٌق ما ٌلً

.  توفٌر عرض مبلئم للطرٌق ٌتٌح رإٌة المحبلت فً الجانب اآلخر دون الحاجة إلى العبور المتكرر–
 .بما ٌإدي إلى الحماٌة المطلوبة من األحوال الجوٌة (Arcades) توفٌر مناطق مظللة لممرات المشاة –

 
 فراغ تجمٌعً  2-2

وٌمكن تعرٌؾ الفراؼات . وهو ذلك الفراغ اإلستاتٌكً الذي ٌشجع على االلتقاء وٌزٌد فرص األنشطة االجتماعٌة
التً -  الناتجة من تشكٌل مجموعة من المبانً والكتل العمرانٌة –التجمٌعٌة على أنها تلك الساحات أو المٌادٌن 

تمثل أماكن إلتقاء األفراد والتعبٌر عن أنفسهم من خبلل أنشطة موجبة أو سالبة، أي أنها تمثل مراكز األنشطة 

( 1)شكم 
  يكوَات انعُاصر املادية نهفراغ



، وتتنوع الساحات والمٌادٌن من حٌث الشكل (…بٌع، شراء، احتفال، ترفٌه، رٌاضة )داخل األنسجة العمرانٌة 
:  والوظٌفة كالتالً

ٌتم استؽبلل األرصفة الجانبٌة عندما تتسع تلك األرصفة بما ٌسمح للجلوس :  األرصفة الجانبٌة العرٌضة2-2-1
واإللتقاء وخاصة فً األماكن التً تتوفر بها الخدمات مثل المطاعم والكافتٌرٌات، وٌتواكب هذا مع 

. وجود سرعات محدودة للسٌارات فً نهر الطرٌق
( Shopping Malls)توفر ممرات المشاة أماكن آمنة لئللتقاء وتمثل الممرات التجارٌة :  ممرات المشاة2-2-2

. واحدة من أهم تلك الساحات وذلك لوجود المحبلت كؤحد عناصر التشوٌق والترفٌه
وذلك لتعدد األنشطة التً ٌمكن أن , توفر الحدائق داخل التجمعات العمرانٌة نقاط جذب قوٌة:  الحدائق2-2-3

توفرها بجانب اإللتقاء مثل لعب األطفال والتمتع بمنظر ورائحة األشجار والورود وسماع أصوات 
. وٌمكن ممارسة الرٌاضات الخفٌفة كالمشً فً الحدائق الكبٌرة أو ما حولها, المٌاه

تمثل تلك الساحات األماكن البٌنٌة ما بٌن المبانً المرتفعة وخاصة مبانً المكاتب :  الساحات الرسمٌة2-2-4
، حٌث تعمل كمنطقة حركة رئٌسٌة لدخول وخروج (Civic Centres)والفنادق والمراكز الحضارٌة 

. من ثم ترتبط الحٌاة فً هذه الساحات بساعات العمل فً تلك المبانً, مستخدمً تلك المبانً
هً تلك الساحات التً ؼالباً ما تكون على الطرق الرئٌسٌة أو فً تقاطع تلك :  ساحات االحتفاالت2-2-5

الطرق، وتمثل أماكن لبلحتفاالت الرسمٌة للدولة، وؼالباً ما تقترن بؤعمال تذكارٌة ضخمة كبوابات 
.  وتتم تلك الساحات بالمقٌاس التذكاري الكبٌر, المدٌنة أو نصب الجندي المجهول

 
 
 
 
 
 
 

والرتباط هذا البحث بعناصر تنسٌق المواقع ودورها فً التحكم بمستوى الفراؼات العمرانٌة، فسوؾ ٌتم من 
خبلل الجزء التالً التعرض لتحدٌد عناصر تنسٌق المواقع، واألهداؾ المرتبطة باستخدامها، وكذلك أسس ووسائل 

، ومن ثم استخدام ذلك (الفراغ الخطً والفراغ التجمٌعً)التعامل معها من خبلل كل من مكونً الفراغ الرئٌسٌٌن 
المدخل النظري فً مشروع تنسٌق المواقع للمنطقة المركزٌة حول المسجد النبوي الشرٌؾ بالمدٌنة المنورة كحالة 

. تطبٌقٌة
 

عناصر تنسيق المواقع   - 3
:  تنقسم عناصر تنسٌق المواقع إلى عنصرٌن أساسٌٌن كما ٌلً

( Soft Landscape Elements) عناصر تنسٌق المواقع اللٌنة 3-1
، وٌرتبط شتمل على العناصر الطبٌعٌة المستخدمة فً تنسٌق المواقع من أشجار وشجٌرات وورود ومٌاهت ما هً

: (4)االختٌار األمثل ألنواع النباتات بالعناصر التالٌة
 

: اإلنتاجٌة- 
بجانب ما ٌصاحب تواجد األشجار من نواحً حسٌة جمالٌة لكافة البشر إال أنها تمثل معنى رمزٌاً خاصاً لدى 

المسلمٌن، فكثٌراً ما أشتمل وصؾ الجنة فً القرآن الكرٌم على وجود األشجار المثمرة، وعٌون المٌاه 
.  الجارٌة

: التكٌٌؾ البٌئً- 
تلعب الساحات الخضراء دوراً أساسٌاً فً عملٌات التكٌٌؾ البٌئً من خبلل عملٌات التمثٌل الضوئً 

. باإلضافة إلى عملٌات التظلٌل على كل من المبانً والفراؼات, والحصول على األكسجٌن
: النباتات المحلٌة- 

ٌرتبط نجاح اختٌار النباتات بمدى مبلئمتها للظروؾ المناخٌة المحلٌة من حٌث نوعٌة التربة، درجة الحرارة 
وكذلك كمٌة المٌاه المطلوبة للري والتً تتنوع مصادرها من مٌاه أمطار، مٌاه , وإمكانٌة النمو فً الشمس

. الشرب، مٌاه جوفٌة، مٌاه الصرؾ الصحً المعالج

 أشكال انفراغات انتجًيعية (2)شكم 

انماْرة -حذائك املُاطك انضكُية الديفُش-صاحات املُاطك اإلدارية باريش-ييذاٌ لوس انُصر َيوكاصم-املًرات انتجارية أثيُا-يطاعى عهى األرصفة
 انماْرة



: الجوانب الحسٌة والبصرٌة- 
ٌمكن زٌادة كفاءة تؤثٌر األشجار على النواحً الحسٌة والبصرٌة اإلنسانٌة من خبلل مراعاة اختٌار النباتات 

(. Aromatic Plants)ذات األلوان المتؽٌرة على مدار العام، وكذلك النباتات ذات الرائحة العطرة 
 

