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تقييم دور االشرتاطات والضوابط التخطيطية يف حتديد الطابع العمراين واملعامري 
ألحياء مدينة الرياض

عبد املحسن بن خالد السديري 

طالب دكتوراة، كلية العامرة والتخطيط، جامعة امللك سعود.
 aalsudairy@sustarch.com 

قدم للنرش يف 1439/9/22 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1440/3/4 هـ.

جوانبها  بمختلف  وبيئته  اإلنسان  بني  للتفاعالت  رئيسيًا  نتاجًا  العمرانية  التجمعات  ُتعد  البحث.  ملخص 
التقدم  مع  أنه  إال  حمدد،  وجغرايف  زماين  إطار  ضمن  تقع  والتي  والبيئية،  واالقتصادية  والثقافية  االجتامعية 
التجمعات بحيث  تأثرت هذه  الشعوب،  البناء ووسائل االتصال والتواصل بني  احلاصل يف مواد وتقنيات 
أصبحت ذات ارتباط ضعيف مع العوامل األساسية التي من املفرتض أن تبنى عليها هذه التجمعات. وملا 
لالشرتاطات والضوابط التخطيطية والعمرانية من دور يف حتديد الطابع العمراين واملعامري للمناطق العمرانية 

واملحافظة عليه، هدف البحث إىل تقييم هذا الدور يف مخسة جتمعات عمرانية بمدينة الرياض.
وقد استخدم البحث منهج التحليل الوصفي يف صياغة منهجية التحليل، والتي اهتمت بالتوصيف واإلملام 
بمفاهيم وجوانب الطابع العمراين واملعامري، واالشرتاطات التخطيطية وعنارص وضوابط التحكم يف الطابع. 
والوضع  العمرانية  للمناطق  التخطيطية  االشرتاطات  بني  للمقارنة  املقارن  التحليل  منهَج  استخدم  وكذلك 

الراهن هلا من خالل الدراسة التطبيقية لعدد من األحياء بمدينة الرياض.
ولقد أظهرت الدراسة التحليلية هلذه التجمعات وجود عدد من السلبيات منها: عدم اهتامم األدلة والضوابط 
العمراين،  الطابع  انسجام  العمرانية، بحيث أصبح هناك ضعف يف  للتجمعات  املهمة  املكونات  بالعديد من 
يف  االختالف  نتيجة  حمدد  سامء  خط  وغياب  األخرى،  النقل  بوسائل  مقارنة  املشاة  حركة  دعم  يف  وضعف 

ارتفاعات املباين، وهو ما أثر عىل خصوصية الساكنني.
  وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات أمهها: رضورة صياغة وتطوير األدلة أو الترشيعات التخطيطية 
والدينية  واالجتامعية  البيئية  باجلوانب  أكرب  بشكل  اجلديدة  العمرانية  التجمعات  يربط  بام  والتصميمية، 

واالقتصادية للمكان والسكان.

الكلامت املفتاحية: العمران، العامرة، الطابع، االشرتاطات التخطيطية، التجمعات العمرانية.
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1. املقدمة

ُتعــد البيئــة العمرانيــة ومعاملهــا العمرانيــة 
ــة والسياســية  ــة للتفاعــالت احلضاري إفــرازات طبيعي
مــن  مرحلــة  كل  يف  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة 
مراحــل تطــور املدينــة، إال أن التوغــل املتســارع 
للفكــر املعــامري والعمــراين الغــريب يف مدننــا العربيــة 
أدى إىل فقداهنــا اهلويــة العمرانيــة التقليديــة األصليــة 
ــة،  ــرون املاضي ــالل الق ــكلت خ ــت وتش ــي نم والت
ــل،  ــذا التوغ ــًا هل ــدًا حقيقي ــتلزم رص ــا يس ــو م وه
وذلــك للمحافظــة عــىل املــدن العربيــة وهويتهــا 
احلضاريــة والعمرانيــة األصيلــة، وبحيــث يقيــس 
هــذا الرصــُد وفــق طريقــة علميــة التغــرياِت احلاصلــَة 
والتأثــريات الســلبية واإلجيابيــة عــىل البيئــة العمرانيــة 
ــدة.  ــة ممت ــب زمني ــالل حق ــريب خ ــج الع ــدن اخللي مل

ــامري  ــر املع ــل يف الفك ــر التوغ ــح أث ولتوضي
ــر  ــالق ع ــري انط ــر إىل تأث ــن النظ ــراين يمك والعم

احلداثــة يف العقــد الثــاين مــن القــرن املــايض يف الكثــري 
ــهم ذلــك يف  ــث أس ــول العــامل، حي مــن املــدن ح
تشــابه الطابــع العمــراين واملعــامري للمــدن إىل درجــة 
ــن  ــد م ــح العدي ــال: أصب ــبيل املث ــىل س ــرية، فع كب
املجمعــات الســكنية عبــارة عــن جمموعــة مــن املبــاين 
ــة  ــانية متكامل ــدة إنس ــن وح ــر إىل تكوي ــردة تفتق املنف
ذات معنــى، وذلــك نتيجــة جتاهلهــا الــرتاث العريــق 
الــذي كانــت متلكــه تلــك املــدن. ومــن األمثلــة عــىل 
ذلــك منطقــة الديفنــس )La defence يف باريــس(، 
ومركــز لينكولــن )Lincoln center( يف مدينــة نيويــورك 
حيــث أخفقــت هــذه املراكــز يف تكويــن وحــدة 
إنســانية متكاملــة وذات معنــى )املوســوي وآخــرون، 

 .)2009

ولذلــك تلجــأ بعــض الــدول إىل صياغــة 
ــة  ــرتاطات التخطيطي ــط واالش ــن الضواب ــة م جمموع
ــق  ــاول حتقي ــادث وحت ــل احل ــذا اخلل ــج ه ــي تعال الت
املحليــة  املجتمعــات  خصوصيــة  بــني  املواءمــة 

الشكل رقم )1(.دور االشرتاطات يف املواءمة بني اخلصوصية املكانية ومشكالت املدن

املصدر: الباحث بترف من )الزيات،2010(



171 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

واالقتصاديــة(  والدينيــة  واالجتامعيــة  )البيئيــة 
وطابعهــا العمــراين واملعــامري، وأن تكــون لــكل 
منطقــة طابعهــا العمــراين واملعــامري الــذي يعــرب 
عــن شــخصيتها وهويتهــا، وهــذا مــا ســيهتم بــه هــذا 
البحــث مــن خــالل قيــاس االرتبــاط بــني الضوابــط 
العمــراين  والطابــع  التخطيطيــة  واالشــرتاطات 

واملعــامري.

2. مشكلة البحث:

ــة  ــات العمراني ــدان التجمع ــرة فق ــل ظاه  متث
يف العــر احلديــث إىل املقومــات الطبيعيــة التــي 
تبنــى عليهــا هــذه التجمعــات واملبنيــة عــىل اجلوانــب 
ــة للمــكان  ــة واالقتصادي ــة والديني ــة واالجتامعي البيئي
ــم  ــاين معظ ــث يع ــية، حي ــكالية أساس ــكان؛ إش والس
الــدول واملجتمعــات مــن هــذه املشــكلة والتــي 
ــة  ــب العمراني ــالل اجلوان ــن خ ــا م ــن مالحظته يمك

ــة. ــة للمدين ــردات املعامري واملف

3.  أمهية البحث:

 ُيشــكل الطابــع العمــراين واملعــامري مــرآة 
ــة  ــة والديني للعديــد مــن اجلوانــب البيئيــة واالجتامعي
واالقتصاديــة الســائدة يف ذلــك املــكان والزمــان 
ــن  ــد م ــن العدي ــا ع ــام، ومتيزه ــدت ب ــن وج اللذي
األمكنــة واألزمنــة األخــرى )صــالح، 2004(. ومــع 
تطــور وســائل االتصــال والتواصــل بــني الشــعوب، 
وزيــادة االطــالع عــىل الطــرز والتوجهــات العمرانيــة 
ــاء،  ــواد البن ــور م ــابقة وتط ــة والس ــة القائم واملعامري
ظهــرت أنــامط لتجمعــات عمرانيــة ومعامريــة خمتلفــة 
ــة احلديثــة  ــه املدينــة. ومــع نمــو املدين عــام بنيــت علي
ــامري  ــراين واملع ــع العم ــزة للطاب ــامل املمي ــت املع اختف
للمدينــة، وهــو مــا ســاهم يف تشــابه املــدن يف املجمــل 
وظهــور العديــد مــن املشــكالت، باإلضافــة إىل تغيــري 
)الزيــات،  للمدينــة  البريــة والذهنيــة  الصــورة 

ــايل: ــكل الت ــه الش ــا يوضح ــذا م 2010(، وه

الشكل رقم )2(. يوضح أمهية البحث يف إحياء الطابع اخلاص للمدن عن طريق االشرتاطات والضوابط 
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   ومــن هنــا تــأيت أمهيــة البحــث يف تقييــم دور 
ــن  ــي م ــة -الت ــط التخطيطي ــرتاطات والضواب االش
ــان  ــكان والزم ــة للم ــس خصوصي ــرتض أن تعك املف
ــامري  ــراين واملع ــع العم ــد الطاب ــكان - يف حتدي والس
للمدينــة، ودورهــا يف معاجلــة التأثــريات الســلبية 

ــة. ــك اخلصوصي ــدان تل ــة يف فق ــدن احلديث للم

4. أهداف البحث:

   يواجــه املخططــون واملعامريــون حتديــات 
ــامري  ــري املع ــل يف التعب ــد والتأصي ــة التجدي يف قضي
ــة.  ــوم احلداث ــم بمفه ــراين وارتباطه ــط العم والتخطي
ــة  ــط التخطيطي ــرتاطات والضواب ــأن االش ــن ش وم
ــامري  ــراين واملع ــع العم ــل الطاب ــاعدهتم يف تأصي مس
تلــك  صياغــة  يتــم  عندمــا  وذلــك  للمدينــة، 
االشــرتاطات والضوابــط بطريقــة حتقــق املواءمــة مــع 
اجلوانــب البيئيــة واالجتامعيــة والدينيــة للمجتمعــات 
وكذلــك  واملعــامري  العمــراين  وطابعهــا  املحليــة 
املســتجدات التقنيــة احلديثــة. وعليــه هيــدف البحــث 
إىل »تقييــم دور االشــرتاطات والضوابــط التخطيطيــة 
يف حتديــد الطابــع العمــراين واملعــامري للمناطــق 
العمرانيــة بالتطبيــق عىل مدينــة الريــاض«. وباإلضافة 
ــق  ــث إىل حتقي ــذا البح ــعى ه ــي يس ــدف الرئي إىل اهل

ــة يف: ــة واملتمثل ــداف الفرعي ــن األه ــدد م ع

حتديــد العنــارص املؤثــرة عــىل الطابــع العمــراين  ●
ــق العمرانية. ــامري للمناط واملع

حتديــد العنــارص التــي يمكــن اســتخدامها  ●
لقيــاس الطابــع العمــراين واملعــامري للمناطــق. 

معرفــة تأثــري االســتدامة احلرضيــة واملــدن  ●
الذكيــة عــىل ضوابــط التحكــم وحتديــد الطابــع 

املحــيل. 

حتديــد أوجــه القصــور يف تطبيــق االشــرتاطات  ●
والضوابــط التخطيطيــة يف مدينــة الرياض. 

5. تساؤالت البحث:

ــراين  ● ــع العم ــىل الطاب ــرة ع ــارص املؤث ــا العن م
ــة؟ ــق العمراني ــامري للمناط واملع

مــا العنــارص التــي يمكــن اســتخدامها لقيــاس  ●
الطابــع العمــراين واملعــامري للمناطــق؟ 

ــات  ● ــة والتوجه ــتدامة احلرضي ــري االس ــا تأث م
ــدن؟ ــامري للم ــراين واملع ــع العم ــىل الطاب ــة ع احلديث

ــة  ● ــط التخطيطي مــا دور االشــرتاطات والضواب
يف حتديــد الطابــع العمــراين واملعــامري للمناطــق 
الريــاض وأوجــه القصــور يف  العمرانيــة بمدينــة 

تطبيقهــا؟ 

6. خطوات ومنهج البحث:

   اســتخدم البحــث املنهــج الوصفــي التحليــيل 
للمفاهيــم واجلوانــب اخلاصــة بالطابــع العمــراين 
وعنــارص  التخطيطيــة  واالشــرتاطات  واملعــامري 
ــة  ــالل مراجع ــن خ ــع م ــم يف الطاب ــط التحك وضواب
العديــد مــن األدبيــات الســابقة. كــام اســتخدم البحث 
ــرتاطات  ــني االش ــة ب ــك للمقارن ــارن وذل ــج املق املنه
ــن  ــع الراه ــة والوض ــق العمراني ــة للمناط التخطيطي
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ــاض،  ــة الري ــاء مدين ــض أحي ــىل بع ــق ع ــا بالتطبي هل
ــم 3. ــكل رق ــث يف الش ــار البح ــل إط ويتمث

7. اإلطار النظري واملعريف للبحث

7.1 املفاهيم العامة

أوالً: مفهوم الطابع:  

ــث  ــع حي ــة بالطاب ــم املرتبط ــددت املفاهي  تع
ــق  ــز للمناط ــاق أو حي ــش بـــ »نط ــن لين ــه كيف عرف
ــردة  ــخصية منف ــز بش ــدة، ويتمي ــة الواح ــل املدين داخ
ــاس  ــىل أس ــًا ع ــًا خاص ــا طابع ــالل امتالكه ــن خ م
ــورة  ــهل إدراك الص ــق يس ــني املناط ــالف ب أن االخت
الذهنيــة للمدينــة« وكذلــك عرفــه ســيد التــوين 
ــز  ــي متي ــة الت ــات املركب ــن الصف ــة م ــه »جمموع بأن
ــة  ــع األبني ــم طاب ــه مفاهي ــه ويضــم يف ثناي ــًا بذات مكان

