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ملخ�ص
ازدادت يف االآونة االأخرية الت�جهات واال�س���رتاتيجيات التخطيطية الإيجاد بيئات عمرانية م�س���تدامة يف البيئات ال�س���حراوية 
به���دف حتقيق الت�ازن البيئي وت�فري اأف�س���ل احلل�ل مل�س���كالت التل�ث البيئ���ي وتقليل االعتماد على التكييف ال�س���ناعي للكتل 
والفراغات. وقد اأ�سارت العديد من الدرا�سات واالأبحاث اإىل اأن معظم مناطق ال�طن العربي ي�س�دها مناخ �سحراوي يت�سف 

باجلفاف ويتطلب العمران فيها مق�مات وخ�سائ�ض مالئمة. 
وترتكز تلك الت�جهات واال�س���رتاتيجيات على ا�ستخال�ض وا�ستخراج اخل�س���ائ�ض العمرانية من البيئات العمرانية التي كانت 
�س���ائدة يف املناطق القدمية، والتي تعترب مرجعًا اأ�سا�س���يًا ك�نها عبارة عن تراكم للخربات عرب القرون اأدت اإىل تط�ر العديد 

من احلل�ل والتقنيات الإيجاد بيئات عمرانية م�ستدامة.
وقد اأجمع العديد منه الباحثني على اأن العمران املعا�س���ر ال يتناول تلك اخل�س���ائ�ض يف امل�س���روعات اجلديدة، خ�س��سًا واأن 
ال�س�ابط واالأنظمة العمرانية يف البيئات املحلية ال تتطلب حتقيق تلك اخل�سائ�ض، مما اأدى اإىل ن�س�ء بيئات عمرانية م�ستهلكة 

للطاقة وال تتنا�سب مع متطلبات البيئة واملناخ ال�سائد يف املنطقة.
ويهدف هذا البحث اإىل ا�ستخال�ض واإبراز دور تلك اخل�سائ�ض، حيث بداأ العديد من اجلهات العامة واخلا�سة املعنية بقطاع 
و�س���ئ�ن البناء والعمران يف املناطق العربية بتبني تلك اخل�س���ائ�ض واإدراجها �س���من ال�س���روط واملعايري املطل�بة يف امل�ساريع 

العمرانية بهدف ال��س�ل اإىل بيئات عمرانية م�ستدامة.
و�س����ف يعتمد البحث على منهجية اال�س���تطالع واال�ستقرار للخ�س���ائ�ض العمرانية املالئمة للبيئات اجلافة التي كانت �سائدة 
يف بيئاتنا املحلية، كاإيجاد كتل وفراغات غنية بالظل والربودة، والع�دة اإىل الن�سيج العمراين املت�سام املالئم للبيئة العمرانية 
ال�س���حراوية والذي ي�فر اأكرب قد من حماية الكتل والفراغات من االإ�س���عاع ال�سم�س���ي، باالإ�س���افة اإىل العديد من اخل�سائ�ض 

التي ت�ساهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة للعمران. 
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1. مقدمة:
ي�اجه العامل يف ال�قت احلايل حتديات كبرية تكمن يف �س���رورة الت��س���ع من بيئته املحدودة واالنطالق نح� بيئات 
جدي���دة تلع���ب فيه ال�س���حراء دورًا ب���ارزًا، خ�س��س���ًا واأن العديد من البلدان  وب�س���كل خا�ض يف ال�ط���ن العربي فيها 
�سحاري متتد مل�ساحات �سا�سعة. لذلك فقد اأ�سبح من ال�سرورة مبكان البحث عن اال�ستخدام االأمثل للم�ارد الطبيعية 

وا�ستغالل اأمثل للم�ارد املتاحة.
م�سكلة البحث:   .1.1

عل���ى الرغ���م من ت�فر العديد من املف���ردات العمرانية واملعمارية املالئمة للبيئة املحلي���ة يف ال�طن العربي، ملاذا ال 
يت���م تطبيقه���ا واإدراجها كج���زء من االأنظمة والق�انني؟ هل ه���ذا اخللل ناجت عن عدم ت�فر نظ���ام بيئي متكامل ينظم 
عملية التنمية العمرانية امل�ستدامة، وعدم اإلزام االأنظمة والق�انني العمرانية واملعمارية يف املناطق ال�سحراوية تطبيق 
متطلبات حتقق الت�ازن العمراين البيئي؟ اإن م�س���اكل البيئة الطبيعية واملبنية �س����ف تتفاقم وت�ؤثر �سلبيًا على العمران 
وال�س���كان اإذا مل يت���م تدارك ذلك يف ال�قت املنا�س���ب. كما اأن ذلك �س����ف ي�ؤدي ذلك اإىل تده����ر اجل�انب العمرانية 

واالجتماعية واالقت�سادية والبيئية.
هدف البحث:  .1.2

اإن اإع���ادة ترتي���ب اأول�يات التنمية العمرانية امل�س���تدامة يف البيئات ال�س���حراوية، وحتديد اآليات اإدراجها �س���من 
االأنظمة والق�انني العمرانية ب�س���كل حمدد ووا�س���ح يف اإطار مت�ازن �س���ي�ؤمن و�س���يلة مالئمة تعترب اأ�سا�س���ًا تنطلق من 

خالله التنمية امل�ستدامة الفعالة وت�ساعد يف حتقيق الت�ازن البيئي يف املناطق ال�سحراوية.
1.3.  منهج البحث:

يف �سبيل حتقيق اأهداف البحث، فقد مت اعتماد املنهج النظري الذي ي�ستعر�ض عنا�سر ومفردات التنمية امل�ستدامة 
يف املناطق ال�سحراوية من خالل ما متت درا�سته يف هذا املجال. كما مت اعتماد املنهج التحليلي وال��سفي الذي يق�م 
بتحلي���ل وو�س���ف واختيار العنا�س���ر واملفردات املالئمة للتنمية العمرانية امل�س���تدامة من خ���الل جمم�عة من النماذج 
واالأمثلة للعنا�سر واملفردات االأ�سا�سية للعمران يف البيئات ال�سحراوية ومقارنتها مع متطلبات التنمية امل�ستدامة ب�سكل 
عام. و�س�ف يتم حتليل م�اطن الق�ة وال�سعف والفر�ض واملع�قات التي حت�ل دون تطبيق تلك العنا�سر واملفردات. كما 
مت اعتماد املنهج امليداين من خالل تقييم مدى تطبيق تلك العنا�سر واملفردات على اأمناط العمران يف بع�ض املناطق 
ذات البيئات ال�سحراوية يف منطقة اخلليج كمنطقة الريا�ض مثاُل، كنماذج منا�سبة للعمران يف املناطق ال�سحراوية، 
خ�س��سًا واأن املحاوالت اجلارية لتحقيق عمران م�ستدام يف منطقة الريا�ض رغم املحاوالت الكثرية فاإنها مل ت�سل اإىل 

امل�ست�ى املنا�سب مقارنًة مع ما يتم يف مناطق اأخرى والتي نالت اهتمامًا كبريًا يف االآونة االأخرية.