:  (5)وٌمكن تقسٌم عناصر تنسٌق المواقع اللٌنة إلى ما ٌلً
نقسم األشجار من حٌث طبٌعة األوراق إلى أشجار مورقة دائمة وإلى أشجار مورقة موسمٌة ت:  األشجار3-1-1

، وتعطً بعض تعطً فً الفراغ ذلك اإلحساس المتؽٌر بالزمن- مزهرة كانت أو ؼٌر مزهرة - 
تعمل كمصدات للرٌاح أو وتنقسم من حٌث الحجم والشكل إلى أشجار . األزهار رائحة ممٌزة للمكان

 تفٌد فً عملٌات يتفٌد فً االستخدام كعناصر بصرٌة بإرٌة، أو أشجار ذات انتشار عرضأشجار 
. التظلٌل

هً تلك المزروعات الخضراء ذات االرتفاع المتوسط والتً ؼالباً ما تستخدم فً عملٌات :  الشجٌرات3-1-2
 .العزل البصريللفراؼات أو بهدؾ تحقٌق الفصل الوظٌفً 

هً تلك النباتات التً تستخدم لزٌادة المسطحات الخضراء من خبلل تسلق :  المتسلقات والمدادات3-1-3
. العناصر الصناعٌة كالبوابات والمداخل والمظبلت والبرجوالت وتستخدم أٌضاً فً تكسٌة الحوائط

هً تلك المزروعات التً تحتاج إلى رعاٌة قلٌلة وتتنوع فً أشكالها :  الحولٌات والعشبٌات المستدٌمة3-1-4
. وأشكال زهورها وتستخدم كنباتات تؽطٌة للمنحدرات أو الحدائق الصخرٌة

وإن تطلبت أماكن بعٌدة عن والرائحة وهً ما تضفً على المكان اإلحساس المبهج باأللوان :  الورود3-1-5
. سوء االستخدام

وتساعد فً , وهً تلك الحشائش التً تستخدم فً المسطحات األفقٌة الكبٌرة: المسطحات الخضراء 3-1-6
عملٌات الربط البصري بٌن العناصر المعمارٌة المختلفة، وتفٌد فً عملٌات التوازن البٌئً من خبلل 

.  وتحتاج لرعاٌة كبٌرة خاصة فً األجواء الحارة،امتصاص أشعة الشمس
 ,تستخدم المٌاه كمسطحات أفقٌة ساكنة أو كعنصر دٌنامٌكً من خبلل أعمال تذكارٌة أو نافورات:  المٌاه3-1-7

 وكذلك ٌإثر صوت المٌاه على اإلحساس السمعً ،وهً تلعب دوراً ممٌزاُ فً ترطٌب المناخ الحار
 وتحتاج أماكن المسطحات المائٌة إلى صٌانة دائمة للحفاظ على الشكل ،ومن ثم الشعور بالجمال الحسً

 .والرائحة
 
( Hard Landscape Elements)  عناصر تنسٌق المواقع الصلبة3-2

األرضٌات، محددات الفراغ بما ٌشمل الحوائط : (6)من ثبلثة عناصر تتكون عناصر تنسٌق المواقع الصلبة
وعند الحدٌث . واألسوار، وأخٌراً عناصر تؤثٌث الطرٌق مع إمكانٌة اعتبار العنصرٌن األخٌرٌن كعنصر واحد

عن األرضٌات فإنه ٌجب اإلشارة إلى تنوع ذلك العنصر من خبلل المادة والتً ٌمكن أن تكون طبٌعٌة 
كاألحجار، خرسانٌة، خشبٌة، إسفلتٌه، أو نوعٌات خاصة كؤرضٌات مبلعب األطفال، وٌشترط تبلإم اختٌار 

األرضٌات مع طبٌعة المشروع من حٌث المظهر، مقدار المقاومة للبري، قابلٌة اإلنزالق، سهولة عملٌات الفك 
 .وإعادة التركٌب

 
:  إلى ثبلثة محاور رئٌسٌة كالتالًعناصر تؤثٌث الطرٌق وٌمكن تقسٌم 

أحد العناصر الرئٌسٌة والدائمة االستخدام فً كل من شوارع الحركة اآللٌة وطرق :  عناصر اإلضاءة3-2-1
المشاة والساحات والفراؼات العمرانٌة، وتإدي دوراً أساسٌاً فً توفٌر اإلحساس باألمن واألمان فً 

المناطق السكنٌة، وكذلك تساهم فً التؤكٌد على بعض العناصر التشكٌلٌة للمبانً واألشجار واألعمال 
وٌرتبط اختٌار أعمدة اإلضاءة بثبلث محددات رئٌسٌة تشمل االرتفاع، نوعٌة اإلضاءة، , التذكارٌة

وٌتنوع أٌضاً اختٌار نوعٌات اإلضاءة , التشكٌل والمواد الخام، وتتنوع إرتفاعات األعمدة طبقاً لوظٌفتها
ومن ثم ٌرتبط , طبقاً لنوعٌة التؤثٌر البصري واللون المطلوب ( صودٌوم– مٌتل هٌبلٌد –زئبقٌة )

 – كبلسٌكٌة –طرز حدٌثة )تصمٌم تلك األعمدة طبقاً لدرجة التوافق المطلوب مع البٌئة العمرانٌة 
. (تراثٌة

تنقسم البلفتات إلى الفتات مرورٌة ترتبط بتحدٌد اتجاهات الحركة وتحدٌد السرعات وأماكن :  البلفتات3-2-2
االنتظار وهً ذات مقاٌٌس وأشكال متعارؾ علٌها بشكل عام، والفتات إرشادٌة تتعلق بؤسماء األحٌاء 
والشوارع والمبانً وتركب ؼالباً فً مستوى النظر والرإٌة سواء على حوائط المبانً أو على أعمدة 



وتمثل الفتات اإلعبلن العنصر األخٌر مع مبلحظة ارتباط تلك البلفتات بصورة مباشرة . رأسٌة
بالتؤثٌرات البصرٌة السلبٌة على المناطق العمرانٌة سواء على مستوى النظر خبلل الطرق أو التركٌب 

. على حوائط المبانً أو أعلى األسطح
تتشكل عناصر تؤثٌث الطرٌق من خبلل مجموعة متنوعة من العناصر : الطرٌق (فرش) عناصر تؤثٌث 3-2-3

كالبوابات، األسوار، حواجز السٌارات، أحواض الزهور، صنادٌق القمامة، األكشاك، المظبلت، نوافٌر 
.  المٌاه واألعمال التذكارٌة