واملنــاخ  املوقــع  ومالمــح  املعامريــة  والعنــارص 
عــن  شــامل  تعبــري  إنــه  إذ  الثقافيــة،  واألنشــطة 
ــدد  ــكان حم ــانية يف م ــة اإلنس ــة اجلامع ــل جترب حاص
ــر  ــع تطوي ــل م ــا يف التعام ــة بعينه ــرتة زمني ــالل ف خ
ــد  ــه عب ــوين،1987(. وعرف ــة« )الت ــم احلرضي بيئته
ــامت  ــة الس ــه »جمموع ــرون بأن ــايس وآخ ــم عس احللي
مــن  املبنــى  عنهــا  يعــرب  التــي  اجلامليــة  والقيــم 
ــواد  ــاء وم ــاليب البن ــي وأس ــكله اخلارج ــث ش حي
اإلنشــاء. باإلضافــة إىل جمموعــة العوامــل االجتامعيــة 
ــي  ــة الت ــة للمنطق ــة والروحي ــة والثقافي واالقتصادي
ــة  ــامري« يف جمل ــل املع ــىل العم ــا ع ــرض وجوده تف
»أبحــاث وتــراث« التــي تصدرهــا اهليئــة العامــة 
للســياحة واآلثــار 2012. وبجانــب مــا ســبق هنــاك 
ــي  ــد الباق ــف عب ــل تعري ــات مث ــن التعريف ــد م العدي
ــا  ــتها م ــن دراس ــح م ــث يتض ــات حي ــم والزي إبراهي

ــيل:  ي

اإلطار
الفكري
للبحث

البحثية البحثيةاملشكلة الدراسةالتساؤالت مجعوأدواتمنهج
املعلومات

البحث أمهية البحث أهداف للبحث املنهجي اإلطار

األساسية الطابعاملفاهيم علؤاملالعواملأمهية تشكيلىثرة
الطابع

االرتباط واملعماريوضوابطمصفوفة العمراين الطابع يف التحكم

االستدامة مفهوم

الذكية املدن مفهوم

االستدامة حماور

الذكية املدن حماور

العمراين الطابع يف التحكم ضوابط
يف االستدامةإطارواملعماري

احلديثة واملداخل

العملية الر ضعلىبيقيةطالتوالدراسة مدينة من أحياء

اإلطارالنظري
واملعريف

ائجللبحث
نت

ات
وصي

وت
حث

الب االستدامة إطار يف الطابع
الذكيةواملدنضريةاحل

الطابعومفهومحتليل
واملعماريكصورة العمراين

العمرانية للبيئة

الشكل رقم )3(. اإلطار للعام للبحث ومنهج الدراسة
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أن الطابــع لــه ســمة مميــزة ومتفــردة تنتــج مــن  ●
إدراك الصــورة الذهنيــة للمنطقــة.

الطابــع لــه جمموعــة مــن املفــردات مثــل:  ●
واإلنشــاء.  البنــاء  وأســاليب  اخلارجــي  الشــكل 

البيئيــة  ● العوامــل  بمختلــف  يتأثــر  الطابــع 
االقتصاديــة   - االجتامعيــة   - )الطبيعــة  املحيطــة 

-الثقافيــة(.

الطابــع ليــس تقليــد املــايض فقــط ولكــن  ●
ــارة.  ــة يف كل حض ــادئ املتأصل ــه واملب ــق روح حتقي

أمهيــة دور االشــرتاطات والترشيعــات املنظمــة  ●
ــة  ــكل منطق ــز ل ــع ممي ــق طاب ــة لتحقي ــة العمراني للبيئ

طبقــًا ملفرداهتــا.

ــي  ● ــات ه ــن العملي ــة م ــاج ملجموع ــع نت الطاب
ــط(.  ــم والتخطي ــاء والتصمي )اإلنش

ثانيًا: مفهوم الطابع العمراين

بالطابــع  اخلاصــة  املفاهيــم  تنوعــت     
ــه »كل  ــوين، 1997( بأن ــر )الت ــث ذك ــراين، حي العم
مركــب شــديد التعقيــد يعكــس بصــدق مالمــح 
ــية  ــة واألساس ــم االجتامعي ــع وتقنياهت ــة واملجتم البيئ
ــراب  ــه واضط ــة بنيت ــع وأزم ــاكل املجتم ــايل مش وبالت
مؤسســاته«. بجانــب تعريــف )صــالح،2004( »بأنه 
ــد يعكــس بصــدق مالمــح  كل مركــب شــديد التعقي
ــية  ــة واألساس ــم االجتامعي ــع وتقنياهت ــة واملجتم البيئ
ــراب  ــه واضط ــة بنيت ــع وأزم ــاكل املجتم ــايل مش وبالت
ــي، 2006(  ــف )املذحج ــك تعري ــاته«. وكذل مؤسس

»جمموعــة املالمــح العمرانيــة املميــزة لنطــاق جغــرايف 
أو حيــز إنســاين بعينــه، ويضــم يف ثنايــاه كذلــك 
لغــة التشــكيل ومفــردات املعــامر ومالمــح املــكان«. 
وهنــاك كذلــك تعريــف )الزيــات، 2010( بــأن 
ــات  ــة ملكون ــورة النهائي ــو »الص ــراين ه ــع العم الطاب
ــب  ــة تتطل ــورة النهائي ــذه الص ــة. ه ــة العمراني البيئ
ــاين،  ــل اإلنس ــة والتفاع ــة الطبيعي ــة إىل البيئ باإلضاف

ــي«. ــد الزمن البع

ومــن خــالل مراجعــة العديــد مــن الدراســات 
ــا  ــح م ــراين يتض ــع العم ــوم الطاب ــت مفه ــي تناول الت

يــيل: 

ملالمــح  ● انعــكاس  هــو  العمــراين  الطابــع 
ــي.  ــد الزمن ــب البع ــة بجان ــة للمنطق ــات املختلف البيئ

الطابــع العمــراين جمموعــة مــن الصفــات  ●
املركبــة وبنــاء عليــه فــإن الترشيعــات ال بــد أن تغطــي 

ــات.  ــك الصف تل

التشــكيل العمــراين أداة مهمــة يف حتقيــق طابــع  ●
مميــز ومتفــرد ألي منطقــة. 

ثالثًا: مفهوم الطابع املعامري

ــامري  ــع املع ــة بالطاب ــم اخلاص ــدد املفاهي تتع
للمناطــق واملبــاين، وهــذا كــام هــو موضــح يف اجلدول 
رقــم )1(، فــإن الطابــع املعــامري هــو كل مــا يعكــس 
الشــخصية املحليــة املميــزة للمــكان، كانعــكاس 
واملنــاخ  املوقــع  منهــا:  العوامــل  مــن  ملجموعــة 
اســتمرارية  بــرشط  واملجتمــع،  والثقافــة  والبيئــة 
يف  االســتمرارية  أي  للمــكان.  البريــة  املالمــح 
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ــط  ــتمرارية خ ــل: اس ــراين مث ــكيل العم ــارص التش عن
وتقــارب  املبــاين،  ارتــداد  واســتمرارية  الســامء، 
ــواد  ــابه م ــاين، وتش ــات املب ــة، وارتفاع ــام الكتل أحج
ــاء، وتوحيــد األلــوان، والتفاصيــل، والفتحــات،  البن
ومداخــل املبــاين، واإليقاعــات اخلاصــة باملبــاين، 
ــذه  ــات. وه ــب الفتح ــات، ونس ــروض الواجه وع
ــدة  ــًا بالوح ــي إحساس ــي تعط ــي الت ــتمرارية ه االس
ــكان. ــىل إدراك امل ــاهد ع ــدرة املش ــم ق ــا يدع ــو م وه

وبشــكل عــام فــإن الطابــع املعــامري هــو 
ــكان  ــزة للم ــة املمي ــخصية املحلي ــس الش ــا يعك كل م
ــع  ــا: املوق ــل منه ــن العوام ــة م ــكاس ملجموع كانع
ــتمرارية  ــع. واالس ــة واملجتم ــة والثقاف ــاخ والبيئ واملن
يف عنــارص التشــكيل العمــراين مثــل: اســتمرارية خــط 
الســامء، واســتمرارية ارتــداد املبــاين، وتقــارب أحجام 
ــاء. ــواد البن ــابه م ــاين، وتش ــات املب ــة، وارتفاع الكتل

7.2 أمهية دراسة الطابع

تكمــن أمهيــة الطابــع العمــراين يف كونــه يعمــل 
عــىل إبــراز وتأكيــد هويــة املجتمعــات العمرانيــة بــام 
ــادي  ــي واقتص ــراين واجتامع ــوى عم ــن حمت ــم م تض
وبيئــي، وقــد تزايــد االهتــامم بالطابــع العمــراين 
ــني  ــات واملتخصص ــوة املجتمع ــع صح ــامري م واملع
بمحدوديــة  والوعــي  عــام،  بوجــه  الغــرب  يف 
والعمــران.  العــامرة  يف  احلداثــة  حركــة  وقصــور 
وللطابــع أمهيــة روحيــة ووظيفيــة ومجاليــة، حيــث إن 
شــعوب العــامل العــريب اليــوم بــال هويــة، حيــث تــم 
ــة  ــة والتخطيطي ــات والعنــارص املعامري ــاس املكون اقتب
وتنفيذهــا يف بيئــات غــري مناســبة لتطبيقهــا )املرشــد، 
2001(، وبشــكل عــام تكمــن األمهيــة أيضــًا يف 
ــل  ــة وحتلي ــات دراس ــيًا يف عملي ــددًا أساس ــه حم كون
ــرب  ــه يع ــامري؛ ألن ــراين واملع ــكيل العم ــد التش وحتدي
عــن املالمــح العمرانيــة واملعامريــة املميــزة ملــكان مــا 

املفهوماملصدر

(٢٠١٠)الزيات،

عالقات لونية، بيئية، وظيفية، تشكيلية، خصائصوسامتوعنارص)شكلية، املعامريهو الطابع
الوحدة من نوع إضفاء عىل تعمل املعامري، العمل يف ومتكررة وغريها( موجودة هندسية أو مكانية

التشكيلية.

(٢٠٠٤)صالح،

هو املعامري الغالفالطابع الواجهاتأو تكوين يف السائد اخلارجي التشكيل صفات حصيلة
ومالحمها والتشكيلية السطحية وصفاهتا ومفرداهتا البناء لغة عىل ويركز ما، مكان للمباينيف اخلارجي

وعنارصها.

(.٢٠٠٠)الدمريي،
ويرتبط حمدد مكان يف ومبانيه اإلنسان أعامل بني والتفاعل التميز شخصية إليه،هو وينتمي بالزمان

ما. مكان للمباينيف الواجهات تكوين يف السائد اخلارجي التشكيل صفات ويعتربحصيلة
عسايس احلليم عبد

( (٢٠١٢وآخرون

وكذا قوميته، عن معربة مميزة شخصية وتعطيه املبنى عنها يعرب التي اجلاملية السامتوالقيم جمموعة هو
قام الذي املعامري البناء.شخصية هذا بتصميم

اجلدول رقم )1(. املفاهيم املختلفة للطابع املعامري



  عبد املحسن بن خالد السديري: تقييم دور االشرتاطات والضوابط التخطيطية ...176

ــة  ــىل البيئ ــة ع ــل املختلف ــري العوام ــارش لتأث ــاج مب كنت
العمرانيــة )فايــد، 2000(. 

7.3 العوامل املؤثرة عىل الطابع: 

ــىل  ــرة ع ــل املؤث ــن العوام ــد م ــاك العدي    هن
منهــا:  للمناطــق  واملعــامري  العمــراين  الطابــع 
العوامــل الطبيعيــة والعوامــل اإلنســانية )الشــكل 
ــىل  ــر ع ــي تؤث ــارصه الت ــام عن ــكل منه ــم 4(، ول رق
العمــران وبنســب خمتلفــة تبعــًا للخصوصيــة املكانيــة 
لــكل نطــاق. كــام خيتلــف مــدى تأثــري كل مــن هــذه 
العوامــل والعنــارص زمنيــًا مــن فــرتة إىل أخــرى، 
املؤثــرة عــىل  العوامــل  التــايل  الشــكل  ويوضــح 
الطابــع العمــراين واملعــامري )الزيــات، 2004(. 

للدراســات  واملعــريف  النظــري  اإلطــار   7.4
واألدبيــات الســابقة للطابــع املعــامري والعمــراين

ــت  ــي تناول ــات الت ــات واألدبي ــدد الدراس تتع
الطابــع العمــراين واملعــامري، حيــث تطرقــت العديــد 
مــن الدراســات العامليــة إىل اهلويــة العمرانيــة كدراســة 

ــن،2009(  ــة )ماولدي ــك دراس )أدم، 2008(، وكذل
ــامرة  ــكتلندية بالع ــة اإلس ــامرة التقليدي ــر الع ــن تأث ع
ــني  ــرة ب ــية املتوت ــات السياس ــر العالق ــة وأث الربيطاني
البلديــن عــىل أنــامط البنــاء والتصميــم املعــامري 
للمبــاين، كحالــة خاصــة للتأثــر باالنفتــاح عــىل 
)بابــر  دراســة  وكذلــك  آخــر،  معــامري  فكــر 
وحســن،2012( عــن العوامــل التــي حتــدد إمكانيــة 
املــدن،  يف  املعامريــة  للهويــة  واالســتمرار  البقــاء 
ــذي  ــريي،2009( وال ــة )الديم ــة إىل دراس باإلضاف
قــدم دراســة بحــث فيهــا أثــر العوملــة واالنفتــاح عــىل 
ــة يف  ــات املعامري ــىل التوجه ــرى ع ــارات األخ احلض

ــدن.  امل

ــض  ــاك بع ــة هن ــات العاملي ــب الدراس وبجان
تطــرق  حيــث  واخلليجيــة:  العربيــة  الدراســات 
ــع  ــن صن ــة م ــه إىل أن »الثقاف ــدون يف مقدمت ــن خل اب
اإلنســان بــام قــام بــه مــن جهــد وفكــر ونشــاط ليســد 
ــه  ــه يف بيئت ــه األوىل، وحاجات ــن طبيعت ــص م ــه النق ب
ــاألدوات  ــرة ب ــرة وزاخ ــة عام ــش معيش ــى يعي حت
إن  ابــن خلــدون(، وحيــث  )مقدمــة  واملصانــع« 

الشكل رقم )4(.العوامل املؤثرة عىل الطابع العمراين. املصدر، ) الزيادات، 2010(.