2. البيئة والعمران امل�ستدام يف املناطق ال�سحراوية:

مفهوم البيئة والعمران:  .2.1
تعّرف البيئة الطبيعية باأنها كل ما يقع على االأر�ض من عنا�سر طبيعية وما عليها من اأحياء واجل� املحيط وتاأثريهم 
على بع�س���هم البع�ض، وهي من �س���نع اهلل عز وجل. اأما البيئة املبنية، فهي من �سنع االإن�سان والتي ت�سمل كل ما اأن�ساأه 
اأو �سيده من من�ساآت ومباين وم�سارات وفراغات الإي�اء االأحياء. وحتى وقت قريب مل تكن ت�سكل البيئة املبنية اأي خطر 
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عل���ى البيئ���ة الطبيعية، حيث اأن االإمكان���ات وامل�ارد الطبيعية كانت اأك���رث وفرة من كثافة ال�س���كان والعمران، حتى يف 
مناطق ال�طن العربي والذي تكرث فيه املناطق ال�سحراوية. كما اأن ا�ستخدام االإن�سان للبيئة كان يعتمد على اخلربات 
الرتاكمي���ة والت���ي كانت تلقائيًا حتافظ على البيئة، خ�س��س���ًا واأن ال�س����ابط االإ�س���المية كان���ت ذات تاأثري كبري على 

ال�سل�ك االإن�ساين والتي تدفعه للمحافظة على البيئة الطبيعية واحلفاظ على م�اردها.
اإن الزيادة ال�سكانية الهائلة خ�س��سًا يف املناطق العربية، واحلاجة للت��سع يف النطاق العمراين اأدى اإىل البحث عن 
مناطق جديدة لبناء جتمعات عمرانية جديدة ت�ست�عب تلك االأعداد الكبرية. وقد كان الت�جه نح� املناطق ال�سحراوية 
�س���رورة ال بد منها، حيث اأن املناطق ال�س���حراوية ت�س���كل جزءًا كبريًا من ال�طن العربي. واإن التحديات التي ت�اجه 
الع���امل حالي���ًا تكمن يف االنطالق من بيئته املحدودة نح� عامل اآخر تلعب فيه ال�س���حراء دورًا ب���ارزًا ورائدًا يف التنمية 
ال�س���املة وتقت�سي اخلروج اإىل حماور عمرانية جديدة واعدة مبا حتمله من فر�ض واإمكانات تنم�ية )عفيفي 1423(. 

العمران امل�ستدام:    .2.2
اإن االنطالق ال�س���ريع نح� ال�س���حراء مل يراعي العديد من االعتبارات واملتطلبات العمرانية التي ينبغي حتقيقها 
يف تلك التجمعات اجلديدة خ�س��س���ًا يف ال�طن العربي، رغم وج�د العديد من تلك االعتبارات يف البيئات العمرانية 
القدمية. فمعظم الدرا�سات املتعلقة بالتخطيط العمراين املالئم للبيئة قد ركز على االعتبارات واملعايري اخلا�سة باملباين 
املنعزلة من حيث الت�جيه وم�اد البناء والعزل احلراري فقط، ولكن ما يتعلق بالتخطيط العمراين واالإقليمي فلم يحظ 
بذل���ك االهتمام )بن حم��ض 1423(. وقد بداأ يف العديد من االأو�س���اط املتخ�س�س���ة يف العم���ران الرتكيز على مفه�م 
التنمية امل�س���تدامة التي عرفت باأنها حتديد االإطار االإن�س���اين الذي يعنى بحفظ وتدوير امل�ارد الغري متجددة واإدخال 
التكن�ل�جيا املعتمدة على امل�ارد املتجددة على اأن تك�ن اإدارة ا�ستخدامها وا�ستغاللها باأ�سل�ب يحافظ على نظام الدعم 
املعي�س���ي ملعاجلة م�سكالت التنمية االأ�سا�س���ية. وتكمن اأهمية التنمية امل�ستدامة من خالل دورها ومبادئها التي ت�ساعد 
على تط�ير وحت�سني حالة البيئة الطبيعية واملبنية على حد �س�اء باأ�ساليب تتما�سى مع املبادئ التالية )الغنيمي 1428(:

-احلفاظ على امل�ارد الطبيعية.
-ت�زيع امل�ارد بني االأجيال ب�سك عادل.

-م�ساعدة البيئة على اإعادة واإحياء وجتديد م�اردها.
-تقليل املخاطر التي ميكن اأن تتعر�ض لها االأجيال القادمة.

اأي اأن التنمية امل�ستدامة تهدف اإىل حتقيق الت�ازن بني احتياجات االإن�سان ال�ستمرار حياته واملحافظة على امل�ارد 
الطبيعية والنظام البيئي والتي تت�قف عليها االأجيال القادمة )�سكل 1(. 

)GDRC،2008( الت�ازن املطل�ب لتحقيق التنمية امل�ستدامة )سكل)1�
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 اإن التنمية امل�س���تدامة الفعالة يجب اأال تقت�س���ر على جانب واحد، واإمنا ينبغي اأن يتم تطبيقها باملفه�م ال�س���امل 
الذي يغطي جميع ج�انب البيئية واالقت�سادية واالجتماعية )�سكل 2( .

)ANSWERS،2008( ج�انب الثالثة للتنمية امل�ستدامة باملفه�م ال�سامل )سكل)2�

اإن جميع ما يتعلق بالتنمية والعمران امل�ستدام قد متت مناق�سته يف العديد من الندوات وامل�ؤمترات وور�ض العمل، اإال 
اأن التطبيق العملي واالنعكا�ض الفعلي لتلك املبادئ واملتطلبات ت�اجه مع�قات كبرية نعتقد اأنها تع�د ل�سببني رئي�سيني:

-�سبابية يف اأول�يات املفردات والعنا�سر العمرانية املالئمة للمناطق ال�سحراوية.
-االعتماد يف و�سع ال�س�ابط العمرانية يف ال�طن العربي على �س�ابط من بيئات اأخرى.