 
،  أحد العناصر المإثرة على النجاح التصمٌمً للفراؼات الحضرٌةعناصر تنسٌق المواقع الصلبةتمثل و

ٌمٌة فً احترام تحقٌق الوحدة التصمٌمٌة والتشكٌلٌة ما بٌن تلك العناصر وذلك من ـاالعتبارات التصموتتمثل أهم 
تكّون منظومة متكاملة تعمل علً الربط  ( Functional Vocabulary)خبلل الوصول إلى مفردات وظٌفٌة 

وٌلزم اإلشارة هنا إلى أن  . (An Integrated Approach)البصري ما بٌن الفراؼات المختلفة للنسٌج العمرانً 
 فاختٌار النسق ؛تحقٌق ذلك المبدأ التصمٌمً البد أن ٌكون من خبلل التفاعل مع البٌئة العمرانٌة والمحتوى الفراؼً

التصمٌمً لٌس إختٌاراً مجرداً ٌعتمد على الوصول إلى تشكٌبلت هندسٌة متناسقة ، بل البد وأن ٌعبر عن مقومات 
فما ٌتبلءم مع منطقة تارٌخٌة ٌختلؾ بشكل كبٌر عن ما ٌتبلئم مع منطقة ترفٌهٌة، وكذلك . المكان وأهداؾ المشروع

. تختلؾ العناصر المستخدمة فً مناطق اإلسكان االقتصادي عن ما سواها فً اإلسكان بالمناطق السٌاحٌة
 

 األهداف العامة لتنسيق المواقع - 4
ٌرتبط النجاح التصمٌمً ألي مشروع بالتحدٌد الكؾء ألهدافه، باإلضافة إلى الوعً الكامل بالعناصر المستخدمة 

: وٌمكن إٌجاز أهم األهداؾ العامة فً ما ٌلً. كؤدوات مساهمة فً أداء العملٌة التصمٌمٌة
 األهداؾ الوظٌفٌة 4-1

ٌمكن من خبلل االستخدام الجٌد لتوزٌع عناصر تنسٌق المواقع توجٌه وتشكٌل نسق الحركة لؤلفراد داخل 
 وتمثل أٌضاً تلك العناصر إحدى محددات الفراؼات التً ٌمكـن أن تلعب دوراً ،فراؼات التجمعات السكنٌة

ممٌزاً فً التشكٌل العمرانً للمناطق العمرانٌة فٌما ٌتعلق بإٌجاد العبلقة ما بٌن اإلنسان وبٌئته العمرانٌة 
، توفٌر أماكن الجلوس المظللة، توفٌر مستوى اإلضاءة المناسب، من خبلل احترام المقٌاس اإلنسانً

 كما تإدي دوراً عملٌات العزل والخصوصٌة البصرٌة وكذلك التحكم فً الضوضاء والعزل الصوتً،
 Behaviour)مكمـبلً فً مساعدة األفراد على أدائهم ألنشطتهم اإلنسانٌة بالفراؼات ما بٌن المبانً 

Setting .)
 األهداؾ البٌئٌة 4-2

تإدي النباتات دوراً أساسٌاً فً تحقٌق التوازن البٌئً، وذلك من خبلل االستؽبلل األمثل للموارد الطبٌعٌة 
رئات خضراء مثل المٌاه المستخدمة فً الري، وتفادي العناصر البٌئٌة الؽٌر مرؼوب فٌها من خبلل إٌجاد 

التخلص من ثانً أكسٌد الكربون  مع للمناطق العمرانٌة تعمل على توفٌر األكسجٌن البلزم لتنفس اإلنسان 
وتلعب األشجار دوراً بارزاً فً المناطق الحارة بتوفٌرها ظبلال تقلل من انعكاس الحرارة على األسطح 

كما تفٌد األشجار , الرأسٌة واألفقٌة وبالتالً اإلقبلل من اإلحساس بدرجة الحرارة وبؤشعة الشمس المباشرة
فً حماٌة المناطق السكنٌة من األتربة من خبلل استخدامها كمصدات للرٌاح وكذلك فً صٌانة وحفظ 

  .التربة ومنع عملٌات اإلنجراؾ
 األهداؾ الجمالٌة 4-3

ٌمثل تحدٌد صورة ذهنٌة ذات شخصٌة ممٌزة أحد أهم األهداؾ البصرٌة لعملٌات تنسٌق المواقع كجزء 
 فإنه الجزئٌة لفكرة التجمٌلعند الحدٌث عن األهداؾ و. من المفهوم الشامل لعملٌات التصمٌم العمرانً

ٌمكن القول بؤن أحد أهم عناصره هو الجمـال الحسً، وتإثر عناصر تنسٌق المواقع تؤثٌراً موجباً على 
فالنفس البشرٌة بوجه عام تمٌل لتلك المإثرات المرتبطة بعناصـره من حٌث . ذلك اإلحساس اإلنسانً

الرإٌة والسمع واللمس والشم، كرإٌة األلوان المختلفة للمزروعات، أو رائحة الورود أو صوت خرٌر 
، وتمثل األشجار والنباتات من خبلل اللون األخضر أحد أهم عناصر الوحدة البصرٌة فً الفراؼات الماء

العمرانٌة حٌث تمثل عنصر الربط ما بٌن العناصر المعمارٌة المختلفة، وٌمكن أٌضاً من خبلل عناصر 
تنسٌق المواقع الصلبة التحكم فً المظهر العمرانً فٌما ٌتعلق بمنع ظهور عناصر التلوث البصري 

. وخاصة اللوحات اإلعبلنٌة وطرق اإلضاءة واأللوان المتنافرة
 



الحالة التطبيقية 
بهدؾ التعرؾ على إمكانٌات استخدام العناصر التصمٌمٌة فً تحقٌق األهداؾ السابق ذكرها، فقد تم اختٌار 
مشروع تنسٌق المواقع بالمنطقة المركزٌة فً المدٌنة المنورة كحالة دراسٌة تطبٌقٌة، وٌرجع سبب اختٌار ذلك 

المشروع إلى أنه ٌمثل حالة مماثلة لما تم طرحه من حٌث التعامل مع كل من الفراؼات الخطٌة والساحات 
التجمٌعٌة، وكذلك لعبلقة الباحث المباشرة بالفكر التصمٌمً، وذلك لقٌامه بهذا الدور من خبلل العمل بمكتب زهٌر 

وطبقاً لما ذكر سابقاً بضرورة . فاٌز ومشاركوه كاستشاري للجنة التنفٌذٌة لتطوٌر المنطقة المركزٌة بالمدٌنة المنورة
فإنه ٌجب التنوٌه على أن دراسة تنسٌق المواقع . تزامن أعمال تنسٌق المواقع مع دراسات التصمٌم الحضري