177 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

ــي  ــة والت ــر بالثقاف ــة تتأث ــة والعمراني ــة املعامري اهلوي
الفنيــة  الطــرز  باتــت  بالعوملــة،  تتأثــر  بدورهــا 
ــون  ــرف وفن ــن ح ــا م ــام فيه ــالمية ب ــة اإلس واملعامري
ــا  ــض إىل أهن ــرق البع ــد تط ــار. ولق ــددة باالندث مه
ليســت جمــرد أشــكال وتشــكيالت، ولكنهــا وجدانــًا 
وأرواحــًا مضمنــة داخــل تلــك األشــكال، وال يمكــن 
أن تفهــم أو تــدرك إال إذا نظــر إليهــا مــن خــالل 
والســيكولوجية  احلضاريــة  خلفيتهــا  أو  واقعهــا 
والرمزيــة. )العتيبــي، 2001(، وهنــاك أيضــًا دراســة 
)الديوجــي وآخــرون،2010( عــن الطابــع والهويــة 
العراقية  العامرة  توجهــات  يف  السكن  لبيئة  املكانيــة 
املعاصرة، وانعكاســها عىل النتاج املعامري األكاديمــي. 
إىل  تطــرق  فقــد  إىل )بوشــريي،2009(  وبالنســبة 
ــول يف  ــباب التح ــن وأس ــارصة يف البحري ــامرة املع الع

ــن.  ــة للبحري ــة التقليدي ــة املعامري اهلوي

وأثــر  اإلســالمية  العربيــة  املدينــة  وعــن 
ــض  ــام البع ــة، ق ــة العمراني ــن البيئ ــع يف تكوي الترشي
)اهلذلــول،1414( بوصــف البيئــة العمرانيــة للمدينــة 
ــرتة األوىل:  ــني )الف ــالل فرتت ــالمية خ ــة اإلس العربي
القديمــة -  العربيــة اإلســالمية  باملدينــة  وتتعلــق 
ــارصة يف  ــة املع ــة العمراني ــل البيئ ــة: متث ــرتة الثاني الف
ــد انتهــت الدراســة  ــة الســعودية(، وق اململكــة العربي

ــة: ــج التالي إىل النتائ

عــىل الرغــم مــن تعــدد وســائل اســتلهام  ●
الــرتاث املعــامري إال أهنــا مجيعــًا قــد وظفــت للتعبــري 
عــن الطابــع واهلويــة املحليــة للمجتمعــات التقليديــة، 
وباســتعراض هــذه االجتاهــات تبــني مــدى جدواهــا 
ــن  ــرب ع ــا تع ــام أهن ــدف، ك ــذا اهل ــق ه ــبي لتحقي النس

ــى  ــخ وحت ــن النس ــدءًا م ــور، ب ــي للتط ــط طبيع خ
ــتدامة.  ــل االس تأصي

أن اســتلهام الــرتاث املعــامري بوصفــه اجتاهــًا،  ●
ــن  ــة م ــات املعامري ــع االجتاه ــب مجي ــا يصي ــه م يعرتي
ــون إىل  ــون واملامرس ــى املعامري ــا ينح ــذال عندم االبت
ــم  ــول وفه ــوع إىل األص ــكيل دون الرج ــق الش التطبي

ــتها. ــم ودراس القي

بالنســبة للدراســات الســعودية فمــع  أمــا 
التــي  الثقــايف والتحــوالت االجتامعيــة  االنفتــاح 
حدثــت خــالل القــرن العرشيــن، تأثــرت ثقافــة 
معامريــة  اجتاهــات  بظهــور  الســعودي  املعــامري 
وعمرانيــة تواكــب التكنولوجيــا احلديثــة خاصــة 
بعــد انتشــار العوملــة. ونتيجــة لذلــك عجــز كثــري مــن 
ــكار  ــم واألف ــن إدراك القي ــعوديني ع ــني الس املعامري
ــع  ــتخدامها م ــم اس ــة ليت ــامرة التقليدي ــية للع األساس
ــك  ــارصة، ولذل ــامرة املع ــة يف الع ــا احلديث التكنولوجي
فــإن الكثــري مــن التصاميــم والواجهــات تبنــت 
حلــوالً غربيــة متجاهلــة بذلــك متامــًا اهلويــة والقيــم 
مــن  القليــل  مــع  القديمــة،  للمدينــة  احلضاريــة 
ــردات  ــن املف ــاس م ــاول االقتب ــي حت ــم الت التصامي
التشــكيلية كمعاجلــات جتميليــة للواجهــات اخلارجيــة 
ووظيفتهــا  مضموهنــا  االعتبــار  يف  األخــذ  دون 
األساســية، ومــن هنــا تبــدأ املشــكلة حيــث أصبحــت 
العربيــة  اململكــة  يف  املعــارصة  املبــاين  واجهــات 
الدراســة(  الريــاض )مدينــة  الســعودية وخاصــة 

تفتقــر إىل هويتهــا وطابعهــا التقليــدي األصيــل.

ــل  ــيل األصي ــع املح ــل الطاب ويف رضورة تأصي
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ــع  ــل الطاب ــه،2010( إىل تأصي ــض )فقي ــرق البع تط
ــرتداد  ــدف اس ــك ب ــة، وذل ــا احلديث ــي يف عامرهت املك

ــالل: ــن خ ــي م ــامري املك ــرتاث املع ــخصية ال ش

املحافظــة عــىل هويــة معامريــة ثابتــة ملكــة  ●
املكرمــة.

املكيــة،  ● العــامرة  كيفيــة حــدوث حتــول يف 
الشــعور باالســتمرارية. إعــادة  وكيــف نســتطيع 

التعــرف إىل مــدى التبايــن والتوافــق بــني  ●
املعــارصة. والبيئــة  التقليديــة  البيئــة 

بيئــة  ظهــور  إىل  الدراســة  أشــارت  ولقــد 
ــة  ــن البيئ ــريًا ع ــف كث ــة ختتل ــة املكرم ــارصة بمك مع
ولقــد  األصليــة.  التقليديــة  املكيــة  العمرانيــة 
ــة  ــة احلديث ــة العمراني ــة إىل أن البيئ ــت الدراس توصل
ناجتــة عــن ختطيــط مســبق، وهــذا املخطــط ال يتــالءم 
ــة  ــك بيئ ــن ذل ــج ع ــة، فنت ــة للمدين ــة املحلي ــع البيئ م
عمرانيــة غريبــة وغــري منتميــة، كــام تطــرق )الســلفي 
ــل  ــعودية يف تأصي ــة الس ــس،2009( إىل التجرب والب
ــة،  ــة املكرم ــه بمك ــة علي ــراين واملحافظ ــرتاث العم ال
ــامرة  ــامت الع ــح وس ــتعراض مالم ــا باس ــث قام حي
املحليــة بمكــة املكرمــة، والوســائل املتبعــة يف تأصيلــه 
واملحافظــة عليــه، وذلــك بــدف إلقــاء الضــوء عــىل 
مالمــح الــرتاث املعــامري بمكــة املكرمــة، ولقــد 

توصلــت الدراســة إىل:

غنيــة  ● املكرمــة  ملكــة  التقليديــة  العــامرة  أن 
ــت  ــة كان ــال متعاقب ــة ألجي ــي حصيل ــة، وه ومتنوع
الطبيعيــة  العوامــل املؤثــرة فيهــا هــي الظــروف 

والدينيــة،  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة  واملناخيــة 
املتاحــة. املــواد  إىل  باإلضافــة 

يف أواخــر اخلمســينيات ظهــرت أنــامط معامرية  ●
دخيلــة عىل العــامرة الســعودية وبــدون أي حمــددات.

يف منتصــف الســبعينيات انطلقــت الدعــوة إىل  ●
تأصيــل القيــم والــرتاث العمــراين يف اململكــة.

ظهــور أســلوب األصالــة واملعــارصة الرافــض  ●
للنقــل الريــح لعنــارص العــامرة الرتاثيــة.

ــراز  ــة إب ــح أمهي ــبق يتض ــا س ــالل م ــن خ وم
الطابــع العمــراين واملعــامري لــكل مــكان عــىل حــدة 
يف إطــار العوامــل املختلفــة املؤثــرة عليــه. وإبــراز هذا 
ــن  ــم ضم ــط للتحك ــالل ضواب ــن خ ــم م ــع يت الطاب
ــة،  ــط التخطيطي ــرتاطات والضواب جمموعــة مــن االش
ــق  ــة حتقي ــل كيفي ــو حتلي ــث ه ــه البح ــدف إلي ــا هي وم

ذلــك.

االشــرتاطات  بــني  االرتبــاط  مصفوفــة   7.5
العمــراين والطابــع  التخطيطيــة  والضوابــط 

بــني  االرتبــاط  أمهيــة مصفوفــة  تكمــن     
والطابــع؛  التخطيطيــة  والضوابــط  االشــرتاطات 
اخلاصــة  العنــارص  ارتبــاط  ملــدى  توضيحهــا  يف 
التصميــم  يف  بــا  املعمــول  التحكــم  بضوابــط 
الطابــع  تشــكيل  بعوامــل  واملعــامري  العمــراين 
العــام والطابــع العمــراين واملعــامري. ولقــد قــام 
)الفايــد 2000( بوضــع مصفوفــة توضــح االرتبــاط 
ــن  ــدد م ــري وع ــع الب ــل الطاب ــارص حتلي ــني عن ب
عنــارص ضوابــط التحكــم، وذلــك بصياغــة نمــوذج 
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ــط  ــرتاطات والضواب ــني االش ــاط ب ــة االرتب ملصفوف
ــر  ــع أط ــه وض ــم في ــذي ت ــع، وال ــة والطاب التخطيطي
ــتوى  ــىل مس ــامري ع ــراين واملع ــع العم ــة للطاب حاكم
الكتلــة وعــىل مســتوى املدينــة )فايــد، 2000(. وقــد 
ــة: ــارص التالي ــىل العن ــة ع ــك املصفوف ــدت تل اعتم

عنارص ضوابط التحكم. ●

عنارص حتليل الطابع البري. ●

   وتــم فيهــا وضــع عنــارص فرعيــة لــكل منهــا 
ــط  ــارص يف ضواب ــني العن ــق ب ــدى التواف ــاس م لقي
التحكــم والتحليــل البــري ومــدى ارتبــاط كل 
منهــام باآلخــر؛ للخــروج بمــدى أمهيــة ذلــك العنــر 
يف أي منهــام وارتباطــه بــأي عنــر مــن القائمــة 
األخــرى، وهــو مــا يعطــي نموذجــًا لالرتباطيــة ومــن 
ثــم العنــارص املتحكمــة يف تشــكيل العمــران والعــامرة 
وأخــريًا الطابــع العمــراين واملعــامري. وســوف نتناول 

ــايل: ــا كالت ــارص ومكوناهت ــن العن كاًل م

عنارص ضوابط التحكم: ●

  تناولــت املصفوفــة عنــارص ضوابــط التحكــم 
والتــي تعتــرب األســاس الــذي يقــوم عليــه أي تصميــم 
ــي يف  ــل الرئي ــرب العام ــي، ويعت ــديس أو ختطيط هن

ــايل: ــارصه كالت ــدد عن ــد ح ــكيل، وق التش

ومــن قراءتنــا للعنــارص التــي وضعهــا الفايــد 
نــرى أنــه قــد وضــع عنــارص يمكــن بشــكل أو بآخــر 
ــوال  ــطحات وأط ــب ومس ــن نس ــيًا م ــها هندس قياس
وارتفاعــات وأبعــاد وأعــداد، حتــى أنــه قــد اســتخدم 
ــًا  ــد العنــر كــي يكــون دقيق تلــك األلفــاظ يف حتدي
يف توصيفــه وحتديــد هدفــه مــن الدراســة. وقــد نــرى 
ــايس أي  ــات القي ــرة اإلثب ــىل فك ــد ع ــه اعتم ــا أن هن
ــة  ــه قياســيًا فقــط، يف حــني أن العملي مــا يمكــن إثبات
التصميميــة أو التخطيطيــة يكــون فيهــا عمليــات 
ــة تســتخدم مــن خــالل الفكــر واهلــدف مــن  اعتباري
ــدى  ــًا بم ــًا أيض ــها اعتباري ــن قياس ــم، ويمك التصمي
توافقهــا مــع اهلــدف أو املســتخدم وخالفــه، ويف هــذا 
يمكــن أن نلخــص أن الباحــث مل يضــف االعتبــارات 

ــال: اإلنســانية عــىل ســبيل املث

العــامرة النفســية: ونعنــي بــا مــدى تقبــل 
الســتخدامه. وارتياحــه  للمبنــى  املســتخدم 

العــامرة البيئيــة: ويقصــد بــا أن تكــون متالئمة 
مــع البيئــة حتــى وإن مل حتقــق تلــك املعايري.

نسبة البناء ●

االرتدادات ●

الربوز ●

أبعاد البلكونات ●

ارتفاع املبنى ●

ارتفاع الدروة السطح ●

ارتفاع غرف السطح ●

التقاطعات ●

ارتفاع األدوار ●

أبعاد االحواش ●

عروض الطرق ●

خط البناء ●

عدد األدوار ●

الفتحات ●

عروض مسارات  ●
املشاه 

أسوار قطع االرايض ●

عدد الوحدات ●

مواد البناء ●

منحنيات الطرق ●

التشجري ●
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ــة  ــع طبيع ــالؤم م ــا الت ــد ب ــنة: ويقص األنس
املجتمعــات الثقافيــة والبيئيــة واالجتامعيــة يف األعــامل 

ــة.  التصميمي

ونعطــي مثــاالً صغــريًا هنــا حتــى يتضــح 
ــة  ــا العربي ــي جمتمعاتن ــارص، فف ــك العن ــا لتل تقييمن
وبخاصــة يف اململكــة العربيــة الســعودية نعــاين ارتفاع 
ــاة  ــط احلي ــىل نم ــر ع ــا يؤث ــو م ــرارة، وه ــة احل درج
واســتخدام الطاقــة، ويتطلــب معاجلــات خاصــة 
ــأة  ــن وط ــف م ــة للتخفي ــص وداخلي ــة باألخ خارجي
ــد ال  ــا ق ــمي. فهن ــعاع الش ــرارة واإلش ــات احل درج
حيكمنــا خــط البنــاء أو عــروض املســارات بقــدر مــا 
ــرارة، وإن  ــات احل ــن درج ــل م ــدم التقلي ــا أن خت هيمن

ــات يف  ــوط أو التعرج ــك اخلط ــري تل ــر تغي ــزم األم ل
الطــرق أو اتســاعها عــىل ســبيل املثــال، ومــن ثــم مــن 
ــروزات  ــادة ب ــد رضورة لزي ــد نج ــل ق ــب التظلي طل
املبــاين مــع عنــارص التظليــل الطبيعيــة؛ خللــق فراغات 

ــة. ــتهالك الطاق ــن اس ــل م ــام يقل ــة ب مظلل

 عنارص التحليل البرصي ●

تنــاول الفايــد عنــارص التحليــل البــري 
والتــي تعتــرب شــكل املنتــج ومــدى توافقه مــع عنارص 
التحكــم وتأثــري تلــك العنــارص عليــه وارتباطهــا به يف 
الواقــع العمــيل، ويعتــرب العامــل الرئيــي يف التشــكيل 
مــن وجهــة نظــر الباحــث، وقــد حــدد عنــارصه كــام 

هــو موضــح يف اجلــدول رقــم )2(.