ومهم���ا يكن، فاإن كال ال�س���ببني ال يربران ا�س���تمرار ال��س���ع على ما ه� عليه. فقد �س���اهم العدي���د من الباحثني يف 
ت�س���ليط ال�س����ء على عدد من العنا�س���ر واملفردات املالئمة للبيئات العمرانية يف املناطق ال�س���حراوية. كما اأن تغيري 
ال�س����ابط العمراني���ة وتط�يرها الأهداف بيئية يحتاج الإرادة واإيجاد اآليات منا�س���بة لتطبيق ذل���ك. وقد طالب العديد 
من املتخ�س�سني ب��سع ا�سرتاتيجية للق�انني والت�سريعات للتنمية العمرانية يف بلداننا العربية التي يغلب عليها املناخ 
ال�س���حراوي ملقاوم���ة غزو التنظيم املدين املعا�س���ر القادم من بيئ���ات غربية، وذلك بهدف احلفاظ على خ�س���ائ�ض 

التنمية العمرانية يف بيئاتنا املحلية )ال�تار1423(.

مالمح الفكر التخطيطي للعمران باملناطق ال�سحراوية:  .2.3
تتعلق مالمح الفكر التخطيطي للعمران باملناطق ال�سحراوية بعدد من الع�امل. وتتمثل يف االأ�س�ض التالية )كامل 1423(:

-العالقات املكانية للم�قع.
-اخل�سائ�ض البيئية والعالقات املناخية.

-العالقات الرتاثية لالإقليم وتاريخه.
-التفكري ب�سكل تكاملي لعمران وا�سح املعامل.

-يك�ن التخطيط تخطيطًا متناميًا ينم� ب�سكل ع�س�ي متميز وباملرونة ال�ستيعاب املتغريات امل�ستقبلية.
-الربط بني املدينة واالإقليم عن طريق الطرق واملرافق العامة واخلدمات مبختلف ن�عياتها.

-ن�عيات االإ�سكان التي تلبي احتياجات ال�سكان املت�قع اإقامتهم.
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-اال�ستفادة من م�اد البناء املحلية املت�فرة وا�ستخدام اأن�سب الطرق لالإن�ساء.
اأ�سالة العمران امل�ستدام يف املدن القدمية:  .2.4

تن���اول العديد من الباحثني الرثوة العمرانية االأ�س���يلة الت���ي تتمع بها املدن العربية واالإ�س���المية وال�اقعة غالبيتها 
يف بيئ���ات �س���حراوية. ورغم اخلالف القائم على م�س���مى املدينة االإ�س���المية من حيث الفكر التخطيط���ي، اإال اأن من 
ي�س���تعر�ض مف���ردات وخ�س���ائ�ض تلك املدن يالحظ الدقة يف مراع���اة عمران تلك املدن للع�امل البيئة ب�س���كل مميز. 
اإن الن�س���يج العمراين املت�سابك للمدن االإ�سالمية القدمية يعك�ض ال�س���عي للتاأقلم مع البيئات املحلية من خالل خمتلف 
العنا�س���ر املك�نة لتلك املدن )ال�تار1423(. كما اأنه يرتبط باجل�انب الثقافية ويحقق الت�ا�س���ل االجتماعي لالأجيال 

املتالحقة والذي اأدى اإىل ت�سكيل ه�يتنا العمرانية املتميزة ) ي�سري واحل�سيني 1423(.

�سكل)3( الن�سيج العمراين القدمي يف عمران املدن ال�سحراوية - الريا�ض 
)INSTITUT ARABE POUR LE DEVELOPPEEMENT URBAINE-1987(

لقد مثل الت�س���كيل العمراين للم�ستقرات ال�س���حراوية العربية القدمية منطًا رائعًا للت�افق مع الظروف البيئية من 
حيث ت�س���ميم املبنى منفردًا مرورًا بعالقة املبنى باملباين االأخرى وعالقته بالن�سيج العمراين ككل، وقد جاءت فل�سفة 
الت�سكيل العمراين متنا�سبًة مع البيئة االجتماعية والعمرانية والطبيعية )عيد و ي��سف 2004(. اإن من ي�سري يف املدينة 
التقليدية �س���يالحظ طرقها املتعرجة وامللت�ية و�س����ارعها ال�س���يقة والعديد من العنا�س���ر التي تت�سابه مع معظم املدن 

االإ�سالمية )اأكرب 1992(. 
اإن ا�س���تخراج امل�ؤ�سرات احل�س���رية من املدن التقليدية التي تط�رت عرب القرون ي�ساعد يف اأيامنا على قيا�ض مدى 
ا�ستجابة التخطيط احل�سري املعا�سر للمناخ باعتباره اأكرب عامل م�ؤثر يف التخطيط وي�جه نح� اإيجاد اأف�سل احلل�ل 
مل�س���كالت املحيط لتقليل التل�ث البيئي وتقليل االعتماد على التكييف ال�س���ناعي واإن�س���اء ما يعرف يف اأدبيات العمران 

املعا�سر بالبيئة امل�ستدامة، وتعترب اأبرز تلك امل�ؤ�سرات )بن حم��ض 1423(:
-الت�سام والتكاثف العمراين: ويغلب ذلك على الن�سيج العمراين للمدن العربية واالإ�سالمية القدمية، ويرتواح م�ؤ�سر 

الفراغات بالن�سبة للكتل ما بني 0.10 و 0.20 يف املدن احلارة اجلافة. 
-قلة الفراغات احل�سرية: ويظهر ذلك �س�اء يف االأفنية وال�ساحات وامليادين اأو يف ال�س�ارع والطرقات.

-االنفت���اح نح���� الداخل: وهي من امل�ؤ�س���رات الهامة حيث متثل الفتحات اخلارجية للكتل ن�س���بة �س���ئيلة وال تتجاوز 
0.10 يف اأح�سن االأح�ال مما يبني اأن ال�اجهات يف غالبيتها م�سمتة.