المستخدمة كحالة تطبٌقٌة فً هذا البحث قد تمت بعد البدء فً تنفٌذ مشروع تطوٌر المنطقة المركزٌة، ولذا اعتمد 
. التصمٌم على التعامل مع الوضع القائم فً حل بعض المشاكل طبقاً لما هو متاح

 
 والستكمال الصورة العمرانٌة قد تم عمل نموذج فراؼً 
باستخدام الحاسب اآللً للتعرؾ على الوضع النهائً للنسٌج 

باإلضافة إلى ما أتاحه عمل . (3 رقمشكل)العمرانً للمنطقة 
الباحث فً المنطقة من التعرؾ على المشاكل العمرانٌة 

والبصرٌة التً ظهرت فً األجزاء المبنٌة، وكذلك التعرؾ 
على انطباعات مستخدمً المنطقة بما أعطى بعض المإشرات 

والدالالت عن مستوى الرضى النفسً لؤلفراد عن البٌئة 
: وٌنقسم الجزء التالً إلى قسمٌن رئٌسٌٌن. العمرانٌة

 
 ٌختص هذا القسم بعرض وتحلٌل النسٌج العمرانً القائم للمنطقة من حٌث مسارات الطرق الرئٌسٌة :أوالً 

.  واألنشطة اإلنسانٌة, الكتل والفراؼات, والفرعٌة
 ٌختص هذا القسم بوضع التوصٌات والخطوط اإلرشادٌة لعملٌات تنسٌق المواقع بما ٌشمل كل من :ثانٌاً 

. الفراؼات الخطٌة والتجمٌعٌة، وتشكل تلك الخطوط األسس والضوابط للمرحلة التصمٌمٌة التالٌة
تحليل النسيج العمراني  - 1

ٌتم فً هذا الجزء التعرؾ على المنطقة وتحدٌد المقومات العمرانٌة لها، ومن ثم التعرؾ على خصائصها 
وتعتبر دراسات التكوٌن البصري من أهم عوامل نجاح مشروعات التصمٌم العمرانً وتنسٌق المواقع، . البصرٌة

وتهدؾ تلك الدراسات إلى اإلدراك المتكامل للبٌئة العمرانٌة بعناصرها اإلنسانٌة المادٌة والزمنٌة لتكوٌن صورة 
وعلٌه فإنه ٌمكن القول بؤن ارتباط الفرد ببٌئته العمرانٌة ٌكون من خبلل اإلدراك , ذهنٌة متكاملة عن شخصٌة المكان

البصري، إال أن ذلك اإلدراك لٌس مجرداً بل هو حصٌلة تراكمات ذهنٌة لمعانً مصاحبة، وٌرتبط بدقة التكوٌن 
وتمثل . العمرانً وكثافة المعلومات العمرانٌة المقدمة فً صور مرئٌة مع سرعة زمن عرض تلك المعلومات

مسارات الحركة أحد أهم العناصر األساسٌة المكونة للصورة البصرٌة والذهنٌة للمدٌنة، حٌث ٌمكن من خبللها 
مشاهدة المبانً والعبلمات البصرٌة الممٌزة ذات القٌمة العمرانٌة والتارٌخٌة والمعنوٌة مع ربط المناطق بعضها 

: ببعض فً تكوٌنات متتابعة، وتشتمل الدراسات البصرٌة على العناصر التالٌة
 

( Views)المناظر والرإٌة - 
تعتمد تلك الجزئٌة من الدراسة البصرٌة على تحدٌد العناصر البصرٌة الممٌزة بفراؼات مسارات الحركة 

كنقاط جذب بصري وعناصر تحدٌد ومعرفة ذهنٌة للمنطقة، وتتنوع تلك العبلمات إلى عناصر بصرٌة 
أساسٌة وأخرى فرعٌة طبقاً ألهمٌتها خبلل الطرٌق وطبقاً لموقعها ووضوح المشاهدة فً مراكز ومجاالت 

. الرإٌة المختلفة
( Form  Sequental)التكوٌن التتابعً - 

تعتمد تلك الجزئٌة على تحدٌد درجة االحتواء الفراؼً لمستخدمً فراؼات مسارات الحركة بالمدٌنة، والتً 
تتشكل كنتاج لعبلقة أبعاد المحددات الرأسٌة واألفقٌة للفراغ، مع تحدٌد وإظهار العبلقة التتابعٌة لتلك 

. الفراؼات الناتجة عن حركة األفراد داخل المدٌنة
 ( Structure )تكوٌن الطرٌق - 

تهدؾ تلك الجزئٌة إلى التعرؾ على مدى وضوح التكوٌن البصري من خبلل تحدٌد األقسام المختلفة للطرٌق 
. وبالتالً تقسٌم المنطقة إلى عدد من األقسام الرئٌسٌة والفرعٌة

 انًُورج انفراغي نهًُطمة املركزية (3) شكم 



 
: ومن خبلل تطبٌق عناصر التحلٌل السابقة بصورة متكررة على كافة أحٌاء المنطقة المركزٌة تم تحدٌد النتائج التالٌة

 (الفراؼات الخطٌة)مداخل المنطقة والمسارات الرئٌسٌة والفرعٌة  1-1
متر وهً الحلقة الدائرٌة األولى على مستوى المدٌنة  (64)تتحدد المنطقة من خبلل طرٌق رئٌسً بعرض 

فإنه ٌمكن تقسٌم الفراؼات الخطٌة إلى , وارتباطاً بكل من الطرق الرئٌسـٌة والطرق الفرعٌة داخل المنطقة. المنورة
-40  ٌتراوح ما بٌن بعرضٌنقيطر و(5 رقم شكل) متر 32طرق بعرض ، (4رقم شكل ) متر 20طرق بعرض 

 . ٌمثبلن المدخل الشمالً والؽربً للمنطقة(6 رقم شكل) متر 60
 
 
 
 
 
 
 

تتحدد الفراؼات الخطٌة الناتجة عن شبكة الحركة اآللٌة من خبلل القطاعات السابقة كمحدد أفقً لتلك الفراؼات - 
متر المحدد الرأسً لها، وٌبلحظ ضٌق المحتوى الفراؼً بالطرق الفرعٌة  (60-48)وتمثل إرتفاعات المبانً 

وٌبلحظ أٌضاً اتساع حجم المحتوى . (%50)متر والتً تمثل النسبة الؽالبة من أطوال الطرق فً المنطقة  (20)
أما بالنسبة للفراؼات الخطٌة الناتجة عن شبكة ,  الشمالً والؽربً للمنطقةمدخلالالفراؼً بشكل كبٌر فً كل من 