املدينة مستوى عىل
الرشحالعنارصالرشحالعنارص

املسارات
املسار الفراغيدرجة النسبالتشكيل الفراغ، مكوناتوأشكال

الرؤية، البرصية: جمال خصائصاملسار
الربوفاييل القطاع اإلضاءةاملوقعتنسيقالعنارصالبرصية، املعامرية، األعامل التشجري،

الواجهات،األحياء استمرارية االستعامالت،
العمراين النسيج املميزة، بحريات..عنارصالفاعليةالعالمات أشجار، بحار، عنارصطبيعية: أهنار،

إلخ.
العالمات
املميزة

إمكانية االرتفاع، الشكل، النوع،
دور الرطوبة،عنارصمناخيةالعالمة.الرؤية، الرياح، األمطار، السحب، األظالل،

الشمس. شدة
التشكيل
العمراين

السامء العمراين: خط النسيج املبنية اإليقاع،-عنارصالكتلة التفاصيل، البناء، خط الربوزات، االرتدادات،
الفتحات. القياس، البناء، مواد امللمسواللون،

التشكيل
املعامري

دروة ارتفاع املبنى، مسقط شكل املبنى، ارتفاع البناء، خط املبنى، هناية املبنى، واجهة ويشمل: طول املبنى شكل
الربوز. الفتحات، الصيانة، الزخارف، التفاصيل، الردود، السطح، دور شكل السطح،

الرائحة،أخرى أسلوباحلياة، السكان، حجم
النقل. وسائل الضوضاء،

التشكيلأسس
االتزان.املعامري النسب، اإليقاع، املقياس،

اجلدول رقم )2(. عنارص التحليل البرصي عىل مستوى املدينة

املصدر: الباحث بترف من مصفوفة )الفايد 2000(
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ومــن قراءتنــا للعنــارص التــي وضعهــا يف 
ــت  ــارص تفاوت ــع عن ــد وض ــه ق ــرى أن ــة ن املصفوف
بــني مــا يمكــن قياســه فعليــًا واعتباريــًا، أي ال يمكــن 
ــة  ــة الطبيعي ــارص البيئ ــل: عن ــق مث قياســه بشــكل دقي
وأســلوب احليــاة واإليقــاع واالتــزان والرائحــة.. 
إلــخ، حتــى أنــه قــد اســتخدم تلــك األلفــاظ يف 
حتديــد العنــر كــي يكــون دقيقــًا يف توصيفــه وحتديد 
هدفــه مــن الدراســة. وقــد نــرى هنــا أن نظرتــه 
ــن  ــت م ــم وحتول ــر التحك ــن عن ــت ع ــد اختلف ق
ــاري. أي  ــايس واعتب ــلوب قي ــايس إىل أس ــلوب قي أس
أن الباحــث قــد أدخــل عنــارص ال يمكــن بالــرضورة 
قياســها وختضــع ألمهيتهــا طبقــًا للمــكان واألحــوال، 
وهــي مرونــة جيــدة مــن وجهــة نظــر الباحــث حتــى 
يضــع نموذجــًا صاحلــًا جلميــع األماكــن واملجتمعات، 
أو  التصميميــة  العمليــة  مــع  يتــالءم  مــا  وهــو 
التخطيطيــة، يكــون فيهــا عمليــات اعتباريــة تســتخدم 
ــن  ــم، ويمك ــن التصمي ــدف م ــر واهل ــالل فك ــن خ م
قياســها اعتباريــًا أيضــًا بمــدى توافقهــا مــع اهلــدف أو 
املســتخدم وخالفــه، ويف هــذا يمكــن أن نلخــص بــأن 
الباحــث أضــاف هنــا االعتبــارات اإلنســانية كالتــايل 

ــال: ــبيل املث ــىل س ع

)العــامرة النفســية - العــامرة البيئيــة - األنســنة( 
ــا بالرشح. ــابق ذكره الس

كام يالحظ بأن املصفوفة مل تتطرق إىل:

ــل  ● ــدى تقب ــا م ــي ب ــية: ونعن ــامرة النفس الع
الســتخدامه. وارتياحــه  للمبنــى  املســتخدم 

االعتبــارات واألهــداف العامــة للدولــة أو  ●

السياســات التــي تؤثــر عــىل القــرار التخطيطــي ومــن 
ــر يف  ــا تؤث ــي بدوره ــامري، والت ــراين واملع ــم العم ث
الطابــع مثــل: سياســات عمــل جممعــات ســكنية مميزة 
ــا  ــع م ــواءم م ــد ال تت ــة ق ــز جتاري ــة أو مراك أو إداري
حوهلــا، ولكــن الغــرض منهــا إظهــار التقــدم واملعرفة 
والتكنولوجيــا التــي توجــد بالدولــة والغــرض منهــا 
عاملــي وليــس داخليــًا، ومثــل هــذه املرشوعــات 
ــر عــىل النمــط العمــراين بشــكل  ــي تؤث ــة والت الوطني
كبــري قــد ال تتــالءم بشــكل أو بآخــر مــع مــا هــو قائــم 
ــد  ــرية ق ــة كب ــات تطويري ــا مرشوع ــم يتبعه ــن ث وم
ــة إىل عقــود وقــد ال تصــل إىل  تصــل يف مدهتــا الزمني

ــود. ــري املنش ــوب والتغي ــتوى املطل املس

ــاط مل  ــبة االرتب ــد إىل أن نس ــار الفاي ــد أش وق
تتعــدَّ 34% وهــي نســبة ضعيفــة تــدل عــىل أن أغلــب 
الضوابــط العامــة واخلاصــة املعمــول بــا ليــس 
بالــرضورة أن توجــد طابعــًا معامريــًا أو عمرانيــًا مميزًا. 

 لــذا يلــزم وضــع وإضافــة عنــر حاكــم 
ــل  ــع يتمث ــكيل والطاب ــم والتش ــد يف التقيي ــد يفي جدي
يف »الضوابــط التشــكيلية والشــكلية«، حيــث إنــه 
ــن  ــامري م ــراين واملع ــج العم ــم النات ــأهنا تنظي ــن ش م
حيــث الطابــع والتوزيــع والتشــكيل، وإجيــاد مالمــح 
ــة،  ــة والوظيفي ــتمرارية البري ــم باالس ــكيلية تتس تش
وتتســم بالتميــز ومواءمــة البيئــة والعــادات والتقاليــد 
وباألخــص االحتياجــات، وال تعتمــد فقــط عــىل 
ــط  ــري يف ضواب ــأهنا التغي ــن ش ــام أن م ــطحات. ك املس
ــكيل  ــرتاطات التش ــا اش ــاف عليه ــرتاطات لتض االش
ــكليًا  ــرًا ش ــس عن ــة ولي ــع واملواءم ــة بالطاب اخلاص
بــل تكــون حاكمــة ويكــون هلــا مــن الــوزن النســبي 
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ــق. ــة يف التطبي ــل واألولوي الثق

ــة يف حاجــة  ــرى أن تلــك املصفوف ــا ن ــذا فإنن ل
إىل تطويــر بإضافــة بعــض العنــارص التــي تعتــرب 
ــة  ــة واملعامري ــة والعمراني ــة التخطيطي حاكــاًم يف العملي
ــايل:  ــارص كالت ــة عن ــن إضاف ــع، ويمك ــد الطاب وحتدي

أوالً: عنارص ضوابط التحكم:

اخلصوصية. ●

عنارص البيئة )درجات احلرارة، األمطار،..(. ●

االعتبارات الوطنية )األهداف واملرشوعات(. ●

متطلبات الفرد واألرسة. ●

ثانيًا: عنارص التحليل البرصي:

االعتبــارات الوطنيــة )التشــكيل، الشــكل،  ●
األلــوان، امللمــس(.

عــىل  ● النفســية(  )العــامرة  النفســية  الراحــة 
املســتويني التخطيطــي واملعــامري مــن خــالل مالءمــة 
اســتخدام املبنــى وتأهيــل املبنــى جلميــع املســتخدمني 

ــتخدامه. ــى واس ــع املبن ــل م ــهولة التعام وس

طبيعة السكان الثقافية. ●

طبيعة السكان االجتامعية. ●

حجم السكان املستخدم واملرتدد أو الزائر. ●

ــف  ــاط الضعي ــل واالرتب ــذا اخلل ــة ه    وملعاجل
كــام ذكــره الفايــد )الفايــد 2000( بــني عنــارص 
ــارص  ــني عن ــة، وب ــرتاطات التخطيطي ــم واالش التحك

واملعــامري  العمــراين  والطابــع  التشــكيل  حتليــل 
والبــري ســواء عــىل مســتوى املدينــة كليــًا أو 
ــاع  ــن اتب ــا؛ يمك ــة هل ــة املكون ــدات التخطيطي الوح

ــة:  ــاور التالي املح

واملعــامري:  العمــراين  الناتــج  تنظيــم  أوالً: 
ــع  ــني الطاب ــة ب ــق املواءم ــالل حتقي ــن خ ــك م وذل
العمــراين واملعــامري، والعوامــل املؤثــرة عــىل تشــكيله 
ــكان  ــكل م ــزة ل ــة املمي ــن اخلصوصي ــرب ع ــي تع والت

ــان. وزم

العمــراين  التشــكيل     وأن تكــون عنــارص 
ــة  ــة ومتجانس ــط احلاكم ــة للضواب ــامري مطابق واملع
مــع الطبيعــة املاديــة والبرشيــة، وهــذا العامــل يمكــن 
ــايل: ــارص كالت ــن العن ــد م ــالل العدي ــن خ ــه م تفعيل

التوزيع ●

الطابع ●

التشكيل ●

الشكل ●

الوظيفة ●

اخلصائص االجتامعية والثقافية ●

املناسبة واملواءمة املجتمعية والبيئية ●

شــمولية اللوائــح والضوابــط للخصائــص  ●
املجتمعيــة 

التحكــم  ● عنــارص  ومتثيــل  ورقابــة  ضبــط 
ــراين  ــاج عم ــق نت ــة لتحقي ــكيلية كاف ــارص التش والعن
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ومعــامري متميــز.

العمرانيــة  والضوابــط  التشــكيل  ثانيــًا: 
واملعامريــة للخصائــص املجتمعيــة والبرشيــة ذات 

. صيــة خلصو ا

واملتابعــة  الرقــايب  العمــل  تنظيــم  ثالثــًا: 
والتطبيــق حيــث إن تطبيــق اللوائــح والقــرارات 
ــل  ــرض تقلي ــدف بغ ــه ه ــد ذات ــو يف ح ــة ه املنظم
ــارف  ــو متع ــا ه ــة م ــا، نتيج ــلبية أو حموه ــار الس اآلث
وتــاليف  املوقــع  يف  التنفيــذ  أخطــاء  باســم  عليــه 
الصــورة غــري املحببــة للمخطــط أو التصميــم، ويتــم 

ــالل: ــن خ ــك م ذل

ــر  ● ــة والتقري ــات املتابع ــوادر بآلي ــب الك تدري
ــة  ــا املتابع ــوط ب ــداد املن ــني األع ــات وتقن باملخالف

ــرار.  ــاذ الق ــق اخت وح

ــة  ● ــواد واألنظم ــدور األك ــن ص ــم م ــىل الرغ ع
والقــرارات التــي تنظــم العمــل العمــراين واملعــامري 
والتخطيطــي، إال أنــه جيــب مراعــاة اخلصوصيــة 
واحليــايت  النفــي  والوضــع  لألفــراد  املجتمعيــة 
ــة،  ــدة مجعي ــر وح ــا أصغ ــدة بوصفه ــألرسة الواح ل
والفــرد بوصفــه أصغــر وحــدة بنائيــة للمجتمــع، مــن 
أن تنــص عــىل احلقــوق يف العمــران وكيفيــة التعامــل 

ــه. مع

ــد  ــارًا لتحدي ــا إط ــة بوصفه ــتدامة احلرضي 7.6 االس
ــامري ــراين واملع ــع العم الطاب

   االســتدامة والتنميــة احلرضيــة املســتدامة 
ــة  ــة حاج ــدف إىل تلبي ــة، هي ــد للتنمي ــاه جدي ــي اجت ه

ــال  ــدرات األجي ــن ق ــد م ــة دون احل ــال احلالي األجي
القادمــة، عــىل أن تكــون هلــا متطلبــات يف مجيــع 
املجــاالت التــي تتعلــق بــا مــن خــالل خمتلــف أبعــاد 
االســتدامة: طبيعيــًا وبيئيــًا واقتصاديــًا واجتامعيــًا 

ــة. ــة والعاملي ــة املحلي ــلبية للبيئ ــار س ودون أي آث

ــرضي  ــط احل ــامرة والتخطي ــال الع ــل جم ويمث
ــع  ــتدامة يف مجي ــذ االس ــال تنفي ــرية يف جم ــات كب حتدي
ــات  ــتهلك كمي ــا تس ــري؛ ألهن ــاء والتعم ــات البن عملي
ــري  ــة غ ــادر طبيعي ــة ومص ــواد والطاق ــن امل ــرية م كب
قابلــة للتجديــد، وتنتــج كميــات كبــرية مــن النفايــات 
ــة  ــىل البيئ ــلبية ع ــريات س ــن تأث ــا م ــج عنه ــا ينت وم
املحليــة والعامليــة. ومــن خــالل تطبيــق مبــادئ 
االســتدامة يف جمــال العــامرة هنــاك اختــالف يف معايــري 
التنفيــذ مــن منطقــة إىل أخــرى، يســببه االختالفات يف 
الطبيعــة والبيئــة والعوامــل االقتصاديــة واالجتامعيــة 