3. اخل�سائ�ص واملفردات العمرانية املالئمة للمناطق ال�سحراوية:
م���ن خالل ما مت عر�س���ه، وباال�س���تناد اإىل العديد من الدرا�س���ات الت���ي طرحت عدد من اخل�س���ائ�ض واملفردات 
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العمرانية يف املناطق ال�س���حراوية، �سنحاول عر�سها ح�س���ب االأهمية واالأول�ية مع ت��سيح اجلانب ال��سفي والتحليلي 
املنا�سب لكل عن�سر.

الت�سكيل العمراين املت�سام:  .3.5
لقد اتفق العديد من املتخ�س�س���ني على اأن الن�س���يج العمراين املت�س���ام واملتكاثف ه� االأن�س���ب للعمران يف املناطق 
ال�سحراوية. كما اأنه باالإ�سافة اإىل اأهميته يف التخفيف من تعر�ض االأ�سطح الأ�سعة ال�سم�ض فاإنه يحقق مفه�م التنمية 
املت�ا�س���لة التي �س���عى اإليها املخطط�ن يف العامل الغربي من خالل تط�ير ال�سيا�سات املنا�سبة لتحقيق مبداأ اال�ستدامة 
يف جه�د واأن�س���طة التنمية العمرانية ) ي�س���ري واحل�سيني 1423(. اإن الك�س���ب احلراري للمبنى يتاأثر بدرجة التعر�ض 

الأ�سعة ال�سم�ض املبا�سرة، ويتطلب مراعاة ما يلي )بن حم��ض 1423(:
-اختيار ال�سكل املنا�سب للكتلة الذي يلعب دورًا اأ�سا�سيًا يف تقليل التعر�ض الأ�سعة ال�سم�ض.

-اعتماد ت�س���فيف الكتل وجتميعها ب�س���كل مت�س���ام الذي ي�ؤدي اإىل تقليل ال�سط�ح املعر�س���ة لل�سم�ض ب�سكل هند�سي 
اأ�ّسي مت�ساغر.

ومن خالل مقارنة بني اأ�س���كال واأ�س���اليب جتميع من�ذج �سكني مب�سط، جند اأنه ميكن تخفي�ض ال�اجهات املعر�سة 
لل�سم�ض بتقليل عدد ال�سط�ح اأو بالت�سميم املت�سام )�سكل4(. 

اإن طريق���ة واأ�س���ل�ب جتمي���ع الكتل ي����ؤدي اإىل ت�فري كمي���ة كبرية من االإظالل ت�س���اعد يف تخفيف تعر�ض ال�س���طح 
اخلارجي الأ�سعة ال�سم�ض.

�سكل )4( تخفي�ض م�ساحة ال�اجهات املعر�سة لل�سم�ض بتقليل عدد ال�سط�ح اأو بالت�سميم املت�سام )بن حم��ض1423(

اإن الت�س���كيل املت�سام ي�ساهم اأي�س���ًا يف االقت�ساد بامل�ساحات التي تعد جزءًا اأ�سا�س���يًا من املنظ�مة البيئية، والذي 
يعن���ي اال�س���تخدام االأعظمي لالأر�ض والناجت عن احتياج حقيقي لالإن�س���ان بحيث ال ي�س���ر االأر����ض واالأحياء. اإن ت�زيع 
الكتل بطريقة معينة ي�فر الكثري من امل�س���احات املهدورة ويقلل ن�س���بة الفراغات غري املنا�س���بة للبيئات ال�س���حراوية 

)ب�سري2004(.

�سكل)5( ي��سح االإمكانيات املختلفة لت�زيع الكتل )ب�سري2004(

م���ن املالح���ظ يف التخطيط احلايل ملعظ���م املناطق العمرانية يف املناطق ال�س���حراوية ا�س���تخدام النمط النقطي 
وا�س���تخدام االرت���دادات جلميع ج�انب املبن���ى. اإن بع�ض املحاوالت الناجحة �س����اًء التجريبية اأو التطبيقية للت�س���كيل 

العمراين املت�سام قد اأثبتت اإمكانية املالءمة مع البيئة ال�سحراوية. 
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وقد اأو�س���حت درا�س���ة جتريبية مل�قع من خالل بديلني اأحدهما منط تقليدي مالئ���م للبيئة واالآخر منط تخطيطي 
م�س���تخدم حاليًا بالدور الذي يلعبه الت�سكيل يف رفع االأداء البيئي للم�سكن واالرتباط ال�ثيق بني الت�سكيل واقت�ساديات 
التنمية ودوره يف �س���بط العمران. ويتاأكد دور الت�س���كيل يف دعم مفه�م اال�ستدامة من خالل جمم�عة من االعتابارات 

منها )عيد و ي��سف 2004(:
-التحكم يف الت�سكيل مع املرونة يف من� ال�حدة ال�سكنية.

-الف�سل بني املرور االآيل ومرور امل�ساة.
-الرتكيز على البعد االجتماعي والبيئي.
-تقليل االعتماد على التربيد ال�سناعي.

-م�ساهمة الت�سكيل يف تقليل التل�ث ال�سمعي.
-م�ساهمة الت�سكيل يف خف�ض التكلفة النخفا�ض م�ساحة االأر�ض.

�سكل )6( ا�ستخدام منط التجميع املت�سام مع اعتماد الفناء كمك�ن اأ�سا�سي للبنية التك�ينية للت�سكيل )عيد و ي��سف 2004(

�سكل )7( مقارنة اخل�سائ�ض التخطيطية لبديلني تقليدي وحايل على نف�ض امل�قع )عيد و ي��سف 2004(

الكتل العمرانية:  .3.6
تعترب الكتل العمرانية هي العنا�س���ر االأ�سا�س���ية التي ت�س���كل العمران. واإن اختيار ال�س���كل واحلجم املنا�سب للكتلة 
ي�ؤثر يف تخفيف تعر�س���ه لالإ�س���عاع ال�سم�سي. واإن ما نالحظه يف ال�قت احلايل يف الكتل العمرانية ال يعك�ض اأي اهتمام 
باختيار اأ�س���كال لكتل عمرانية حتقق اال�س���تدامة يف العمران. وتت�س���ح فعالية اختيار ال�سكل الهند�سي للكتل من خالل 
ح�س���اب معامل التعر�ض املتمثل يف عالقة احلجم بامل�س���احة املعر�س���ة للخارج )بن حم��ض 1423(. ويعترب املكعب ه� 
الهيئة املثالية واملنا�س���بة من حيث خف�ض تعري�ض الكتلة الأ�س���عة ال�س���م�ض، وه� احلجم االأكرث ت�فري للت�ازن احلراري 
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الداخلي، واأنه كلما كرب حجم املكعب ت�س���اغر معامل التعر�ض، اأي اأن االأحجام الكبرية تك�ن اأقل عر�س���ة لل�سم�ض من 
االأحجام ال�سغرية املتناثرة. 