حركة المشاة فإن المحتوى الفراؼً الناتج شدٌد االحتواء وؼٌر مناسب للمقٌاس اإلنسانً حٌث ٌبلػ عرض المحدد 
 (.7 رقم شكل )متر (48)أمتار والمحدد الرأسً  (8)األفقً للفراغ 

. عدم وضوح التعرؾ علً الطرق المإدٌة مباشرة إلى المسجد النبوي الشرٌؾ- 
تتشابه المبانً فً المنطقة المركزٌة من حٌث النمط المعماري واأللوان، وتتشابه أٌضاً الفراؼات من حٌث الشكل - 

والوظٌفة مما ٌفقد المنطقة اإلحساس بالتؽٌر واالختبلؾ وبالتالً قدرة األفراد على تمٌٌز التوجٌه الفراؼً 
. بالمنطقة

تفتقد المنطقة بوجه عام إلى المقٌاس اإلنسانً نظراً لبلرتفاع الكبٌر للمبانً ولعدم وجود تدرج فً اإلرتفاعات، مع - 
 .مبلحظة أن منطقة البواكً ومقٌاس فراؼاتها قد أدت دوراً موجبا فً تحقٌق هذا اإلحساس

. المشاةتبلور مشكلة افتقاد المقٌاس اإلنسانً فً فراؼات حركة - 
. تفتقد أرصفة المشاة العرٌضة فً مدخلً المنطقة الشمالٌة والؽربٌة إلى تواجد الظبلل المناسبة للمبلئمة المناخٌة- 
 خطٌةمحددات ومعوقات عملٌات تنسٌق المواقع للفراؼات ال 1-1-1

من خبلل تحلٌل الخصائص العمرانٌة للفراؼات الخطٌة بالمنطقة ٌمكن تحدٌد بعض المحددات والمعوقات كما 
: ٌلً

تنتشر على طول طرق الحركة اآللٌة محبلت مظللة أسفل منطقة القناطر، وعلٌه فإنه ٌجب الحرص على أال - 
. ٌإدي استخدام األشجار إلى حجب المحبلت بصرٌاً عن الفراغ الخارجً

ٌتم تفرٌػ المسجد النبوي الشرٌؾ بشكل مكثؾ وخاصة أوقات المواسم من خبلل شراٌٌن الحركة الرئٌسٌة بما - 
ٌتطلب مراعاة خاصة الستؽبلل األرصفة فً عملٌات التشجٌر مع مبلحظة انخفاض كثافة المشاة فً الجزر 

. الوسطى
متر وذلك لضٌق مسافة  (20)وجود عوائق لعملٌات الزراعة فً األرصفة الجانبٌة بالشوارع ذات العروض - 

. الرصٌؾ وكذلك لبلنتشار الؽٌر منتظم لمواقع ؼرؾ التفتٌش ومناهل الكهرباء والمٌاه
 

  الكتل والساحات التجمٌعٌة1-2 
 تتكون المنطقة من مجموعة من المبانً السكنٌة الفندقٌة 
موزعة على خمسة أحٌاء، وٌبلػ إرتفاع مبانً الحً الشمالً 

متر،  (42.5)متر وٌبلػ إرتفاع مبانً باقً األحٌاء  (55.5)
وٌمكن تمٌٌز أربعة أنواع من الفراؼات فً ذلك النسٌج العمرانً 

: (8 رقم شكل )
. فراغ رئٌسً وٌشمل المسجد النبوي الشرٌؾ وساحاته الخارجٌة-  1

 يتر (8)ممرات يشاِ عرض  (7)شكم  يتر (60-40)طرق عرض  (6)شكم  يتر (32)طرق عرض  (5)شكم  يتر  (20)طرق عرض  (4)شكم 



. فراغ المساجد التارٌخٌة فً الجنوب الؽربً للمسجد النبوي الشرٌؾ-  2
. ( فوق نفق المناخة) ؼرب ساحات المسجد النبويالفراغ الممتد-  3
 .فراؼات الساحات العمرانٌة الموزعة على القطاعات السكنٌة-  4
.  فراغ البقٌع– 5

 
راغ المسجد النبوي وساحاته الخارجٌة على النسٌج العمرانً للمنطقة المركزٌة حٌث تبلػ أبعاده ـ ؾٌـبلحظ سٌطرة- 

 متراً، وٌعبر هذا المقٌاس الكبٌر عـن كل من االحتٌاجات الوظٌفٌة الستٌعاب األعداد المتزاٌدة (600 × 550)
 . المسجد النبوي الشرٌؾة وكذلك على التبلإم مع المقٌاس التذكاري المتطلب للتعبٌر عن مكانلزوار المنطقة،

وتتؤثر خبرة الفرد داخل ساحة المسجد بسٌطرة العوامل النفسٌة وذلك للشعور بالراحة واألمان دون أٌة اعتبارات 
بما - أو مإثرات أخرى من عناصر مادٌة أو معمارٌة ، مع اإلشارة إلى أن إٌجاد عناصر خضراء فً تلك البقعة 

سٌعمل على تؤكٌد تلك العبلقة الحمٌمة مع البٌئة العمرانٌة - لها من تؤثٌر مباشر على النواحً النفسٌة اإلنسانٌة 
  .المحٌطة

 
ٌفصل كل من الفراغ أعلى نفق المناخة وكذلك فراغ المساجد التارٌخٌة النسٌج العمرانً فً المنطقة الؽربٌة من - 

وٌجدر اإلشارة هنا إلى احتٌاج كل من ساحة المساجد األثرٌة وكذلك الفراغ الموجود المسجد النبوي الشرٌؾ، 
أعلى نفق المناخة إلى وضع فكرة تصمٌمٌة عمرانٌة متكاملة للفراؼٌن معاً تحدد الوظائؾ واألنشطة المناسبة، 

 وكذلك مع كون الفراغ الثانً عصب حركة ،والتً تتكامل مع أهمٌة وجود المساجد التارٌخٌة فً الفراغ األول
وعلى أن تؤخذ تلك الدراسة فً اعتبارها المعوقات اإلنشائٌة . رئٌسً ٌربط ما بٌن مجموعة من المبانً العامة

 .بالمنطقة من حٌث صعوبة عملٌات اإلنشاء فوق نفق المناخة
 

تتمثل النوعٌة األخٌرة من الساحات التجمٌعٌة فً مجموعة الساحات العمرانٌة الموزعة على األحٌاء السكنٌة، - 
اختبلؾ مقومات كل منها حسب موقعها وحسب الحالة العمرانٌة المحٌطة بها ولذا ٌجب دراسة العناصر وٌبلحظ 