ــام بينهــا.  في

املــدن  يف  والتفكــري  البحــث  بــدأ  ولقــد 
القــرن العرشيــن، وعــىل  املســتدامة يف ثامنينيــات 
وجــه اخلصــوص، بــرز الــدور احلاســم الــذي تلعبــه 
ــة  ــطة االقتصادي ــة لألنش ــة واالجتامعي ــاد البيئي األبع
ــة  ــر قم ــالل مؤمت ــل خ ــامل أفض ــق ع ــة يف خل البرشي
تلــك  عــىل  أثــر  تقريــر  وثمــة  ريــو،  يف  األرض 
ــدويل  ــاد ال ــني االحت ــاون ب ــدر بالتع ــات، ص النقاش
حلفــظ الطبيعــة )IUCN( والصنــدوق العاملــي للطبيعــة 
 ،)UNEP( ــة ــدة للبيئ ــم املتح ــج األم )WWF( وبرنام
بــل غــريَّ جــداول األعــامل ذات الصلــة، وأبــرز كيــف 
يشــيد البــرش فــوق رقــع األرايض عــىل حســاب 
البيئــة، وحــث عــىل الرتكيــز عــىل التنميــة املســتدامة.
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ــاغ  ــدأت تص ــتدامة، ب ــاب االس ــور خط وبتط
ويف  وخصائصهــا.  املســتدامة«  »املــدن  تعريفــات 
ــاتريثويت -  ــد س ــرتح ديفي ــعينيات، اق ــر التس أواخ
وهــو خبــري بــارز يف هــذا املجــال - خصائــص املدينــة 
ــي أن  ــة ينبغ ــد: إن أي مدين ــال ديفي ــة«، وق »الناجح
ــة  ــر بني ــل، وتوف ــات للعم ــة وبيئ ــاة صحي ــل حي تكف
ــادئ  ــع املب ــيًا م ــية - ومتش ــات األساس ــة للخدم حتتي

األساســية للتنميــة املســتدامة - ينبغــي أن تكــون 
املدينــة يف حالــة تــوازن مــع النظــم البيئيــة، ويوضــح 

ــتدامة. ــدن املس ــم امل ــارص تصمي ــايل عن ــكل الت الش

أمــا عــىل مســتوى املبــاين املســتدامة فقــد 
ــدان  ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــرشوع منظم ــدد م ح
االقتصــادي )OECD( مخســة أهــداف هلــا، وهــي:

كفاءة استخدام املوارد. ●

التنســيق مــع البيئــة )بــام يف ذلــك التقييــم  ●
البيئــي(.

كفــاءة الطاقــة )بــام يف ذلــك خفــض انبعاثــات  ●
غــازات االحتبــاس احلــراري(.

منــع التلــوث )بــام يف ذلــك نوعيــة اهلــواء  ●
واحلــد مــن الضوضــاء(.

املناهــج املتكاملــة والنظاميــة )بــام يف ذلــك  ●
ــتدامة  ــة املس ــة املعامري ــة( واهلندس ــام اإلدارة البيئي نظ

ــاين.  ــم املب وتصمي

الشكل رقم )5(. عنارص تصميم املدن املستدامة

Non-Green Buildings
اخلرضاء غري املباين

Green Buildings
اخلرضاء املباين

Building Type
البناية نوع

HighLowEnergy Consumption استهالك
GoodVery GoodIndoor Environment Qualityج

LowEmissionsانبعاثات
Highly EfficientWaste Management املخلفات إدارة
Environmentally FriendlyBuilding Materials بناء مواد
SophisticatedمتطورProject Practices ممارساتاملرشوع
Than Threshold العتبة٥> Feasibility%٥>% من

اجلدول رقم )3(. مقارنة بني »املباين اخلرضاء« و«املباين غري اخلرضاء«

http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral :املصدر
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احلديثــة                     التوجهــات  بعــض  ويوجــد 
واملعــامري،                                  العمــراين  بالطابــع  الصلــة  ذات 
ــة   ــة والبيئ ــامت الطاق ــادة يف تصمي ــام الري ــا نظ ومنه
 LEED )Leadership in Energy and Environmental

Design( وهــو نظــام معــرتف بــه دوليــًا بأنــه مقيــاس 

تصميــم وإنشــاء وتشــغيل املبــاين املراعيــة للبيئــة 
األداء.  وعاليــة 

ــث  ــرضاء، حي ــاين اخل ــه املب ــة إىل توج باإلضاف
مــن املتوقــع أن تأثــر تلــك التوجهــات عــىل ضوابــط 
ــارص  ــامري والعن ــراين واملع ــع العم ــم يف الطاب التحك
التفصيليــة هلــا، ويوضــح اجلــدول التــايل مقارنــة بــني 

ــرضاء. ــري اخل ــرضاء وغ ــاين اخل املب

ــة إىل اجلــدول  ــاء عــىل مــا ســبق وباإلضاف وبن
التحليــيل لقضايــا البنــاء املســتدامة يتضــح تأثريهــا يف 
ــع  ــد الطاب ــرتاطات يف حتدي ــم واالش ــط التحك ضواب
العمــراين واملعــامري، مــن خــالل عــدد مــن العنــارص 

ــاءة  ــة والكف ــتدامة احلرضي ــا االس ــت ب ــي اهتم الت
ــاالً  ــن إمج ــع، ويمك ــروف املجتم ــة ظ ــة ومواءم البيئي
أن يتــم حتديــث عنــارص التحكــم يف العمــران بإضافــة 

ــم: ــة التقيي ــة لعملي ــارص التالي العن

واملــاء  ● )األرض  املــوارد  اســتخدام  كفــاءة 
والغــرض(. البيئــة  مــع  وتوافقهــا  واملــوارد 

ــتهالك  ● ــاءة االس ــم كف ــة )تقيي ــتهالك الطاق اس
العمــراين  التصميــم  يف  املــورد(  عــىل  واحلفــاظ 

والعــامرة. والتخطيــط 

نتــاج املخلفــات وعمليــة التدويــر وإعــادة  ●
البيئيــة(. )اإلدارة  االســتخدام 

تأثــري العمــران عــىل البيئــة )االنبعاثــات ومنــع  ●
التلــوث(.

ــل  ● ــكن والعم ــن الس ــة م ــل واحلرك ــري النق تأث
ــام. وإليه

7.7  تنقيــح الضوابــط واللوائــح والعنــارص احلاكمــة 
للتشــكيل البــرصي والعمــراين والطابــع 

   تتعــدد أنــواع العــامرة املوجــودة بمدينــة 
باملدينــة،  العمرانيــة لألحيــاء  الريــاض واألنــامط 
ــكيل  ــة للتش ــارص خمتلف ــا عن ــط منه ــوع ونم ــكل ن ول
العمــراين واملعــامري والبــري يعــرب عــن اخلصوصية 
ــالف  ــايل اخت ــدول الت ــح اجل ــة، ويوض ــكل منطق ل
ــقاط  ــن إس ــام يمك ــكل ع ــا، وبش ــام بينه ــارص في العن
ــة  ــواع املختلف ــىل األن ــامرة ع ــكيل والع ــارص التش عن

ــم )4(. ــدول رق ــام يف اجل ــاض ك ــة الري بمنطق

الشكل رقم )6(. عنارص تصميم املدن املستدامة.  
/https://www.reinventinggreenbuilding.com:املصدر
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العامرة نامذج
املحلية
عنارص

العامرة تشكيل

البدو الريعامرة / احلرض القديمةعامرة ف
كمثال( الدرعية / الرتاث )مناطق

احلرض اخلاصةعامرة احلاالت عامرة
السفارات( )حي

مناخلصوصية حميط فراغ / ومتميزة قوية
كافة أسواراجلوانب / القويضعيفة / حتقققوية / مباٍن بالبناء

فقط
خاصة مواصفات ذات قوية / مباٍن

وآمنة

عادالشوارع توجد ال ةضعيفحيث
مدقات سوى

األسوار / وشوارع داخل شوارع توجد
أغلب يف وطويلة متعرجة باخلارج أضيق
مسفلتة غري وعادة امللكية نتيجة األحيان

مسفلتة عامة ومتميزةشوارع مسفلتة عامة شوارع
باإلرشادات

يتمضعيفالتشجري يوجد مل وإن حديقة به فناء هبا أغلبها
للخصوصي األسوار حول اخلارجيةةالزراعة الشوارع األسوارتشجري داخل خرضاء مسطحات به

الطرق مع وخارجية

عادةاإلضاءة وتستخدم ضعيفة
ومولداتاملولدات تركيبات / شبكاتمتوسطة / متميزةشبكات / قوية

اجلانبي املبنى/ اخلط استقامة
يوجدواألمامي للملكيةال أغلباألحيان / طبقاً يف بتقسيمتعرج األرايضحمدد م

التصميموالتشكيل لتميز طبقًا خمتلط

وتشجريضعيف/ طبيعياًالتهوية وأفنية وطاقات ميكانيكيةمالقف هتوية / هتويةشبابيك / زجاجية ميكانيكيةشبابيك

العمراين نسيجرشيطي / شبكي / نسيجمتضاممبعثرالنسيج
نسيجشبكيأخرى

البناء /مواد جريية أحجار / أخشابطنيأقمشة طوبمتنوع / أخشاب/طوبنيئحمروق/ طني/
معدين/ زجاجي

طوبمتنوع / أخشاب/
خرسانات/ معدين

واحداالرتفاعات أدوار*/ متعددأدواردوران/ ثالثةدور أكثرثالثة خاصة دوران / ثالثة / حاالت

اخلارجية /الواجهات الفتحات من خالية مصمتة
فقط صغريةواحدة طاقةفتحات الشبابيكتسمى عىلجوانبفوق متعددة فتحات

األحواشوالردود
عىلجوانب متعددة فتحات

األحواشوالردود

الزخارف
من الواجهات خلو

الزخارف/ نقوشعىلاخليام
سجاد/

األعامل يف الزخارفإال من وخالية بساطة
اخلشبية

أو مباٍن زخارفكتل
ومعدنية زجاجية تشكيالت

تركيبات

تشكيالت أو مباٍن زخارفكتل
ومعدنية زجاجية

تركيبات

الداخلية عىلأفنيةاألفنية يوجد / جتمع ال
مفتوحة مسطحات أو عامة

أمامي/فناء جانبي/ أو املبنى قلب داخيليف
خلفي

/ داخلية توجد/ مناور ال
أو خلفي أو أمامي ارتداد

جانبي

داخيل / مناور/ فراغات / متنوع
رتداداتعامة / ا

للرواحلعنارصأخرى ملبيتاحليوانات/ أماكنختصيصمساحات ختصيصمساحات
املنتجات بيع

ومالقف ارتفاعات وجود
وأبر اجهواء

األمن / انتظار ملراعاة أسوار
إلكرتونية/  للرتدد/ بوابات سيارات
كثيفة/ إرشادات إرشادية عالمات

يوجداالرتدادات فال أماكن يوجد/ يوجد لتحقيقال راغات
األسواراخلصوصية مع

املناطق/  الشرتاطات طبقًا
أمامي خلفي/ جانبي/

لالشرتاطات / أسوار/  طبقًا
وجانبية وخلفية أمامية ارتدادات

املبنى الفراغاتكبريثقل ورشاقة/ نتيجة خفة ذات مباٍن
احلرارة وانخفاضدرجة كبريواملسارات الثقل نتيجة خفيف طابع وذو تشجريثقل

والتصميم
الوحدات واحدةعدد عائلة / واحدة مللكية األرسمتعدد بتعدد امللكية واحدةمتعدد إداريةأرسة ومباٍن ومتعددة

اجلدول رقم )4(. يوضح عنارص التشكيل والعامرة يف أنواع العامرة املختلفة
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ــرة  ــي املؤث ــار الترشيع ــات اإلط ــاكل وحتدي 7.8 مش
ــامري:  ــراين واملع ــع العم ــىل الطاب ع

ــه  ــي تواج ــاكل الت ــد املش ــد وحتدي ــم رص    ت
ــم  ــراين والتصمي ــط العم ــي للتخطي ــار الترشيع اإلط
ــة  ــة البحثي ــن الدراس ــعودية م ــدن الس ــراين للم العم
ــط  ــة بالتخطي ــات املتعلق ــم الترشيع ــة وتقيي )مراجع
ــعودية- 1438هـــ(  ــة الس ــة العربي ــراين باململك العم

ــا: منه

نقص الكوادر والكفاءات. ●

كثرة التعاميم والترشيعات. ●

املركزية. ●

 صعوبة التضاريس. ●

عدم وجود رقابة.  ●

عدم وجود مرونة يف األنظمة. ●

نقــص األجهــزة الفنيــة وهــو مــا ينتــج تعارضًا  ●
وتناقضــًا يف القــرارات وبطئــًا يف األداء احلكومــي 

ــة(.  )البريوقراطي

الترشيعــات  ● بعــض  فهــم وصعوبــة  عــدم 
ضهــا. وغمو

ال توجــد أطــر شــاملة جلميــع الترشيعــات  ●
)عــدم فهــم مســؤول التطبيــق أو التنفيــذ عالقــة 
ــم  ــن ث ــات وم ــن الترشيع ــريه م ــع بغ ــك الترشي ذل

مراعاهتــا عنــد إصــدار أي قــرار بشــأهنا(. 

فهنــاك  الذكــر  ســابقة  املشــاكل  وبجانــب 
ــي  ــار الترشيع ــه اإلط ــي تواج ــات الت ــض التحدي بع

ذات الصلــة بالطابــع وهــي:

قدم تقريبا ●

ــرارات  ● ــوع للق ــة الرج ــام وصعوب ــدم اإلمل ع
والتعاميــم.

