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ABSTRACT 

  The visual image and its orders and patterns required continuous investigations 
because the city visual image is not fixed. City identity and meaning are still the 
factors that connect the places to their habitants. A review for the visual image 
concept in urban and architectural literature had been carried out throughout this 
study which was found in different forms and patterns. On other hand there were a lot 
of theories about future cities, but there were no studies that link these two concepts 
together. So the research problem was represented bythe decreased knowledge in the 
visual image quality for the future city. This research was based in achieving its goal 
on ahypothesis say (The visual image quality for the future cities, achieved through 
establishment of certain features as: Spatial Enclosure, the pattern of positive urban 
space, faced design and Small architectures design). 

This research defines the visual image as all the visual percept for the region or 
what had percept from it, that produced ofmixingand weaving all the other elements 
of the physical environment and the total visual scenes, that may be in several images 
accordingto the range and the scope of the vision, (panorama, vista, view, appearance, 
scene, perspective), Remarkable for a particular area, or taken into consideration, 
while the vision scope refer to All of the points of the physical environment that can 
be perceived by a stable eye (fixed)at a given moment. 

Future city is the sustainable city with a sustainable approach and a viable place to 
life and work (mixed use). also Its visual images with a sustainable approach contain 
elements as green network, green sectors (live), and sustainable roads (green roads), 
urban rooms or nodes (intimate square and urban spaces): pedestrian pockets, 
transport nodes, marketing nodes, commercial nodes, edges and green walls and small 
urban and architectures. 

For the purpose of verification of the research hypothesis, survey was carried out for 
a selected proposed future cities by special questionnaires dispended for a random 
sample of architects, this questionnaire include vocabularies about the quality of the 
visual image. This research concluded that quality of the visual image, should be 
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achieved in future cities through achieving of the following properties: Spatial 
Enclosure, the positive urban space pattern, faced design, and Small architectures. 

 
 الصورة البصریة لمدن المستقبلجودة 

 الخالصة
تحتاج الصورة البصریة ونظمھا وانماطھا الى التحري فیھا بشكل مستمر، حیث ان صور المدینة    

البصریة لیست ثابتة، ومازالت الھویة والمعاني ھي العوامل التي تربط األماكن بسكانھا، وقد تم 
البحث في االدبیات المعماریة والحضریة حول مفھوم الصورة البصریة والتي وجدت بمفاھیم عدیدة، 

راسة حول ومن جھة اخرى اوجد المنظرین الكثیر من نظریات حول مدن المستقبل، إال انھ ال توجد د
ارتباط المفھومین معاً، من ھنا تمثلت المشكلة البحثیة بـالنقص المعرفي حول جودة الصورة البصریة 
في مدن المستقبل، وقد استند البحث في تحقیق ھدفھ الى فرضیة رئیسیة مفادھا (تتحقق جودة الصورة 

، الفضاء الموجب، تصمیم البصریة لمدینة المستقبل من خالل تحقیق مجموعة خواص مثل: االحتوائیة
 الواجھات، تصمیم المعماریات الصغیرة). 

   ً منھا عرف البحث الصورة البصریة: بأنھا كل المدرك البصري للمنطقة او ما یدرك بصریا
والناتج من مزج ونسج كل عناصر البیئة المادیة ومجموع المشاھد البصریة وتكون على عدة صور 

اما، فیستا، منظر، مظھر، مشھد، منظور)، لمجال معین، أما (مجال حسب مجال ونطاق الرؤیا (بانور
الرؤیة) فھو كل ما یشیر الى البیئة المادیة الفیزیائیة والتي یمكن أن ینظر إلیھا من قبل العین المستقرة 

 (الثابتة) في لحظة معینة.
والعمل (متعددة  للعیشأما مدینة المستقبل فھي المدینة المستدامة ذات النھج المستدام والقابلة   

بالشبكة ھا ، وكذلك تكون صورتھا البصریة ایضا ذات نھج مستدام، تتمثل عناصراالستخدامات) 
الخضراء، القطاعات الخضراء (الحیة)، الطریق المستدام (الطرق الخضراء)، الغرف الحضریة 

عقد السوق، عقد (الساحات والفضاءات الحضریة الحمیمیة)، العقد: جیوب المشاة، عقد النقل، 
 اإلعالنات، الحافات والجدران الخضراء او الحیة، والحضریات الصغیرة أو المعماریات الصغیرة.