المإثرة على كل منها بشكل منفرد بحٌث تشمل تلك الدراسات تحلٌل المحددات العمرانٌة المكونة للفراغ، وتحلٌل 
 .خطوط الحركة المإثرة على الموقع، مع االهتمام بدراسة المتتابعات البصرٌة من وإلى الموقع

 
:  التجمٌعٌةلساحاتمحددات ومعوقات عملٌات تنسٌق المواقع ل 1-2-1

من خبلل تحلٌل الخصائص العمرانٌة للفراؼات التجمٌعٌة بالمنطقة المركزٌة ٌمكن تحدٌد بعض المحددات 
: ٌلً العمرانٌة طبقا لما والمعوقات
عدم وجود عوائق لعملٌات الزراعة فً الساحات العمرانٌة المقترحة بالمخطط العام - 
وجود عوائق لعملٌات الزراعة حول سور ساحة المسجد النبوي الشرٌؾ نتٌجة وجود عبارات أسفل - 

منطقة المشاة بما ٌتطلب معالجة خاصة إلٌجاد حٌزات إضافٌة للزراعة مع االختٌار األمثل لنوعٌات 
. األشجار والنباتات المناسبة

 .سلبً لعملٌات الري على التربة فً الساحات المحٌطة بالمساجد التارٌخٌة بالمنطقةالتؤثٌر ال مراعاة- 
ضرورة االعتماد على عناصر تنسٌق الصلبة فً الفراغ الؽربً أعلى نفق المناخة لصعوبة عملٌات - 

. الزراعة
 
 

 األنشطة اإلنسانٌة 1-3

 نظراً العتماد المنطقة على المبانً الفندقٌة كسمة أساسٌة فً نوعٌة المبانً الموجودة بكافة أحٌائها، فإن 
األنشطة اإلنسانٌة ترتبط بوجود زوار المنطقة فً مواسم العمرة أو الحج، وعلٌه ٌمكن رإٌة األنشطة كتعبٌر عن 

احتٌاجات هإالء الزوار والتً تتمثل فً عملٌات الذهاب واإلٌاب إلى المسجد النبوي الشرٌؾ ألداء الصلوات 
الخمس، وتؤتً فً المرتبة الثانٌة االحتٌاجات الٌومٌة من مؤكل ومشرب وخاصة لمن ٌسكنوا خارج المنطقة وأخٌراً 

. احتٌاجات التسوق وشراء الهداٌا
 

شبكة المشاة ؼٌر واضحة مع وجود تداخل مع الحركة اآللٌة مما ٌفقد المشاة - 
وبالرؼم من أن الفكرة الرئٌسٌة للمشروع تعتمد على إٌجاد . اإلحساس باألمان

 انضاحات انتجًيعية يف املُطمة املركزية (8)شكم 



أعداد كبٌرة من الوحدات السكنٌة بؽرض توفٌر األعداد المتطلبة لسكن الحجاج 
 ؛ إال أن ممرات المشاة لم تحظ باالهتمام  السٌروالمعتمرٌن فً نطاق مسافات

. ً)9 رقم شكل ) التصمٌمً المرتبط بزٌادة كفاءة تلك الفراؼات وظٌفٌاً وجمالٌا
عدم وجود اهتمام بحركة المعاقٌن من حٌث توفٌر المسارات المستمرة ذات - 

  .المنسوب األفقً الثابت لهم
 

 األسس النظرية لفكرة تنسيق المواقع التصميمية- 2

 بمدى النجاح فً استخدام عناصر التنسٌق الصلبة واللٌنة – طبقاً لما سبق –ٌرتبط نجاح عملٌات تنسٌق المواقع 
لتحقٌق األهداؾ الوظٌفٌة والبٌئٌة والجمالٌة فً إطار كل من معالجة المشاكل وإبراز اإلمكانٌات العمرانٌة بالمنطقة، 

وتكتمل منظومة النجاح التصمٌمً من خبلل احترام مقومات المكان تحقٌقاً لشخصٌة عمرانٌة وطابعاً بصرٌاً 
. متمٌزاً، تلك الشخصٌة التً ٌمكن رإٌتها كناتج لمجموعة التفاعبلت ما بٌن اإلنسان وبٌئته الطبٌعٌة والصناعٌة

ونتٌجة لطبٌعة منطقة المشروع وارتباطها بالمسجد النبوي الشرٌؾ وطبقاً لنوعٌة األنشطة داخل المنطقة فإنه ٌمكن 
: وضع توصٌات تنسٌق المواقع فً المحاور الرئٌسٌة التالٌة

  الفراغات الخطية2-1
 التؤكٌد على استخدام النخٌل كرمز من رموز المدٌنة- 

(0) .
رإٌة المسجد النبوي الشرٌؾ ومآذنه ، مع  التؤكٌد على- 

المداخل والطرق فً عدم تعارض األشجار المستخدمة 
. الرئٌسٌة المإدٌة له

استخدام عناصر تنسٌق الموقع فً تحسٌن نسب - 
من خبلل إٌجاد عدة كبٌرة الالمطوقات الفراؼٌة الؽٌر 

. فراؼات مبلئمة للمقٌاس اإلنسانً
تفضٌل أولوٌة حركة المشاة عن الحركة اآللٌة داخل - 

 من خبلل االستخدام الممٌز لعناصر تنسٌق  المنطقة
. المواقع، مع مراعاة حركة المعاقٌن

استخدام عناصر تنسٌق المواقع اللٌنة والصلبة إلٌجاد - 
محتوى فراؼً مبلئم لئلنسان داخل الحٌزات الؽٌر 

مبلئمة لئلنسان فً ممرات حركة المشاة ما بٌن 
. المبانً

. المبلئمة مع التدرج الوظٌفً لشبكة الطرق- 
 .عدم تعارض األشجار مع رإٌة المحبلت- 
عبلمات كالمٌادٌن العامة فً فنٌة العمال األاستخدام - 

بصرٌة، على أال تتعارض تلك األعمال مع قدسٌة 
 .المكان والشرٌعة اإلسبلمٌة

 
 
 
 
 

 
 
 الفراؼات التجمٌعٌة 2-2

                                                           
 ".نتًر املذيُة ال خلاصية فيّ ()كوٌ انعجوة تُفع يٍ انضى وانضحر، إمنا بربكة دعوة انُيب "لال اإلياو اخلطايب  (0)