كما اأن مراعاة بع�ض التفا�س���يل اجلزئية يف الكتل ي�س���اهم يف خف�ض معدل التعر�ض، من خالل عدد مع العنا�س���ر 
)كامل 1423(:

-معاجلة �سطح الكتلة العل�ي بعنا�سر متن�عة )قباب، قب�ات،..( حيث اأن االأ�سطح الكروية ال تتعر�ض الأ�سعة ال�سم�ض 
بنف�ض الدرجة.

-رفع الدروة مبقدار منا�سب لتظليل جزء من ال�سطح مع تغيري يف ارتفاع اجلانب الغربي.
-ا�ستخدام الكتل الراأ�سية وال�سخمة للتقليل من االنتقال احلراري ولت�فري الظالل على امل�ساحات والكتل املجاورة.

وال �س���ك اأن مراعاة ما ذكر يف امل�س���روعات املعا�سرة ال يتم ب�س�رة منا�س���بة، حيث يتم اختيار اأ�سكال وحج�م من 
اجتاهات عمرانية معا�سرة ال تتنا�سب مع ما ه� مطل�ب يف عمران املناطق ال�سحراوية.

الفراغات العمرانية:  .3.7
ال تقل اأهمية درا�س���ة الفراغ العمراين عن درا�س���ة ت�زيع الكتل. فالكثري من امل�س���روعات العمرانية يركز على منط 
ت�س���فيف وت�زيع الكتل، حيث اأن الفراغات تك�ن نتيجة لذلك الت�زيع. وقد دلت الكثري من الدرا�س���ات على اأن الفراغ 
العمراين ذو تاأثري كبري على حتقيق مفه�م اال�س���تدامة. واإن �س���كل الفراغ وم�قعه وت�جيهه وعالقته بالكتل املحيطة به 
ي�س���اعد يف تخفيف التعر�ض الأ�س���عة ال�سم�ض ويحقق ا�س���تخدام ووظيفة منا�س���بة لتلك الفراغات. وقد ذكرنا اأن ن�سبة 
الفراغات ال�سئيلة يف املدن القدمية كانت العامل امل�سرتك بينها. ولتحقيق درا�سة منا�سبة للفراغ العمراين يجب ت�فري 

ما يلي )كامل 1423(:
-تقليل الفراغات ذات امل�ساحات الكبرية وجتزئتها لتقليل امل�ساحة االأفقية.

-زيادة ارتفاع الكتل العمرانية املطلة على الفراغ العمراين وجتاور الكتل وتقارب ارتفاعاتها لتجنب حركة اله�اء الدوامية.
-ت�جيه منا�س���ب النفتاح الفراغات بحيث يك�ن ال�س���لع االأ�س���غر مع اجتاه الرياح، مع اإمكانية التحكم يف الرياح من 

خالل االعرتا�ض اأو تغيري االجتاه اأو التقليل من ق�تها ب�ا�سطة تك�ينات اأو مزروعات.
و�س�اء تعلق الفراغ العمراين بال�ساحات اأو امليادين اأو االأفنية اأو املمرات، فاإننا ال نكاد نلحظ يف امل�سروعات احلالية ما يعك�ض 
االهتمام باملالئمة مع العمران املنا�سب للمناطق ال�سحراوية. واإن امل�س�ؤولية يف عدم مراعاة ذلك تقع على كل من اجلهات 
الر�سمية للعمران واملخططني. واإن اأمكانية مراعاة فراغات عمرانية مالئمة ممكن ل� ت�سافرت اجله�د لتحقيق ذلك.

ال�سوارع واملمرات وامل�سارات:  .3.8
رغم اأن ال�س����ارع واملمرات ميكن اعتبارها كجزء من الفراغ العمراين، اإال اأن لها متطلبات عمرانية خا�س���ة حتقق 
العمران امل�ستدام فيما ل� مت تطبيق عدد من املعايري لذلك. وقد ل�حظ اأن ن�سبة ال�س�ارع يف الن�سيج العمراين القدمي قد 
و�سلت اإىل احلدود الدنيا، واإن �سكل الطرقات وا�ستقامتها وتعرجها مبا يتنا�سب مع حركة ال�سم�ض والرياح واالإظالل يفيد 
يف اال�ستقرار احلراري وت�سفية اله�اء من حبيبات الرمل واالأتربة )بن حم��ض 1423(. لكن املدن املعا�سرة ال ت�سطيع 
اال�س���تجابة ب�سكل كامل لتلك املعايري ب�سبب دخ�ل املركبات االآلية للمدن الذي فر�ض تغريًا يف ن�سبة ال�س�ارع للعمران. 
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لكن ال��سائل واالأدوات التي ميكن ا�ستخدامها للتقليل من االأثر ال�سلبي الت�ساع ال�س�ارع تتلخ�ض فيما يلي )كامل 1423(:
-تخفي�ض عر�ض ال�س�ارع واملمرات اإىل احلد االأدنى املنا�سب لل�ظيفة ولكثافة احلركة.

-اختيار الت�جيه املنا�سب لل�س�ارع والطرقات واملمرات مبا يتنا�سب مع اجتاه الرياح ال�سائد يف املنطقة.
-عدم ا�ستخدام �س�ارع م�ستقيمة مل�سافات ط�يلة واللج�ء للتعرج لتخفيف اآثار الرياح الغري مرغ�ب فيها.

-رف���ع كتل���ة املباين على جانبي ال�س����ارع اإىل احلد االأعلى املنا�س���ب لت�فري اأكرب م�س���احة مظللة املنا�س���بة ملمار�س���ة 
االأن�سطة اخلارجية.