لغرض التحقق من فرضیة البحث تم القیام بدراسة عملیة لعدد منتخب من مدن المستقبل المقترحة 
تناولت ھذه االستمارة بواسطة استمارة استبیان خاصة وزعت على عینة عشوائیة من المعماریین 

 مفردات جودة الصورة البصریة.
استنتج البحث وجوب تحقیق جودة الصورة البصریة لمدن المستقبل وذلك من خالل تحقیق   

الخواص التالیة: االحتوائیة، انماط الفضاء الموجب، تصمیم الواجھات الحضریة، تصمیم المعماریات 
 الصغیرة.

  
 لبصریة، مدینة المستقبل، الجودة، الغرفة الحضریة.الصورة ا الكلمات المفتاحیة:

 

 المقدمة
تناول البحث مفھوم الصورة البصریة بوصفھا احد المفاھیم المھمة في نظریة التصمیم الحضري،     

وتبرز أھمیة البحث في الوقت الراھن لتزاید عشوائیة الصورة البصریة وما تعانیھ من حالة التشظي، 
، فكان البد من التوقف وقراءة ھذه لوجیات الجدیدة والتغیر العالمير التكنوكواحدة من نتائج ظھو

الصورة، وفھمھا وأدراكھا، حیث ان كثیر من المصممین یمارس تصامیم فضفاضة غیر منطقیة، 
ویحاول تطبیق نظرتھ قسراً على المدینة، ولیس المقصود ھنا الرجوع الى الوراء بل استنھاضھا من 

المفردات : توجد فجوة معرفیة حول المشكلة البحثیةخبایا ھذا المصطلح، فكانت  خالل الغوص وراء
 الصورة البصریة في مدن المستقبل.التي تحقق جودة 

 
تتحقق جودة الصورة البصریة لمدینة المستقبل من خالل تحقیق مجموعة خواص الفرضیة البحثیة:

 تصمیم المعماریات الصغیرة.، تصمیم الواجھات، تمثل باإلحتوائیة، الفضاء الموجبت
 لتحقیق الفرضیة، أعتمد البحث المنھج التحلیلي التالي:

 مستقبل.ومدن ال بناء إطار نظري للصورة البصریة 
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 .القیام بدراسة عملیة لعدد منتخب من مدن المستقبل 
 .التوصل الى النتائج واألستنتاجات 

 

 لصورة البصریةا
 ً  :)Visual Image Linguistically( الصورة البصریة لغویا

، صورة في النظام البصريأو إلى المساحات التي تنظر بالعین،  الصورة البصریةیشیر مصطلح   
، ھي ، و(الشيء المنظور)الخبرة الحسیةو، اإلدراكو، وتتكون من المدرك ]1[أو ھو المدرك البصري 

قد یكون، بانوراما ، فیستا، منظر، مظھر ، مشھد، فنطاق الرؤیا وأما ناتج اإلدراك البصري؛ 
،وان مجال الرؤیة او المیدان البصري ھو كل النقاط الموجودة في البیئة المادیة الفیزیائیة التي منظور

 ]2[یمكن أن ینظر إلیھا من قبل العین المستقرة (الثابتة) في لحظة معینة. 

 
 الصورة البصریة اصطالحیاً 

بأنھا الصورة المتبلورة من تنظیم عناصر البیئة  الصورة البصریة )Hakim,1980( حكیم عرف  
 ]3[؛الفیزیائیة في المدینة والتي تسھم في بناء ھویتھا وشخصیتھا البصریة الممیزة، والحسیة المتكاملة

اإلحساس ویتفاعل معھ  دركھمن المدینة وتشاھده العین وی) بأنھا كل ما یظھر Eames,1977عرفھا (و
یئة الحضریة من خالل اإلحساس بالوحدة وبالمكان وبالتجربة اإلنسانیة عبر مفاھیم عدة في الب