 حركة املشاِ باملُطمة( 9)شكم 

 يتر (60-40)طرق عرض  (10)شكم 

 يتر (32)طرق عرض  (11)شكم 

 التدرج الوظٌفً لشبكة الطرقتُوع اصتخذاو األشجار نتأكيذ (13)شكم 

 يتر (8)ممرات املشاِ عرض  (12)شكم 



 تحقٌق التنوع فً شخصٌة الفراؼات العمرانٌة إلٌجاد نقاط مرجعٌة ذهنٌة لحركة الزوار داخل المنطقة مع- 
التؤكٌد على الشخصٌة العمرانٌة المستقلة لكل ساحة دون اإلخبلل بالوحدة التصمٌمٌة المشتركة لكل الساحات، 

. مع استخدام المفردات التراثٌة فً أشكال وأنماط مستحدثة
 األنشطة البلزمة لمستخدمً احتٌاجاتاألنشطة الوظٌفٌة المتطلبة للحركة العابرة لزوار المنطقة، وكذلك وفٌر ت- 

 المشروبات تقدمإٌجاد مراكز لخدمة حركة المشاة العابرة على حدود الساحة  من خبلل وحدات اإلسكان الدائم
. إٌجاد مناطق استراحة مظللة مع والوجبات الخفٌفة

تحسٌن األحوال المناخٌة فً مناطق التجمع بالساحات العمرانٌة من خبلل تكثٌؾ استخدام المسطحات - 
. الخضراء داخل الفراؼات العمرانٌة

. تظلٌل وإخفاء السٌارات بمناطق االنتظار السطحٌة المجمعة- 
 .من خبلل استخدام أحواض زراعة ذات أحجام مناسبةباألشجار تحدٌد ساحات المسجد النبوي الشرٌؾ - 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 االختٌار واالستخدام األمثل للنباتات 2-3

تعتبر عملٌة توفٌر األراضً الخضراء فً المناطق الجافة وشبه الجافة أمراً هاماً وضرورٌاً وذلك لترطٌب 
وتحسٌن المناخ المحلً، وتبرز تلك األهمٌة فً المدٌنة المنورة حٌث اشتهرت بتوافر المزارع الخضراء بها مما 

أضفى علٌها خبلل مراحل زمنٌة متعددة صفة الواحة وسط الصحراء، إال أن قلة الموارد المائٌة تتطلب دائماً 
ضرورة الحرص على توفٌر تلك المزروعات فً إطار من الضوابط والمحددات التً تستهدؾ بالضرورة إختٌار 

نوعٌات النباتات المحلٌة التً ال تتطلب مقننات مائٌة مرتفعة، وعلٌه اعتمد اختٌار النباتات فً مشروع تنسٌق 
وعلٌه ٌمكن التعرؾ على بعض التوصٌات . المواقع بالمنطقة المركزٌة على أسس اختٌار النباتات الصحراوٌة

ٌرتبط األول بالفكر التصمٌمً ونسق توزٌع أماكن الزراعة، وٌتعلق الثانً : الرئٌسٌة فً إطار محورٌٌن أساسٌٌن
. بخصائص النباتات المبلئمة للبٌئة الصحراوٌة

 
 نسق توزٌع أماكن الزراعة 2-3-1

 زراعة النخٌل فً شكل صفوؾ مزدوجة باألرصفة الجانٌة العرٌضة لكل من المدخل الشمالً والؽربً –
لساحات المسجد النبوي على أبعاد تسمح بإٌجاد ممرات مشاة مظللة تؤكد التوجٌه ومحورٌة رإٌة مآذن 

. الحرم
 زراعة النخٌل فً الجزر الوسطى مع تنوٌع أشكال الدمج مع شجٌرات دائمة الخضرة قابلة للتقلٌم طبقاً –

. لنوعٌة الطرق ومستوى الخدمة بها
.  زراعة األشجار الصؽٌرة أو متوسطة الحجم القابلة للقص والتشكٌل فً ممرات المشاة–
.  زراعة أشجار خٌمٌة متساقطة األوراق لتظلٌل مناطق انتظار السٌارات السطحٌة وخاصة بؤشهر الصٌؾ–
 تكثٌؾ التشجٌر بالساحات العمرانٌة من خبلل دمج أشجار النخٌل مع األشجار المزهرة وكذلك األشجار ذات –

. األزهار العطرٌة

  الحضرٌةراؼاتللؾ العمرانٌة شخصٌةالتنوع ( 14)شكم 



فً  (Mulching) استخدام الشجٌرات فً تحدٌد حٌز الساحات العمرانٌة مع استخدام مؽطٌات التربة –
.  المساحات األفقٌة المفتوحة

 
:  خصائص النباتات الصحراوٌة2-3-2

. مقدرة عالٌة على تحمل الجفاؾ وظروؾ ارتفاع درجات الحرارة- 
. مقاومة عالٌة لآلفات الحشرٌة والمرضٌة- 
. سرعة وكثافة النمو وؼزارة التفرع الورقً- 
. االحتٌاج القلٌل لعملٌات العناٌة خبلل فترة الزراعة والنمو- 
 

فقد تم رصد جمٌع النباتات المستخدمة فً المدٌنة المنورة , ولتحدٌد قائمة األشجار والنباتات المبلئمة للمشروع
بشكل عام للتعرؾ على مدى المبلئمة البٌئٌة لتلك النباتات، وكذلك دراسة تحلٌلٌة متكاملة للنباتات المفضل 

استخدامها من حٌث نوعٌة االستخدام والوصؾ العام للنبات بما ٌشمل االرتفاع والشكل ولون األوراق والزهور 
وكذلك نوعٌة الثمار وإمكانٌات التقلٌم والتشكٌل، باإلضافة إلى تحدٌد مقاومة النبات لكل من الحرارة والرٌاح، 

. وأخٌراً كمٌات المٌاه المطلوبة لعملٌات الري ومراحل نمو النبات
 

 االختٌار واالستخدام األمثل لعناصر تؤثٌث الطرٌق 2-4
فً تصمٌم عناصر تؤثٌث الطرٌق  (An Integrated Approach)تم االعتماد على ذلك المدخل المتكامل  

 باإلضافة إلى احترام ذا ه(,15شكل  ) بمشروع تنسٌق المواقع للمنطقة المركزٌة كإطار عام للعملٌة التصمٌمٌة
: التالًالمرتبطة بالظروؾ المحلٌة للمشروع كاالعتبارات 

وذلك لعدم الوصول إلى البهرجة التصمٌمٌة أو ما ٌمكن أن ٌسمى  (Over Design)تحاشً التصمٌم الزائد - 
(Disney Land Quality) التفضٌل مع, بما ال ٌتبلءم مع طبٌعة المنطقة حول المسجد النبوي الشرٌؾ 