-ا�ستخدام عنا�سر اإن�سائية مظللة وت�سجري منا�سب للتظليل للحماية من االإ�سعاع ال�سم�سي املبا�سر.
واجهات الكتل العمرانية:  .3.9

وتتعلق ب�س���كل خا�ض مبفه�م االنفتاح واالنغالق يف ال�اجهات الذي ي�ؤثر على مقدار الك�س���ب احلراري للكتل. وقد 
كانت متثل ن�س���بة �س���ئيلة ج���دًا يف واجهات مباين املدن القدمي���ة وال تتجاوز 0.10 من م�س���احة ال�اجهة )بن حم��ض 

1423(. كما اأن اختيار امللم�ض اخل�سن لل�اجهة ي�ساهم يف عدم انعكا�ض اأ�سعة ال�سم�ض على الطرقات. 
كما ميكن ت�فري بع�ض املعاجلات يف الكتل والتي ت�ساعد يف تقليل التعر�ض الإ�سعاع ال�سم�ض:

-كا�سرات ال�سم�ض: وتعرت�ض اأ�سعة ال�سم�ض املبا�سرة وتخف�ض كمية احلراة املكت�سبة.
-ال�ستائر احلاجبة: �ستائر ميكن التحكم بزواياها لتنظيم دخ�ل اأ�سعة ال�سم�ض.

-امل�سربيات: وهي �سبكة بفتحات �سغرية ت�سبط مرور اأ�سعة ال�سم�ض وال�س�ء وت�ساعد يف تدفق اله�اء وزيادة ن�سبة الرط�بة.
3.10. حركة الرياح:

ت�ؤثر حركة الرياح يف املناطق ال�س���حراوية واملحملة بالغبار واالأتربة على العمران. وبالتايل فيجب درا�س���ة حركة 
الرياح من خالل اإعداد خرائط للرتكيبة اجلي�ل�جية للم�اقع والتي من �ساأنها م�ساعدة املخططني يف تفادي م�سارات 
الري���اح املحمل���ة بالغبار، اأو اتخاذ اخلط�ات الالزمة لتثبيت الرتبة اأو ا�س���تعمال االأ�س���يجة املنا�س���بة اأو اختيار اأمناط 

.)1989-Rizvi( جتميع الكتل واأ�ساليب جتميعها مبا يتنا�سب مع حركة الرياح
3.11. التوجيه:

اإن تخطيط اأي م�قع عمراين يجب اأن يدر�ض مبا يتنا�سب مع حركة ال�سم�ض لكل �ساعة من �ساعات النهار ويف كل الف�س�ل 
باعتبارها م�س���در احلرارة. كما اأنه يجب مراعاة اجتاه حركة الرياح ال�س���ائدة وزوايا االرتفاع وامليل الأ�س���عة ال�سم�ض.

3.12. التهوية:
ويجب اأن ت�ستهدف درا�سة الته�ية اإي�ساح حركة اله�اء على الكتل والفراغات. كما يتطلب درا�سة املعدالت القيا�سية 
يف �سغط الرياح نتيجة اختالف �سدة الرياح. وقد دلت الدرا�سات على اأن ا�ستخدام ما ي�سمى مبالقف اله�اء والط�ب 

املفت�ح ت�ساعد يف ته�ية الكتل واالأفنية وت�ساعد يف تخفيف حدة اله�اء ال�ساخن وزيادة �سرعة اله�اء الداخل للكتلة.
3.13. التظليل:

ي�س���هم التظليل الناجت عن ت�س���ام الكتل اأو با�س���تخدام عنا�س���ر طبيعية اأو ا�س���طناعية يف تقليل االإ�سعاع ال�سم�سي 
واحل�س�ل على درجة حرارة منا�سبة.
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3.14. توفري املناطق اخل�سراء املحيطة بالكتل العمرانية:
اإن ت�س���ام الكت���ل ومنط الت�س���كيل العمراين املالئم للمناطق ال�س���حراوية ي�ؤدي اإىل وج�د بع����ض املناطق املحيطة 

بالعمران والتي تتطلب معاجلتها بت�فري مناطق خ�سراء مالئمة للمناطق ال�سحراوية.

4. تطبيقات العمران امل�ستدام باملناطق ال�سحراوية:
رغ���م غزارة وكثافة الدرا�س���ات واالأبحاث التي متت بخ�س�����ض العمران امل�س���تدام باملناطق ال�س���حراوية، اإال اأنه 
ي�س���عب اال�س���تفادة منها دون حتقيق اإطار عام يحدد العنا�س���ر واأول�ية التنفيذ. اإن االإ�س���كالية تكم���ن يف اآلية تطبيق 

مفردات العمران امل�ستدام ولي�ض يف معرفة تلك املفردات.
فف���ي اململك���ة العربية ال�س���ع�دية �س���اد النمط التقلي���دي للتخطيط جميع امل���دن حتى الفرتة احلديث���ة والتي بداأت 
باحلاج���ة اإىل ت�طني البادية وتخطيط امل�س���ت�طنات العمرانية لهم. وقد اأدى اال�س���تعانة بخ���ربات خارجية اإىل دخ�ل 
النم���ط التخطيط���ي ال�س���بكي املتعامد. وقد ظهر ذل���ك جليًا يف مدين���ة الريا�ض من خالل ظه�ر اأول خمطط �س���بكي 

�سطرجني متعامد حلي امللز )طا�سكندي 2004(. 

�سكل )8( النمط التخطيطي ال�سائع يف مدينة الريا�ض – حي االزدهار )ال�سكيت 2004(

كما اأن ذلك تعزز من خالل املخطط االإر�س���اري ملدينة الريا�ض الذي اأعد من قبل ال�س���ركة اال�ست�س���ارية الي�نانية 
دوك�سياد�ض الذي اأقر عام 1393ه� وايل اأر�سى مفه�م التخطيط ال�سبكي املتعامد واالرتداد والقطع املربعة وم�ساحات 
االآحي���اء ال�س���كنية املربعة. وقد ظهرت جراء ذلك ت��س���يات باأال يتج���اوز احلد االأعلى للبناء 60% من م�س���احة القطع 

ال�سكنية مع ارتدادات من جميع ج�انب الكتلة.
ومن املالحظ عدم وج�د حدود وا�س���حة للحي وتكرار مت�س���ابه للبل�كات ال�س���كنية املحيط بها �س�ارع وعدم وج�د 

مداخل حمددة بحيث ميكن الدخ�ل ملن اأراد دون قي�د )ال�سكيت2004(
وقد ظهرت تيارات ملقاومة هذا النمط من التخطيط �س����اء من املتخ�س�س���ني اأو من االأمانات والبلديات ب�سرورة 
مراجع���ة املخطط���ات ال�س���بكية املتعامدة. فهناك العدي���د من املحاوالت الإيج���اد بع�ض احلل�ل للت�اف���ق مع التخطيط 

العمراين امل�ستدام من اأهمها ما يلي )الطا�سكندي2004(:
-النمط ال�سبكي املعدل: ويرتكز على حماولة التخفيف من اآثار النمط ال�سبكي املتعامد من خالل تقلي�ض التقاطعات 
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الرباعية لل�س����ارع فقط وا�س���تبدالها بتقاطعات على �سكل T. لكن هذا التعديل زاد من تعقيد احلركة حيث اأ�سبح 
ال��س�ل لل�حدة ال�سكنية غري مبا�سر. 