 ]4[،كالتجانس والتكامل والتنظیم الحسي والبصري
انھا كل الصور المتنوعة للمجتمع، و) بأنھاكل الصور الحضریة Crisman, 2006عرفھا (كما   

كل  ) فیرىRead,Pinilla,  2006أما ( ]5[بیئة، وكل المقومات الحضریةحیاتھم، تجاربھم في ال
كل ما یتعلّق بالحضریة االجتماعیة من خالل الدینامیة الحركیة وصورة وشكل المدینة  ھاأنمنھما

والتفاعل االجتماعي، واالحداث، والتي تبدأ من اماكن االلتقاء وھي التي تنتج مشھد الشارع الخاص 
أن الصورة البصریة ھي شخصیة البیئة (الطابع)، وھي فیرى ) Kettner,1990، أما (]6[بذلك المكان 

كل  یعرف، ]7[) الصورة الفنیة التشكیلیة المتكاملة مع الصورة النمطیة Sitte, 1902عند (
) الصورة البصریة بأنھا صورة Lynch, 1960) ،(Jacobs, 1961) ،(Downs & Stea,1973(من

) ھي عملیة بناء Vale, 2001&Warnerصورة المدینة عند ( ]،10][9][8[المدینة والشكل الحقیقي لھا 
سرد قصصي وبصري یعتمد على أمكانیات ھذه األماكن واساس نشوؤھا، اي واقع حال المدن، وھي 

انھا البعد  Nasar, 2001)وعرفھا ( ]11[أداة تعزیزیة للحضریة والمدنیة وألیة في تغیر تنظیم المدن 
كما ان الصورة البصریة مزیج بین التنظیم الحضري  ]12[البصري الجمالي للتصمیم الحضري

   ]13[والظواھر الحضریة.

 ):visual fieldالمجال البصري (
من قبل یعرف على انھ كل النقاط الموجودة في البیئة المادیة الفیزیائیة التي یمكن أن ینظر إلیھا    

التي  خصائص، وھناك مجموعة العین المستقرة (الثابتة) في لحظة معینة، یقصد بھ المكان والفضاء
ً یتزید من النطاق البصري والتغلغل في الرؤیة، فعل أو رمزیا، مثل الشفافیة (كما ھو الحال مع  ا

ما تظھر الھیاكل ما الزجاج أو المباني على ركائز متینة)؛ والثاني ھو التداخل (كما ھو الحال عند
وراء اآلخرین)؛ ان المشاھد المؤطرة والبانورامات تزداد مع عمق الرؤیة (كما في الشوارع 

 ]14[.المحوریة، والفضاءات المفتوحة الواسعة، المشاھدات من االماكن العالیة)
 

 -:ریة بصلصورة الل لتعریف األجرائيا
نطقة ناتج من مزج ونسج المباني وكل صورة المدینة البصریة ھي كل المدرك البصري للم  

صور حسب ة العناصر األخرى المكونة للنسیج الحضري ومجموع المشاھد البصریة تكون على عد
 مجال ونطاق الرؤیا كأن یكون بانوراما، فیستا، منظر، مظھر أو وجھ، مشھد، او منظور.
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ئة المادیة الفیزیائیة التي یمكن أن كل النقاط الموجودة في البیوھو المیدان البصري فأما مجال الرؤیة 
 ینظر إلیھا من قبل العین المستقرة (الثابتة) في لحظة معینة.

 
 ):Visual Image Elementsعناصر الصورة البصریة (

) لقیاس التكوین البصري، المرجع األول لدراسة Lynch, 1960تُعّد األسس التي وضعھا (  
أن للمدینة عدة صور عامة ترتبط كل منھا بعدد معین من سكان  رى، حیث انھ یةالبصری الصورة
رجع لمعتقدات، وأحداث، وتاریخ المدینة، وذكریات خاصة بكل منھم تشكل في النھایة ت المدینة،

) بتصنیف محتویات الصورة Lynch, 1960الصورة التي یكونھا الشخص عن المدینة، ھذا وقد قام (
القاتھا المتبادلة، اف كعناصر للصورة البصریة المتمیّزة، بنوعیاتھا وعة للمدینة إلى خمسة أصنذھنیال