(. Simplicity)الدائم لبساطة التصمٌم 
األنشطة وتحقٌق التبلإم مع توظٌؾ العناصر المختارة بما ٌرفع من الكفاءة الوظٌفٌة للفراؼات العمرانٌة - 

 .اإلنسانٌة المرتبطة بالممرات والفراؼات العمرانٌة، وعدم تعارضها مع خطوط حركة األفراد بالمنطقة
االستعانة ما أمكن بالمواد الطبٌعٌة مع التفضٌل الستخدام حجر المدٌنة بلونه األسود  الممٌز للمحافظة على - 

. االستمرارٌة التارٌخٌة لتراث المدٌنة القدٌم خبلل الساحات العمرانٌة
 االعتماد على المواد المقاومة للظروؾ الطبٌعٌة وسوء االستخدام -

(Durability) االستخدام المحدود للمواد المستعملة  مع
(Limitating) .  وقد تم االعتماد على استخدام الحدٌد المصبوب

. حٌث ٌتمٌز بسهولة عملٌات التشكٌل ومناسبته للمناطق التارٌخٌة 
هدا باإلضافة إلى شدة تحمله مع ضعؾ احتٌاجه لعملٌات الصٌانة 

 .المستمرة
استخدام األرضٌات التً تتركب بدون إسمنت وبدون لحامات وذلك - 

لتسهٌل نفاذٌة المٌاه السطحٌة إلى التربة لتفادي تجمع المٌاه على 
مع تجدٌد الخزان الجوفً الذي ٌعتبر مصدراً أساسٌاً من , األرصفة

. موارد المٌاه المحلٌة
 

 النتائج والتوصيات 
ٌتشكل النسٌج العمرانً فً البٌئة من خبلل كل من الفراؼات الخطٌة والساحات التجمٌعٌة، وهما نتاج ألسلوب 

وٌتحكم شكل الفراؼات الناتجة فً . وأسلوب تشكٌل الكتل العمرانٌة, طرٌقة تقسٌم األراضً, نسق شبكات الحركة
تواجد األفراد وفرص اللقاء ألداء األشكال المختلفة من األنشطة اإلنسانٌة؛ تلك األنشطة التً تتنوع فٌكون منها ما ال 

. ٌرتبط بالمستوى العمرانً لتلك الفراؼات ومنها ما ٌرتبط حدوثه بمدى التوافق مع ذلك المستوى ارتباطاً مباشراً 
بما ٌشمله من جودة تصمٌم الكتل العمرانٌة واالهتمام بواجهات المبانً - ودون تجاهل لتؤثٌر المستوى المعماري 

 على تحدٌد مستوى الفراغ، –بعناصرها المختلفة من مواد بناء، وتفاصٌل معمارٌة، ونسب هندسٌة ومقٌاس إنسانً 
فمن خبلل االستخدام الجٌد لتلك العناصر الصلبة , فإن عناصر تنسٌق المواقع تمثل العنصر المتكامل لتلك المنظومة

واللٌنة فإنه ٌمكن زٌادة كفاءة األنشطة الوظٌفٌة داخل الفراغ، ومعالجة وتحسٌن الظروؾ المناخٌة المحلٌة بالمكان، 

 الطرٌق عناصر تؤثٌث( 15)شكم 



ورفع المستوى البصري والجمالً للمنطقة بما ٌزٌد من مستوى الرضى النفسً لؤلفراد وبالتالً عبلقة التوافق ما 
. بٌن اإلنسان وبٌئته العمرانٌة المشٌدة

ولقد توجه هذا البحث إلى تحدٌد منظومة العمل الخاصة بالتعامل مع مشارٌع تنسٌق المواقع فً المناطق 
الحضرٌة، وقدم من خبلل الحالة التطبٌقٌة تفسٌراً مبرراً أو مثاالً عملٌاً لكٌفٌة رإٌة وتناول العناصر النظرٌة فً 

إطار العمل التصمٌمً، حٌث ٌمكن من خبلل فكرة تنسٌق المواقع قراءة كٌفٌة تحقٌق رفع المستوى العمرانً بوجه 
وٌتضح ذلك من خبلل المشروع الخاص بالمنطقة المركزٌة حول . عام مع احترام أولوٌات المشروع الخاصة

المسجد النبوي الشرٌؾ؛ فالبٌئة التارٌخٌة أو التراثٌة تؤتً فً مقدمة األهمٌة، ومن ثم التعامل مع الظروؾ الطبٌعٌة 
للموقع من حٌث المحددات الجؽرافٌة والمناخٌة، وأخٌراً العنصر البشري من حٌث كل من العناصر المشٌدة أو 

. األنشطة اإلنسانٌة



المراجع 
 

1–   Relph, E, Place and Placelessness, 1976, Pion Limited. 

2– Gehl, Jan, Life Between Buildings, Using Public Space, Van Nostrand Reinhold 

Company, 1980.                                

3–   Krier, Rob, Urban Space, Academy Editions, London, 1979.  

 .2003، 154ماهر استٌنو، تصمٌم الجامعة األمرٌكٌة، تنسٌق الموقع العام، مجلة البناء، العدد . د -  4
5– Lisney, Adrian and Fildhowse,Ken, Landscape Design Guide, Volume 1 Soft 

Landscape,  Gower Publishing Company Limited, 1990. 

6– Lisney, Adrian and Fildhowse,Ken, Landscape Design Guide, Volume 2, Hard 

Landscape, The Design of Paved Space, Landscape Enclosure and Landscape 

Furniture, Gower Publishing Company Limited, 1990. 

7–  Laurie, Michael, An Introduction to Landscape Architecture, Pitman, 1975. 

8– Booth, Norman K. Basic Elements of Landscape, Architectural Design, Elsevier 

Science Publishing  Co, 1983. 

9–  Moughtin, Cliff, Urban Design, Street and Square, Architectural Press, 1992. 

 .2001، 135  البٌئة واإلنسان، تنسٌق مواقع المنطقة المركزٌة، مجلة البناء، العدد – 10
  التقرٌر الفنً لمشروع تنسٌق مواقع المنطقة المركزٌة، المرحلة األولى والثانٌة، اللجنة التنفٌذٌة لتطوٌر – 11

 .2002المنطقة    المركزٌة، زهٌر فاٌز ومشاركوه، 
بالمدٌنة المنورة، اللجنة التنفٌذٌة لتطوٌر  (الدائري األول)  التقرٌر الفنً لمشروع تصمٌم طرٌق الملك فٌصل – 12

. 2003 مهندسون استشارٌون، –المنطقة المركزٌة، المهندس نزار كردي 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