العامرة نامذج
املحلية
عنارص

العامرة تشكيل

البدو الريعامرة / احلرض القديمةعامرة ف
كمثال( الدرعية / الرتاث )مناطق

احلرض اخلاصةعامرة احلاالت عامرة
السفارات( )حي

حلركة بالطرق االرتباط
جداًمتوسطضعيفاآلليات ومتميزقوي جدًا قوي

واحداملداخل وداخيلمدخل خارجي ومتعددمتعددمتعدد موزع
وبسيطةضعيفةالفتحات وذاتمساحاتواسعةمتعددة ميكانيكيةمتعددة وهتوية متعددة

باملحيط املبنى ارتباط
العمرانية( )املنطقة قويمتوسطضعيف*قوياخلارجي

تابع اجلدول رقم )4(. يوضح عنارص التشكيل والعامرة يف أنواع العامرة املختلفة

* تتميز املباين الرتاثية بوجودها ضمن عدد من املباين داخل مساحة مسورة وهو ما يضعف االتصالية بينها وبني ما هو خارج حدود هذا السور من شوارع 
وتشكيالت عمرانية خمتلفة.        املصدر: الباحث
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بطء التشغيل احلكومي.  ●

نقص الكفاءات والكوادر ●

تعارض وتناقض القرارات ●

غياب التنسيق بني األجهزة املعنية. ●

نقص األجهزة الفنية.  ●

كثرة التعاميم والترشيعات. ●

8. الدراسة التطبيقية ملناطق بمدينة الرياض

ــل  ــتلزم عم ــا اس ــكالية وبحثه ــات اإلش إن إثب
ــاض،  ــة الري ــاء بمدين ــض األحي ــداين لبع ــح مي مس
والتــي اســتند يف اختيارهــا إىل عــدد مــن املعايــري 
املختلفــة، تتمثــل يف التنــوع اجلغــرايف واختــالف 
االشــرتاطات التخطيطيــة واملعامريــة املعمــول بــا 
عنــد القيــام بتطويرهــا، وتنــدرج هــذه األحيــاء 

ــي: ــة ه ــواع ثالث ــن أن ضم

ــا  ــك خلضوعه ــدة وذل ــة جدي ــق حرضي مناط
لالشــرتاطات العامــة واخلاصــة وكذلــك الرقابــة 

ــا. ــة عليه مفعل

ريفيــة وذلــك  أو حرضيــة  تراثيــة  مناطــق 
لألوضــاع التخطيطيــة واملعامريــة املختلفــة واألوضاع 
االجتامعيــة والثقافيــة وخصائــص الســكان التــي تــم 

ــري. ــكل كب ــا بش مراعاهت

مناطــق ذات طبيعــة خاصــة يف االســتخدام 
والتــي تتطلــب اشــرتاطات خاصــة ومواصفــات 

عمرانيــة ومعامريــة خاصــة.

8.1 حتديــد املناطــق العمرانيــة بوصفهــا دراســة 
حتليليــة 

لتحديــد املناطــق أو األحيــاء التــي ســتتم 
دراســتها ضمــن األنــواع الثالثــة املشــار إليهــا آنفــًا، 
تــم تطويــر مصفوفــة حتــدد أســس االختيــار، وهــذه 

ــل يف:              ــس تتمث األس

ــدة -  ● ــكنية جدي ــق س ــي )مناط ــا الزمن عمره
.)...

حمــددة  ● وضوابــط  اشــرتاطات  وجــود 
. بــة مكتو و

ــق  ● ــن تطبي ــد م ــة للتأك ــة ومتابع ــود رقاب وج
واالشــرتاطات. األنظمــة 

ــدة يف  ● ــق اجلدي ــراين للمناط ــا العم ــدى متثيله م
ــاض. ــة الري مدين

أوضاع األحياء االجتامعية ومدى التحرض. ●

خصائص األحياء الثقافية. ●

الضوابط واالشرتاطات التخطيطية اخلاصة. ●

عنــر األمــن واألمــان يف احلــي ومــدى  ●
فاعليتــه.

التميز واخلصوصية للحي. ●

االستعامالت ومدى تعددها واختالطها. ●

   وعليــه تــم اختيــار أحيــاء: املؤنســية، حطــني 
ــامل  ــدة يف رشق وش ــة جدي ــة حرضي ــق عمراني مناط
ــة  ــة تراثي ــة منطق ــار الدرعي ــم اختي ــام ت ــاض. ك الري
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ذات خصائــص عمرانيــة خاصــة يف شــامل غــرب 
الريــاض، وأخــريًا تــم اختيــار حــي الســفارات 

ــاض. ــرب الري ــة يف غ ــة خاص ــة ذات طبيع منطق

8.2 استعراض األحياء املختارة

ــطة  ــذة مبس ــرق إىل نب ــيتم التط ــيل س ــام ي وفي
ــاء: ــذه األحي ــن ه ع

ــة الروضــة  حــي املؤنســية: ويقــع ضمــن بلدي
ــي  ــران الرئي ــة للعم ــات املكون ــدى البلدي ــي إح وه
ــاملية  ــدادات الش ــن االمت ــي م ــاض، وه ــة الري ملدين
الرشقيــة للمدينــة، ويتمتــع احلــي مــن حيــث املوقــع 
ــام  ــل الع ــرشوع النق ــه بم ــول واتصال ــهولة الوص بس
ملدينــة الريــاض مــن قطــار األنفــاق واحلافــالت 
ــة الروضــة  ــار عــىل بلدي العامــة، والتــي وقــع االختي

ــا.  ــية هل ــرات الرئيس ــدى املق ــون إح لتك

الدرعيةحيحطنياملؤنسيةحياألساس/املنطقة السفاراتمنطقة حي
جديدة سكنية الزمني)مناطق ج.....(-عمراهنا جم تم خم م

ومكتوبة حمددة اشرتاطاتوضوابط خصوصيةيوجديوجدوجود مع يوجد
للتدخل ومتغريةاحلالة يوجد

اال تطبيق من للتأكد ومتابعة رقابة ومتغريةومتغريةيوجديوجديوجدشرتاطاتوجود يوجد
الرياض يف اجلديدة للمناطق العمراين متثيلها متميز-مطابقمطابقمدى

احلرضية االجتامعية حرضيخاص-حرضيجديدحرضيجديداألوضاع
تراثية / الريفية االجتامعية متحرضاألوضاع ريفي

خاصخاصخمتلطخمتلطاخلصائصالثقافية
يوجدواالشرتاطاتاخلاصةالضوابط يوجدال يوجديوجدال

وتفعيله يوجدعنرصاألمن يوجدال يوجديوجدال
للحالة واخلصوصية يوجدالتميز يوجدال متميزمتميزال

االستعامالت وتعدد أساسيةاختالط أساسيةخدمات خدماتخاصةخدماتخاصةخدمات
متميزة

اجلدول رقم )5(. أسس اختيار املناطق للدراسة التطبيقية

) م ج ( مناطق جديدة    ) م ق ( مناطق قديمة   ) م ت ( مناطق تراثية    ) م خ ( مناطق ذات طبيعة خاصة.   املصدر: الباحث

الشكل رقم )7(. رصد للطابع العمراين حلي املؤنسية. املصدر: الباحث ... من املسح العمراين
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ــي  ــامل وه ــة الش ــع لبلدي ــني: ويتب ــي حط ح
ــة  ــة للعمــران الرئيــي ملدين ــات املكون ــدى البلدي إح
ــاملية  ــدادات الش ــن االمت ــًا م ــرب أيض ــاض، وتعت الري
ــع  ــر للطاب ــض املناظ ــد بع ــم رص ــد ت ــة، ولق للمدين

ــم )8(. ــكل رق ــام يف الش ــي ك ــراين للح العم

الدرعيــة: ويمثــل حــي الدرعيــة حالــة خاصــة 
ــراين  ــراز عم ــة وط ــة وتراثي ــة تارخيي ــن أمهي ــه م ــا ل مل
ومعــامري مميــز، ويقــع احلــي يف غــرب مدينــة الرياض 
ضمــن بلديــة الشــامل، ويضــم جمموعــة مــن القصــور 
واخلارجيــة  الداخليــة  الفراغــات  ذات  واملبــاين 
واملمــرات والشــوارع والتــي أســهمت بشــكل كبــري 

يف حتقيــق الشــخصية التارخييــة واألثريــة هلــذا املوقــع 
املهــم. 

ــي  ــاء ح ــرة إنش ــرزت فك ــفارات: ب ــي الس ح
ــر  ــوزراء املوق ــس ال ــرار جمل ــدور ق ــفارات بص الس
وزارة  بنقــل  هـــ   1395/11/21 يف   1650 رقــم 
ــدة  ــة ج ــن مدين ــية م ــات الدبلوماس ــة والبعث اخلارجي
إىل مدينــة الريــاض اســتكامالً لوظائفهــا الرئيســية 
ــة  ــة تنفيذي ــكيل جلن ــالد، وتش ــة للب ــا عاصم بوصفه
ــة  ــري منطق ــي أم ــمو امللك ــب الس ــة صاح ــا برئاس علي
مدينــة  لتطويــر  العليــا  اهليئــة  ورئيــس  الريــاض 
الريــاض )اجلهــة املســؤولة عــن إدارتــه وأدائــه( 

الشكل رقم )8(. رصد للطابع العمراين حلي حطني. املصدر: الباحث ... من املسح العمراين

الشكل رقم )10(. رصد للطابع العمراين حلي السفارات. املصدر: الباحث ... من املسح العمراين

الشكل رقم )9(. رصد للطابع العمراين للدرعية. املصدر: الباحث ... من املسح العمراين
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للقيــام بمهمــة تنفيــذ هــذا املــرشوع الــذي يســتوعب 
والســكن  دبلوماســية  بعثــة  لعــدد 120  مقــرات 
ــات  ــاله للبعث ــم إرس ــط يت ــًا ملخط ــا، طبق ــاص ب اخل
واخلدمــات  االشــرتاطات  لتحديــد  الدبلوماســية 
املطلوبــة لــكل منهــا ومــا يســتلزم ذلــك مــن مرافــق 
وخدمــات ومناطــق فراغــات وتشــكيل عمــراين 
ــىل  ــفارات ع ــي الس ــط ح ــد خط ــة. وق ــرق خمتلف وط
فكــرة الفصــل بــني أماكــن العمــل والســكن يف 
املخطــط نفســه فنجــد أن هنــاك مناطــق إســكان 
للبعثــات الدبلوماســية وكذلــك مقــرات األعــامل 
متمثلــة يف ســفارات ومراكــز البعثــات الدبلوماســية.

8.3 التحليل املقارن ملناطق الدراسة التطبيقية: 

ــة  ــق الدراس ــارن ملناط ــل املق ــد التحلي    اعتم
ــواد  ــة وأك ــة بأنظم ــل املرتبط ــن العوام ــدد م ــىل ع ع
ــة  ــاء، وهــي العنــارص التــي حتــدد الشــكل واهلوي البن
للمجتمعــات العمرانيــة احلديثــة والتــي قــد ال ترتبــط 
بشــكل قــوي بثقافــة املجتمــع وخصوصيتــه. وبشــكل 
عــام ســيتم القيــام بعمليــة التحليــل وفقــًا للخطــوات 

ــة:  التالي

التخطيطيــة:  ● حتليــل عنــارص االشــرتاطات 
ــع  ــاد قط ــب أبع ــوارع، نس ــروض الش ــمل: ع وتش
االرتفاعــات  واإلنــارة،  التشــجري  األرايض، 

االســتعامل. واألســوار، 

العمرانيــة  ● االشــرتاطات  عنــارص  حتليــل 
ــدد  ــربوزات، ع ــاع، ال ــمل: االرتف ــة: وتش واملعامري
ــواش،  ــات واألح ــدات، البلكون ــدد الوح األدوار، ع

ــردود. ــاء، ال ــب البن نس

التقييــم وذلــك بنــاًء عــىل الــوزن النســبي  ●
للعنــر )ونؤكــد هنــا عــىل أن الــوزن النســبي املشــار 
ــًا إىل  ــارص عددي ــد العن ــبة أح ــوم نس ــو بمفه ــه ه إلي
جممــوع العنــارص الكليــة يف املقارنــة مــع حتييــد باقــي 
ــريه أو  ــة تأث ــر أو درج ــة العن ــل: أمهي ــم مث املفاهي
االعتبــارات القانونيــة ألي مــن العنــارص ســواء 
ُنــصَّ عليهــا أو ال( ومــدى تأثــريه وارتباطــه األفقــي 
والــرأيس مــع باقــي العنــارص ومــدى تأثــريه أو الــدور 

ــة. ــة التصميمي ــه يف العملي ــر ب ــذي يؤث ال

للمناطــق  ● املقــارن  التحليــل  اســتعراض 
ــدول  ــرتاطات، وج ــة االش ــداول مقارن ــمل ج ويش
حتليــل تطبيــق االشــرتاطات عــىل الطبيعــة، وجــدول 

ــة.  ــىل الطبيع ــات ع ــك التطبيق ــم تل تقيي

حتليــل مــدى مراعــاة االشــرتاطات التخطيطية  ●
واملعامريــة لعنــارص التحكــم والتحليــل البري.