-النمط ال�سبكي باإ�سافة �س�ارع راجعة: وقد متت معاجلة اخللل يف النمط االأول من خالل عمل �س�ارع راجعة تدخل 
وتخرج من جهة واحدة.

-النمط ال�سبكي باإ�سافة ال�س�ارع ال�سد: وه� حماولة لتقليل اخرتاق ال�سيارة للعمران ذو النمط ال�سبكي.
جميع تلك االأمناط مل حتقق الهدف املطل�ب الأنها كانت امتدادًا للنمط ال�سبكي الرئي�سي. لذلك فقد ظهر ما �سمي بالنمط 
املحلي املط�ر، والذي يركز ب�سكل رئي�سي على حركة امل�ساة وال�سيارات )الطا�سكندي2004(، وي�سمل االأمناط التالية:

-الف�سل التام بني امل�ساة وال�سيارات: وقد مت تطبيق هذا النمط ب�سكل حمدود جدًا )اإ�سكان طريق خري�ض(.
-الف�س���ل اجلزئي بني امل�س���اة وال�س���يارات: وقد ظهر هذا النمط يف اإحدى التجارب الناجحة وه� اأ�س���كان من�س�بي 

وزارة اخلارجية مبدينة الريا�ض.
-ا�س���رتاك امل�س���اة مع ال�سيارات: وذلك من خالل ت�فر مناطق �س���به خا�سة وقد ظهر هذا النم�ذج يف اأحياء اأرامك� 

ويف حي ال�سفارات.

�سكل)9( اإ�سكان من�س�بي وزارة اخلارجية بالريا�ض – )جملة تط�ير2007-46(

وقد طرحت اجلهات املخت�س���ة برامج عمرانية لتح�س���ني البيئة العمرانية وتط�يره���ا. فقد مت اإعداد جمم�عة من 
الق�اعد االإر�س���ادية امل�س���اعدة لتجاوز عدد من التحديات التي ت�اجه التخطيط العمراين لالأحياء ال�س���كنية يف مدينة 
الريا�ض، مثل غياب اله�ية ورتابة التخطيط العمراين وعدم اإمكانية م�س���اركة ال�س���كان وتباعد امل�سافات بني امل�ساكن 
واأماكن العمل وغياب مرافق امل�س���اة االآمنة وت�غل احلركة العابرة للمرور ونق�ض اخلدمات واملناطق املفت�حة )جملة 

تط�ير2004-37(. 
وق���د نتج ع���ن تلك املحاوالت اإنتاج تخطيط حيني �س���كنيني من�ذجي���ني تك�نان مبثابة خمططات اإر�س���ادية لكيفية 

حتقيق اأهداف و�سيا�سة وزارة ال�سئ�ن البلدية يف البيئة ال�سكنية )الطا�سكندي2004(
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�سكل )10( من�ذج لكيفية تعديل املخططات احلالية لالأحياء للت�افق مع الق�اعد االإر�سادية )جملة تط�ير2004-37(

�سكل )11( احلي النم�ذجي االإر�سادي-مكتب النعيم لال�ست�سارات العمرانية )الطا�سكندي2004(

كم���ا اأن جتري���ة حي ال�س���فارات يف مدينة الريا�ض تعت���رب اإحدى التج���ارب الناجحة يف حتقيق التنمي���ة العمرانية 
امل�س���تدامة. ومنذ اإعداد البدائل التخطيطية للحي مت و�س���ع عدد من املحددات تهدف يف جمملها اإىل حتقيق اأف�س���ل 
حماية بيئية للمنطقة التي يقع فيها احلي يف وادي حنيفة. وقد بنيت فكرة املخطط املقرتح لتحقيق منط عمراين يحقق 
معاجلة مناخية للم�قع بتقليل امل�س���احات املعر�سة لل�س���م�ض وتقليل �سرعة الرياح و�سن عدد من املحددات الت�سميمية 

لتحقيق تك�ينات عمرانية تت�افق مع الظروف املناخية )الر�س�د و ال�سايع 1423(.
وبالرغم من اأن احلفاظ على البيئة والتنمية امل�س���تدامة يعتربا من املحاور االأ�سا�س���ية جلميع �سيا�س���ات التخطيط 
العمراين التي �سدرت يف اململكة لتنظيم عملية التنمية العمرانية واالقت�سادية واالجتماعية للمجتمع ال�سع�دي، اإال اأن 

ال�اقع العملي يظهر اأنه ال زال هناك العديد من الثغرات وال�سلبيات التي تتطلب احلل )ال�سهري 2006(.

5. اخلال�سة والت��سيات:
اإن العمران امل�س���تدام للمدن العربية ال�سحراوية يجب اأن يتم من خالل عمليات تخطيطية ومنهجية تبعًا لالأ�س�ض 
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�سكل )12( حماولة حتقيق العمران امل�ستدام يف املناطق ال�سحراوية - احلي الدبل�ما�سي يف الريا�ض
)INSTITUT ARABE POUR LE DEVELOPPEEMENT URBAINE-1987(