   يوضــح اجلــدول رقــم )6( قيــاس مــدى 
ــع  ــن واق ــة )م ــة واخلاص ــرتاطات العام ــل االش تفعي
حــي  مــن  لــكل  امليــداين(  واملســح  املخططــات 
املؤنســية، وحطــني، والدرعيــة، والســفارات. فلــكل 
ــرارات  ــح والق ــه واللوائ ــاء خمططات ــن األحي ــي م ح
هنــاك  أن  إال  ظلهــا  يف  صــدر  التــي  املنظمــة 
ــىل  ــب ع ــي جي ــة الت ــة والفني ــارات التصميمي االعتب
املصمــم ومصــدر القــرار مراعاهتــا، ويف هــذا اجلــدول 
التخطيطيــة  االشــرتاطات  إيضــاح  عــىل  نعمــل 
واملعامريــة األكثــر حتكــاًم يف التشــكيل ومــدى االلتــزام 
ــة،  ــات التنفيذي ــم واملخطط ــا يف التصمي ــا ومراعاهت ب
ــا حتقيــق اهلــدف األســايس بإيضــاح  ومــن ثــم يمكنن
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مــدى تطبيــق االشــرتاطات والعوامــل التصميمــة يف 
أحيــاء خمتــارة مــن مدينــة الريــاض، ومــن ثــم وضــع 
تصــور عــام عــن الوضــع العمــراين للمدينــة ووضــع 
املقرتحــات األساســية لتجنــب النواقــص والثغــرات 

ــة. ــر احلاكم ــة واألط ــة التصميم يف العملي

كل  أن  أعــاله  اجلــدول  مــن  املالحــظ 
ــط(  ــا خمط ــد هل ــق )إن وج ــكل املناط ــات ل املخطط
ــام  ــط، وب ــة فق ــة البنائي ــارص التصميمي ــت بالعن اهتم
خيــدم اهلــدف املعــامري واالحتيــاج، ونجــد أهنــا 
أيضــًا مل هتتــم بأعــامل البنــاء االجتامعــي أو الشــخصية 
يوجــد  فــال  النفســية،  الراحــة  مــن  االجتامعيــة 
ــاءة،  ــجري واإلض ــامل التش ــم بأع ــط اهت ــرشوع خمط م
يــدرج بــا  الشــخصية، ومــا  وتركــت للمســألة 
هــو فقــط األعــامل العامــة. وتــم تــرك الباقــي 
للــرأي واالجتهــاد، كــام نجــده يف أســوار الفلــل 
ــوان  ــاءات وأل ــواع إض ــن أن ــاين م ــات املب أو واجه

خمتلفــة وارتفاعــات غــري موحــدة وكذلــك التشــجري 
ــا  ــة، إال أنن ــازات اخلاص ــاورة للحي ــق املج يف املناط
نجــد أنــه رغــم عــدم وجــود خمططــات للتشــجري إال 
أنــه يف حــي الســفارات اهتمــت اهليئــة العليــا لتطويــر 
ــع  ــيق املوق ــجري وتنس ــامل التش ــاض بأع ــة الري مدين
ليكــون عالمــة بــارزة ومتميــزًا ونموذجــًا يف األعــامل 
ــزت  ــجري، ومتاي ــًا للتش ــت أسس ــة، فوضع التخطيطي
ــفارات  ــاحات والس ــل الس ــق مث ــن مناط ــق ع مناط
منهــا  كل  يف  اختلفــت  التــي  اإلســكان  ومناطــق 
عنــارص توظيــف التشــجري واإلنــارة بــام خيــدم اهلــدف 
ــا،  ــاورة هل ــة املج ــن املنطق ــف ع ــكل خمتل ــا، وبش منه
ــن  ــاء م ــواد البن ــطيب وم ــر التش ــت مظاه ــام اختلف ك
التــي  الســاحات  يف  وبخاصــة  خمتلفــة  واجهــات 
ــع  ــع والتوزي ــن التجم ــن أماك ــًا ع ــاالً حقيقي ــد مث تع

ــه.  ــك الرتفي ــة وكذل للحرك

هنــا ال نجــد اختالفــًا عــام جــاء باجلــدول رقــم 
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اجلدول رقم )6(. قياس مدى تفعيل االشرتاطات العامة واخلاصة )من واقع املخططات واملسح امليداين( لعدد من املناطق احلرضية 
والرتاثية 

مالحظة )حي السفارات يف التشجري لفظ »ال يوجد« يعني أنه مل يكن مقررًا له خمطط للتشجري، وتم اعتامده عىل رؤية اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض كجهة 
تنفيذية(.   املصدر: الباحث
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7 حيــث ظهــرت اإلشــكالية نفســها يف العنــارص 
ــع.  ــة للمجتم ــمة العام ــكل الس ــي تش ــة والت العام

إيضــاح  عــىل  نعمــل  اجلــدول  هــذا  ويف 
االشــرتاطات التخطيطيــة واملعامريــة ومــدى تطبيقهــا 
فعليــًا مــن واقــع املســح العمــراين الســتيفاء البحــث، 
والعمــران  التشــكيل  يف  التنفيذيــة  العمليــة  ودور 
املخططــات  يف  ومراعاهتــا  بــا  االلتــزام  ومــدى 
التنفيذيــة، ومــن ثــم يمكننــا حتقيــق اهلــدف األســايس 
ــق املخططــات املصــدرة بشــكل  بإيضــاح مــدى تطبي
وخصائــص فنيــة معينــة عــىل الطبيعــة، ومــدى 
توافقهــا مــع العمليــة التصميميــة يف عمومهــا يف 
أحيــاء خمتــارة مــن مدينــة الريــاض ومــن ثــم وضــع 
تصــور عــام عــن الوضــع العمــراين للمدينــة، ووضــع 
املقرتحــات األساســية لتجنــب النواقــص والثغــرات 
ــة  ــة ومراقب ــر احلاكم ــة واألط ــة التصميمي يف العملي

ــة. ــة التنفيذي ــودة العملي ج
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اجلدول رقم )7(. تطبيق املخطط عىل الطبيعة

   املصدر: الباحث

ــق  ــم تطبي ــىل تقيي ــل ع ــدول نعم ــذا اجل ويف ه
االشــرتاطات التخطيطيــة واملعامريــة ومــدى تطبيقهــا 
فعليــًا طبقــًا للرخــص واملخططــات الصــادرة يف 
ــارص  ــًا للعن ــاء، طبق ــن األحي ــي م ــا يف كل ح حقه
ــأهنا  ــادر بش ــرتاطات الص ــة يف االش ــية احلاكم الرئيس
ضوابــط عامــة، والتــي تعــد الركيــزة األساســية والتي 
نــص عليهــا أغلــب الدالئــل الصــادرة يف هــذا الشــأن 
ــاين،  ــص املب ــات ورخ ــران واملخطط ــكيل العم بتش
ــا حتقيــق اهلــدف األســايس بإيضــاح  ومــن ثــم يمكنن
ــا  ــدى توافقه ــة وم ــىل الطبيع ــذ ع ــق املنف ــدى تطبي م
ــادرة يف  ــتندات الص ــة واملس ــة التصميمي ــع العملي م
ــارة  ــاء خمت ــا يف أحي ــات يف عمومه ــص واملخطط الرخ
ــم وضــع تصــور عــام  ــاض، ومــن ث ــة الري مــن مدين
عــن الوضــع العمــراين للمدينــة ووضــع املقرتحــات 
ــة  ــرات يف العملي ــص والثغ ــب النواق ــية لتجن األساس

ــة.  ــر احلاكم ــة واألط التصميمي
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من اجلدول السابق نجد التايل:

ــق  ● ــث التطبي ــن حي ــفارات م ــي الس ــز ح متي
ــات  ــب املخطط ــط، أي أن أغل ــة واملخط ــىل الطبيع ع
نفــذت بنســبة تقــارب 80%، حيــث إن عــدد عنــارص 
ــا يف  ــق 17 منه ــم تطبي ــرًا ت ــغ 20 عن ــم يبل التحك

املخططــات، وطبــق منهــا 16 عــىل الطبيعــة أي بنســبة 
80% مــن إمجــايل عنــارص التحكــم كعنــر للتقييــم.

ــه ألن  ● ــن قياس ــم يمك ــة فل ــي الدرعي ــا ح أم
أســلوب التعامــل هــو املحافظــة والتدعيــم والرتميــم 
ــد  ــة واعتم ــات واضح ــد خمطط ــاء، وال توج واالرتق
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اجلدول رقم )8(. تقييم مدى مطابقة االشرتاطات وأسلو	 التعامل احلايل

املصدر: الباحث
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املصدر: الباحث
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الطبيعــة هــي  ثــم  القائــم، ومــن  الوضــع  عــىل 
ــر  ــم كعن ــارص التحك ــق عن ــدى تطبي ــة، وم احلاكم

ــًا. ــؤرشًا دقيق ــي م ــم ال يعط ــم للتقيي حاك

عنــرًا  ●  15 تطبيــق  تــم  املؤنســية  حــي 
ــرًا يف  ــل 20 عن ــن أص ــة م ــارص احلاكم ــن العن م
ــارص  ــة 8 عن ــىل الطبيع ــا ع ــق منه ــات، وطب املخطط

بنســبة تقــارب 40% مثلــه حــي حطــني.

البرصي الطابع حتليل عنارص
السفاراتالدرعيةحطنياملؤنسية

طخطخطخطخ

عىلمستوىاملدينة
املسارات

املسار درجة

رصية
صاملسارالب

خصائ

الرؤية ■■■■جمال

العنارص
■■■■■■■البرصية

القطاع
■■■■الربوفاييل

استمرارية
■■■■املسار

األحياء

األنشطة
■■■■■■■■واالستعامالت

الواجهات ■■■■■■استمرارية

املميزة ■■■■■■■■العالمات

العمراين ■■■■■■■■النسيج

العالماتاملميزة

■■■■■■■■عالنو

■■■■■■■■الشكل

■■■■■■■■االرتفاع

الرؤية ■■■■■■■■إمكانية

العالمة ■■■■■■■■دور

تانبعالعقد

العامة ■■اخلصائص
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اجلدول رقم )10(. مدى تطبيق املخططات والطبيعة عنارص حتليل الطابع البرصي

الرمز يمثل وجود عالقة بني العنر الرأيس واألفقي دون وضع وزن نسبي لقوة أو ضعف االرتباط بينهام أو تأثري أي منهام عىل جممل عملية التشكيل العمراين. 
املصدر: الباحث
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ومن اجلدول السابق نجد التايل:

ــق  ● ــث التطبي ــن حي ــفارات م ــي الس ــز ح متي
ــات  ــب املخطط ــط، أي أن أغل ــة واملخط ــىل الطبيع ع
نفــذت بنســبة تقــارب 82%، حيــث إن عــدد عنــارص 
ــق 18  ــم تطبي ــل البــري يبلــغ 22 عنــرًا ت التحلي
ــق منهــا 18 عــىل الطبيعــة  منهــا يف املخططــات، وطب
أي بنســبة 81.8% مــن إمجــايل عنــارص التحليــل 

ــري.  الب

ــوة،  ● ــزًا وق ــر متي ــو األكث ــة فه ــي الدرعي ــا ح أم
ويمكــن قياســه ألن أســلوب التعامــل هــو املحافظــة 
والتدعيــم والرتميــم واالرتقــاء، وال توجــد خمططــات 
ــم  ــن ث ــم وم ــع القائ ــىل الوض ــد ع ــة، واعتم واضح
الطبيعــة هــي احلاكمــة، ومــدى تطبيــق عنــارص 
التحليــل البــري كعنــر حاكــم للتقييــم ال يعطــي 
ــع  ــذة موض ــة املنف ــع الطبيع ــًا إال بوض ــؤرشًا دقيق م
ــبة  ــارب نس ــع ق ــد أن الوض ــا نج ــن هن ــط. وم املخط
96% حيــث إن عــدد عنــارص التحليــل البــري يبلــغ 
ــات،  ــا يف املخطط ــق 21 منه ــم تطبي ــرًا، ت 22 عن
وطبــق منهــا 21 عــىل الطبيعــة أي بنســبة 95.5% من 
إمجــايل عنــارص التحليــل البــري كعنــر للتقييــم. 

عنــرًا  ●  13 تطبيــق  تــم  املؤنســية:  حــي 
ــرًا يف  ــل 22 عن ــن أص ــة م ــارص احلاكم ــن العن م
ــق منهــا عــىل الطبيعــة 13 عنــرًا  املخططــات، وطب

بنســبة تقــارب %59.

ــن  ● ــرًا م ــق 13 عن ــم تطبي ــني: ت ــي حط ح
يف  عنــرًا   22 أصــل  مــن  احلاكمــة  العنــارص 
املخططــات، وطبــق منهــا عــىل الطبيعــة 10 عنــارص 

تقــارب %45. بنســبة 

الضوابــط  ● أن  يالحــظ  عــام  وبشــكل 
واالشــرتاطات مل حتقــق ســوى 40% - 60% مــن 
عنــارص التحكــم والتحليــل البــري، وهــو مــا 
ــات  ــك املخطط ــاة تل ــدم مراع ــىل ع ــؤرشًا ع ــد م يع
ــي  ــة - والت ــانية والبيئي ــة واإلنس ــل االجتامعي للعوام
ــا -  ــًا هل ــة وفق ــات العمراني ــي التجمع ــا تبن ــادة م ع

عنــد ختطيطهــا والرتاخيــص هلــا.

يف  النســب  أن  نجــد  بعاليــه  جــاء  وممــا     
أحيــاء  وأن   %59  -  40 بــني  تراوحــت  التطبيــق 
الســفارات والدرعيــة هــي األكثــر متيــزًا وتفــردًا 
يف تطبيــق العنــارص الرئيســية للتحليــل والتقييــم، 
ومطابقــة االشــرتاطات بــني املخططــات واملنفــذ عــىل 
ــية  ــي املؤنس ــب ح ــىل الرتتي ــا ع ــه يليه ــة، وأن الطبيع

ــني. ــي حط وح

8.4 نتائج الدراسة التطبيقية

الضوابــط  تأثــري  تقييــم  خــالل  مــن 
ــراين  ــع العم ــىل الطاب ــة ع ــرتاطات التخطيطي واالش
العمرانيــة  التجمعــات  مــن  لعــدد  واملعــامري 
ــب  ــزام أغل ــظ الت ــاض، لوح ــة الري ــاء( بمدين )األحي
والنســب  االرتفاعــات  بضوابــط  املخططــات 
قطــع  أبعــاد  ونســب  واالرتــدادات،  التخطيطيــة 
ــة  ــا األدل ــت عليه ــي نص ــاحاهتا، والت األرايض ومس
العنــارص  مــن  وهــي  البنــاء،  وكــود  اإلرشــادية 
املؤثــرة عــىل الطابــع العمــراين واملعــامري ألي منطقــة 
عمرانيــة. إال أنــه تبــني وجــود العديــد مــن الســلبيات 
الناجتــة مــن تلــك الضوابــط والتــي أثــرت عــىل 
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الطابــع العمــراين وهــي:

مــن  ● بالعديــد  والضوابــط  األدلــة  هتتــم  مل 
املكونــات املهمــة للتجمعــات العمرانيــة اجلديــدة 
كنوعيــة التشــجري، والتفاصيــل التخطيطيــة للمناطــق 
املفتوحــة )احلدائــق(، وكذلــك مســارات املشــاة مــن 

ــل.  ــث التظلي حي

ــط  ● ــص النم ــط والرتاخي ــة التخطي ــراع أدل مل ت
العمــراين ملدينــة الريــاض القديمــة ومنهــا عــىل ســبيل 
ــة  ــطيب اخلارجي ــوان التش ــواد وأل ــجام م ــال انس املث
ــائل  ــن وس ــر م ــاة أكث ــة املش ــم حرك ــاين، ودع للمب
ــات. ــكيل الواجه ــة إىل تش ــرى باإلضاف ــل األخ النق

ــدد  ● ــات بع ــب املخطط ــزام يف أغل ــدم االلت ع
ــة. ــروض األرصف ــاء كع ــرتاطات البن ــن اش م

غيــاب خــط ســامء حمــدد الرتفاعــات األســوار  ●
واملبــاين نتيجــة اختــالف ارتفاعــات األســوار واملباين.

مل تــراع املخططــات التــدرج يف الفراغــات مــن  ●
فراغــات خاصــة إىل فراغــات شــبه عامــة إىل فراغــات 

. مة عا

اللوائــح واألنظمــة اتفقــت مــع الترشيــع مــن  ●
ــدرج  ــن مل ي ــة األوىل ولك ــة بالدرج ــث اخلصوصي حي
بــا جوانــب أخــرى مثــل: حريــة احلركــة واالختالط 
بــني أفــراد املجتمــع يف املحيــط الواحــد، وهــو مــا أثــر 
ــا  ــتخدامها بوصفه ــن اس ــات يمك ــود فراغ ــىل وج ع
نوعــًا مــن مــد جســور التعايــش واألمــن داخــل ومــع 
ــع يف  ــح املجتم ــد، وأصب ــي الواح ــة واحل ــاء املنطق أبن

جــزر منعزلــة بأقــل قــدر مــن التواصــل.

ال  ● البــري  والتحليــل  التحكــم  عنــارص 
تطبــق، فنجــد أنــه ال يمكــن أن ننظــر إىل أي مــن 
مناطــق الدراســة ونخــرج بتعليــق مميــز عــن نمــط أو 
شــكل أو متيــز مــا إال وجــود املســجد يف الفراغــات، 
ونفتقــد إىل عالمــات مميــزة تشــد العابــر والزائــر 

واملواطــن.

ــط  ● ــارص الضواب ــىل عن ــات ع ــوت املخطط احت
ــاين،  ــام إنس ــوم ع ــن مفه ــًا ضم ــة ضمني التخطيطي
ــع  ــة املجتم ــر بأحقي ــط يق ــا ضاب ــد فيه ــا ال نج إال أنن
ــىل  ــاًل ع ــيم مث ــط تقس ــص خمط ــا؛ كأن ين ــر م يف عن
فراغــات عامــة لالســتخدام الــدوري وغــري الــدوري 
وكذلــك األرصفــة وعروضهــا والفواصــل اإلســفلتية 
املتكــررة مــن أماكــن انتظــار الســيارات والتــي – 
ــام  ــن القي ــزوف ع ــن يف ع ــل املواط ــم - جتع ــن ث م
ــي  ــي واالجتامع ــه البيئ ــة يف حميط ــاطات اجتامعي بنش

ــارش. ــراين املب والعم

وكنتيجــة عامــة نجــد أن عنــارص إبــراز الطابــع 
العمــراين واملعــامري ألحيــاء الريــاض ظهرت بشــكل 
واضــح يف حــي الســفارات يف املرتبــة األوىل؛ ملــا 
يتميــز بــه مــن عنــارص تصميميــة وتشــغيلية يف حتقيــق 
ــالط  ــًا يف االخت ــون نموذج ــي يك ــه ولك ــرض من الغ

ــات املختلفــة. املعــامري والتخطيطــي والبيئ

9. النتائج والتوصيات:

   ومــن خــالل مــا تــم عرضــه يف البحــث 
ســابقًا فإنــه مــن األمهيــة إعــادة صياغــة األدلــة 
التخطيطيــة والتصميميــة، بــام يربــط التجمعــات 
ــة  ــب البيئي ــرب باجلوان ــكل أك ــدة بش ــة اجلدي العمراني
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للمــكان  واالقتصاديــة  والدينيــة  واالجتامعيــة 
ــة  ــكنية القائم ــات الس ــر التجمع ــكان، وتطوي والس
واملحافظــة عــىل املناطــق العمرانيــة القديمــة للمدينــة 
ــاًم يف  ــدرًا مه ــا مص ــري بوصفه ــن دور كب ــا م ــا هل مل
صياغــة األنظمــة واألدلــة التطويريــة بــام حيقــق طابعــًا 
عمرانيــًا ومعامريــًا مميــزًا لــكل نطــاق مــكاين وزمنــي 
ــب  ــل واجلوان ــة العوام ــع خصوصي ــواءم م ــام يت وب
ــة  ــع ضوابــط إضافي ــم وض ــابقة الذكــر، وأن يت س
ــامري  ــراين واملع ــع العم ــراين والطاب ــكيل العم للتش
ــًا  ــًا، وفق ــة عمراني ــر املدين ــل تطوي ــن أج ــك م وذل
ضوابــط  وضــع  مــن  الســائد  العمــراين  للطابــع 
بتنظيــم  وهتتــم  والشــكل  »التشــكيل  بـــ  خاصــة 
النتــاج العمــراين واملعــامري مــن حيــث الطابــع 
والتوزيــع والتشــكيل وإجيــاد مالمــح تشــكيلية تتســم 
ــز  ــم بالتمي ــة وتتس ــة والوظيفي ــتمرارية البري باالس
ــص  ــد، وباألخ ــادات والتقالي ــة والع ــة البيئ ومواءم
االحتياجــات وصياغــة ضوابــط خاصــة بعنــارص 
التظليــل،  احلــرارة،  درجــة  احلــراري،  االنبعــاث 
ــول  ــات، مي ــة اآللي ــيارات، حرك ــار الس ــر انتظ تواف
الطــرق، تريــف الســيول وميــاه األمطــار، اجتاهــات 
وصياغــة  اخلصوصيــة  األرض،  طبيعــة  الريــاح، 
البــري  التحليــل  بعنــارص  خاصــة  ضوابــط 
ــة  ــد والبيئ ــاحي، التقالي ــب املس ــة، التناس كاخلصوصي
االجتامعيــة، خدمــات ذوي الطبيعــة اخلاصــة، معابــر 
املشــاة، انتظــار الســيارات، مســافات الســري، التمييــز 
النوعــي )ذكــر/ أنثــى(، مــزود اخلدمــة، معابــر امليــاه 
والســيول، العالمــات اإلرشــادية، طبيعــة األرض 
وخصوصيــة احلالــة، طبيعــة االســتعامل وخصوصيته، 

ــطة  ــكنية، األنش ــدات الس ــن الوح ــراد يف تكوي األف
املختلطــة وعزهلــا عــن الســكن ووضــع ضوابــط 
للــون وامللمــس، ومــواد البنــاء رصحيــة يف خمططــات 
ــة ويف  ــة واخلاص ــرتاطات العام ــن االش ــيم ضم التقس
ــكل  ــق بش ــام حيق ــك ب ــاء«. وذل ــص البن ــوذج رخ نم
ــل  ــة مث ــات احلديث ــتدامة والتوجه ــادئ االس ــام مب ع
LEED، مــع أمهيــة وضــع ضوابــط إنســانية يف حماولــة 

لتحقيــق الوحــدة يف التكويــن العام، باقرتاح مقاســات 
حتقيــق  عــىل  تعمــل  واملوديــول  واملبــاين  للكتــل 
املقيــاس اإلنســاين وتتــالءم مــع املنطقــة القائمــة التــي 
ــع  ــا طاب ــرتح هل ــا أو يق ــة عليه ــل للمحافظ ــم العم يت

ــم.  ــط والتصمي ــداد والتخطي ــد اإلع ــني عن مع

حــل  أمهيــة  عــىل  البحــث  يؤكــد  كــام     
اإلطــار  تواجــه  التــي  والتحديــات  املشــكالت 
ــم  ــام ت ــعودية ك ــة الس ــة العربي ــي يف اململك الترشيع
ذكــره ســابقًا، وذلــك إلحياء طابــع عمــراين ومعامري 
مميــز لــكل مــكان وزمــان، ومــن أمههــا إعــادة صياغــة 
االشــرتاطات التخطيطيــة والضوابــط وإضافــة عنارص 
ــامري  ــراين ومع ــع عم ــراز طاب ــم وإف ــة للتحك حديث
ــع  ــدار ترشي ــك إص ــكاين، وكذل ــاق م ــكل نط ــز ل ممي
موحــد بوصفــه مرجعــًا رئيســيًا لــكل اململكــة حتــى 
يمكــن تضمــني أساســيات اهلويــة والطابــع العمــراين 
بــه، ويكــون النتــاج عــىل مســتوى اململكــة مــن نبــع 
ــات  ــول إن املجتمع ــن الق ــن م ــى نتمك ــد، وحت واح
ــع يراعــي رشوط  ــة وطاب الســعودية هلــا شــكل وهوي
التشــكيل العمــراين والبيئــة العمرانيــة وقواعــد تنظيــم 
ــه وتشــغيله وقواعــد التشــكيل  العمــران والتحكــم ب

ــات. ــز للمجتمع ــري املمي ــل الب والتحلي
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10. املراجع:

املراجع العربية:

ابن خلدون. »مقدمة  ابن خلدون«- )1377 م( 

والطابــع«،  النســيج  »اشــكالية  ســيد.  التــوين، 
. )1 9 9 7 (

ــة  ــارات اجلاملي الدمــريي، ابراهيــم مصطفــي. »االعتب
احلضــاري  للوجــه  البــري  والتلــوث 
ــة،  ــة اهلندس ــوراه، كلي ــالة دكت ــة«، رس للمدين
ــة،  ــر العربي ــة م ــرة، مجهوري ــة القاه جامع

.)2000 (

ــة  ــارات اجلاملي الدمــريي، ابراهيــم مصطفــي. »االعتب
احلضــاري  للوجــه  البــري  والتلــوث 
ــة،  ــة اهلندس ــوراه، كلي ــالة دكت ــة«، رس للمدين
ــة،  ــر العربي ــة م ــرة، مجهوري ــة القاه جامع

.)2000 (

الزيــات، امحــد الســيد. »الطابــع العمــراين ملــدن 
جامعــة  ماجســتري،  رســالة  القنــاة«، 
العربيــة،  مــر  مجهوريــة  االســكندرية، 

. )2 0 1 0 (

ــة  ــد، ‘‘التجرب ــد احلمي ــس، عب ــل والب ــلفي، مجي الس
العمــراين  الــرتاث  تأصيــل  يف  الســعودية 
قســم  املكرمــة’’.  بمكــة  عليــه  واملحافظــة 
ــامرة  ــة والع ــة اهلندس ــالمية، كلي ــامرة  االس الع
االســالمية، جامعــة ام القــرى، مكــة املكرمــة، 

.)2009 (

ــامري  ــع املع ــل الطاب ــة. » تأصي ــة صدق ــة، فقي صدق
املكــي يف عامرهتــا احلديثــة »رســالة املاجســتري، 
ــرى،  )1431 ه(. ــة أم الق ــة، جامع ــة اهلندس كلي

صــالح، ربــا	. »الطابــع العمــراين كمؤثــر عــىل 
ــري  ــوء تغ ــة يف ض ــري للمدين ــكيل الب التش
االنشــطة«، رســالة ماجســتري، كليــة اهلندســة، 
ــة،  ــر العربي ــة م ــرة، مجهوري ــة  القاه جامع

.)2004(

ــة  ــران مدين ــامرة وعم ــالل. ‘‘ع ــرزوق ه ــي، م العتيب
مكــة املكرمــة دراســة يف جدليــة املقــدس 
كليــة  ماجســتري،  رســالة  والوضعــي’’. 

.)2001( القاهــرة،  جامعــة  اهلندســة، 

ــع  ــكالية الطاب ــرون، ‘‘إش ــم وآخ ــايس، عبداحللي عس
ــض  ــوادي األبي ــكني لل ــراز الس ــط والط النم
ــن  ــات م ــراث 2 دراس ــاث وت ــر’’ أبح باجلزائ
ــة العامــة للســياحة  الــرتاث  العمــراين« - اهليئ
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  واآلثــار، 

 .)2012(

ــق  ــع املناط ــم يف طاب ــط التحك ــد. »ضواب ــد، فري فاي
العمرانيــة«، دراســة ماجســتري، كليــة التخطيط 

ــرة، )2000(.   ــة القاه ــراين، جامع العم

ــكيل  ــص التش ــف خلصائ ــالم. ‘‘توصي ــي، س املذحج
ــث،  ــة ’’ بح ــاء القديم ــة صنع ــراين ملدين العم
ــر  ــع، اكتوب ــدد التاس ــاء، الع ــة البن ــة تقني جمل

م   2006
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الكريــم عبــد اهلل. »دراســة  امــال عبــد  املرشــد، 
واملعــامرى  العمرانــى  الطابــع  وحتليــل 
ــوى  ــل املحت ــادة تفعي ــاظ واع ــل للحف كمدخ
الرتاثــى ملدينــة  صنعــاء القديمــة«، دراســة 
ــة،  ــة اهلندس ــرة، كلي ــة القاه ــتري، جامع ماجس

.)2001( املعامريــة،  اهلندســة  قســم 

وآخــرون،  املوســوي  عبــود  هاشــم  املوســوي، 
»جتــارب عامليــة يف تقييــم مصــادر الــرتاث 
ــا  ــا«، ليبي ــة ب ــم املرتبط ــد القي ــامري وحتدي املع

.)2009 (

اإلســالمية  العربيــة  ‘‘املدينــة  صالــح.  اهلذلــول، 
ــة’’ ،  ــة العمراني ــن البيئ ــع يف تكوي ــر الترشي أث
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Abstract. Urban communities are considered a major outcome of the interactions between human and the 
environment from different environmental, social, religious and economic aspects. These aspects are within 
a specific temporal and geographic framework. However, because of progress in building materials and 
techniques, and developments in means of communication between peoples of the world, these communities 
were negatively affected, resulting in poor relationship to the basic factors upon which these communities 
are supposed to be built. Since planning requirements and controls play a role in determining the physical 
and architectural character of the urban areas and preserving it, the aim of the research is to evaluate this 
role in four urban communities in Riyadh.
The analytical study of these communities revealed several disadvantages, some of which are: the lack of 
attention by the regulations and guidelines to many important components of the urban clusters, thus result-
ing in poor harmony in the urban theme, poor support of pedestrian movement compared to other means of 
transportation, in addition to the absence of a specific skyline due to variations in the heights of buildings 
which affected the privacy of the inhabitants.
Accordingly, the study proposes a number of recommendations to re-formulate planning regulations and 
guidelines to better link the new urban communities to the environmental, social, religious, and economic 
aspects of the place and population
.

Key words: architecture, planning requirements, urban communities.