واملعاي���ري الت�س���ميمية املالئمة للبيئة وطبيعة ال�س���حراء وخ�سائ�س���ها املميزة. كما يج���ب اأن يت�فر فيه عدد من 
اخل�س���ائ�ض التي ال بد واأن تك�ن �س���من االأنظمة والت�سريعات العمرانية ولي�ست بن�د ثان�ية غري ملزمة. اإن العديد من 
اجلهات العامة واخلا�س���ة املعنية ب�س���ئ�ن العمران تدرك اأهمية مبداأ اال�ستدامة يف العمران وحتر�ض اأن يك�ن جزءًا ال 
يتجزاأ من �سيا�ساتها، اإال اأن تطبيق ذلك ي�سطدم بالكثري من املع�قات، واأحيانًا باجلدل ح�ل اأهمية وجدوى املفردات 
العمرانية املالئمة للعمران يف املناطق ال�س���حراء يف هذا الزمان. ونحن منذ طرحنا ت�س���اوؤالتنا البحثية حر�س���نا اأن 
ن�س���ري اإىل تلك املفردات �س���من اإطارها التي طبقت فيه �س����اًء يف العمران التقليدي اأو املعا�س���ر. وقد ظهر من خالل 
العديد من االأمثلة التي عر�س���ناها احلر�ض على تبني �سيا�س���ات العمران امل�س���تدام يف عدد من امل�سروعات، اإال اأنها ال 
تكفي، وال بد من اأن تك�ن تلك التطبيقات �سمن اإطار ق�انني وت�سريعات و�س�ابط ملزمة �ساأنها يف ذلك �ساأن ال�س�ابط 

العمرانية الرئي�سية التي ال تقبل اجلهات املخت�سة التنازل عنها مثل ن�سب البناء واالرتدادات واالرتفاعات.
كم���ا اأن���ه البد من الت�ج���ه املكثف نح� اإعداد درا�س���ات بحثية واآلي���ات تنفيذية للمفردات العمرانية امل�س���تدامة مع 
حتديد العنا�س���ر والبن�د التي ال بد اأن ت�س���بح جزءًا من ال�س����ابط والت�س���ريعات العمرانية. اإننا ن�ستطيع �سمن اإطار 
هذا البحث اأن نلخ�ض ون�جز اأهم تلك املفردات، وه� دور الباحثني واملتخ�س�س���ني، ولكننا ننادي وننا�س���د امل�س���ئ�لني 
يف اجله���ات املخت�س���ة بالعم���ران باإيجاد االآليات التنفيذية لتطبي���ق تلك املفردات. وميكن اأن نلخ�ض اأهم املر�س���دات 

وامل�جهات املطل�بة يف العمران امل�ستدام فيما يلي:
· اإعادة النظر بالت�س���كيل العمراين للمدن وعدم التخلي عن مفه�م الن�س���يج املت�س���ام الذي اأثبت اأنه ال�حيد الذي 

يحقق العمران امل�ستدام يف البيئات ال�سحراوية.
· مراع���اة اأثر الع�امل اجلغرافية على العمران واختيار امل�قع املالئم باحلجم املنا�س���ب لالإمكانات التنم�ية بامل�قع 

واملتنا�سب مع مق�مات املنطقة.
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· اإعطاء البعد البيئي مزيدًا من االهتمام عند اإعداد املخططات العمرانية يف املدن ال�سحراوية من التاأقلم والتكيف 
بالبيئة املحيطة وحتقيق الكفاءة االجتماعية واالقت�س���ادية والت�ازن االإيك�ل�جي  وال�س����رة الب�سرية املميزة التي 

تعك�ض خ�سائ�ض البيئة.
· اختيار الت�جيه املنا�س���ب ل�س���بكة ال�س�ارع واملمرات داخل الكتلة العمرانية بحيث نتحكم يف حركة اله�اء واحلماية 

من اأثر الرياح الغري مرغ�بة.
· العناية بامل�س���طحات اخل�س���راء والتي لها اأكرب االأثر يف تقليل االإ�سعاع ال�سم�سي املبا�سر واملنعك�ض داخل الفراغات 

العمرانية وتنقيه اله�اء املل�ث داخل املدينة.
· االهتمام بالتظليل الذاتي املعتمد على طريقة ومنط واأ�س���ل�ب ت�زيع الكتل والفراغات للح�س����ل على اأكرب م�ساحة 
ممكنة من التظليل. كما يجب االهتمام باإ�س���افة عنا�س���ر حتقق تظليل اإ�سايف مل�س���اندة التظليل الذاتي من خالل 

عنا�سر طبيعية اأو ا�سطناعية.
· درا�سة حجم واأبعاد وخ�سائ�ض الفراغات العمرانية مبا يتنا�سب مع متطلبات واحتياج وطبيعة امل�قع.

· تقليل م�س���احة ال�س���ط�ح املعر�سة لالإ�س���عاع ال�سم�سي لي�ض فقط باأ�س���ل�ب الن�سيج املت�س���ام، واإمنا باختيار اأ�سكال 
وارتفاعات وحجم الكتل مبا يحقق اأقل ك�سب حراري.

· التحكم يف ت�جيه الكتل والفراغات لل�سماح حلركة اله�اء باملرور داخل الفراغات لل�سماح بتعر�ض الكتل حلركة اله�اء.
· العم���ل على حماي���ة الكتل والفراغات من اأث���ر الرياح املحملة بالغبار والرمال ودرا�س���ة اأبعاد الفراغات املنا�س���بة 

للح�س�ل على اأف�سل حماية للكتل والفراغات.
· الع����دة لنم���ط االأفني���ه الداخلي���ة والتي تعترب اأف�س���ل االأمن���اط للحماية من الري���اح املحملة بالرم���ال يف املناطق 

ال�سحراوية.
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Abstract
In the last few days, the orientation and strategies of planning in order to have 
a sustainable urban environment in the deserts has increased. The aim was the 
environmental balancing and decrease the using of the air-conditioning for areas and 
spaces. Most researches and studies said that most of the areas have an arid climate 
which is dry and the urban there needs characteristics and components. 
These orientation and strategies concentrate on taking out the urban characteristics 
from the urban environments that was in traditional areas. These areas considered as 
a resource of information because of the experiences that happened there throughout 
centuries. These experiences developed many of the technologies in order to find the 
sustainable urban environment.
Specialists decided that the modern urban doesn’t have these specifications in recent 
projects especially when the regulation in the local environments don’t require these 
specification , and that cause the beginning of the urban environments which waste 
the energy and don’t go with the requirements of the environment and the sustainable 
climate of areas .
This research is going to extract and demonstrate the role of these specifications because 
the government which is interested in construction and urban in the arabic areas take 
over these characteristics and inserted it within the requirements in the urban projects 
in order to achieve the sustainable urban environment.
This research will rely on the survey methodology of the urban characteristics which 
are suitable for the desert environment which is sustainable in our local areas like 
finding spaces full of shadow and coolness also return to the urban structure in our local 
environment . This structure supply safety for areas and spaces from sunlight beside most 
of the specification that participate in achieving the development of sustainable urban. 