، قنوات حركة المتلقي، الحوافقطع في استمرار التواصل مع المناطق المحیطة وھي المسارات
المعالموھي ، الطابع المشترك، العقدوالقطاعاتالعناصر الثنائیة األبعاد المشتركة في المكان ذات 

اعتبار ھذه العناصر ثابتة في الصورة الطبیعیة للمدینة  ویمكن، و(العالمات الدالة)، خارجیةالمراجع ال
 ]15[لكن مع اختالف أشكالھا من صورة ألخرى.

 )visual image qualityجودة الصورة البصریة (
الجودة ھي سمة تالزم أو تمییز أي شيء، أو ھي درجة عالیة من التمیز في الصنع، او نوعیة    

 الذي یتمیز بزیادة الرعایة والتقانة من قبل صانعھا في عملیة صنعھا؛الشيء 

) الجودة البصریة بانھا الكمال الجمالي للمشھد Polat&Önder, 2011ویعرف(]16[
لفضاء الحضري من خالل كل ما یحیط بالفضاء من جدران والسقوف وتتحقق جودة ا]17[الحضري

ة جودة مجموعة من الدراسات السابقة تم ایجاد مفردومن خالل ]18[واالرضیات وكل المحتویات 
 19)1الجدول (كما موضح في الصورة البصریة

 
 یبین المفردات األساسیة والثانویة للدراسات السابقة  )1جدول (

 والقیم الممكنةالمفردات الثانویة  المفردة الرئیسیة اسم الدراسة اسم الباحث
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جودة الصورة البصریة 

 والمشھد الحضري
 انماط الفضاء (الموجب او سالب)

 االحتوائیة
 ]20[تحقیق تقنیات التصمیم الحضري وھي:ولتحقیق الجودة في التصمیم الحضري البد من 
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 الموجبأنماط الفضاء الحضری -أوالً 
الفضاء الذي یحدد ھندسیا من قبل مجموعة متنوعة الفضاء الحضري بأنھ ) Krier, 1979عرف (

لیة الجلیة والواضحة والتي تجعل والتي لھا خصائصھا الھندسیة والصفات الجما ،من اإلرتفاعات
ً الفضاء  ویمكن إعتبار الفضاءات الحضریة على انھا فضاءات موجبة أو  ]21[الخارجي فضاًء حضریا

 سالبھ:
الفضاءات الموجبة: الفضاءات المغلقة نسبیا، وھي الفضاءات الخارجیة ذات شكل محدد وممیز،  .1

بدئیا غیر مستمر وثابت ومغلق ولكنھ متسلسل في أي انھ یمكن تخیلھ وقیاسھ ولھ حدود معرفة وھو م
 التركیب، وان شكلھ مھم بقدر شكل المباني المحیطة بھ.

الفضاء السالب: بدون شكل، وھي البقایا غیر المتبلورة المحیطة بالمباني ككل والتي ینظر إلیھا  .2
عرفة أو الشكل، فمن على انھا ایجابیة، فھو غیر قابل للتحلیل، مستمر، وتفتقر إلى الحافات الم

الصعوبة استیعاب الفضاء، ان الفرق بین الفضاءات المفتوحة السالبة والموجبة من الممكن ینظر الیھ 
 ]22[على اساس تحدبھا.

 Spatial Enclosure)اإلحتواء الفضائي ( -ثانیاً 
 یتحقق اإلحتواء الفضائي، نتیجة العوامل الرئیسیة:

 نسب الفضاء 
: 2نسبة إلى عرض الفضاء، بعض القواعد البسیطة ألبعاد التجربة الفضائیة (تمثل ارتفاع المباني 

 6: 1احتواء أكثر استرخاء، وتصل إلى حد أقصى قدره  3: 1لمشاة الفضاء الحمیم،  1: 1، 1
لمسافات مع الناس والسیارات)، ولكن یمكن للعوامل المناخیة ان تؤثر على أبعاد مختلفة في المناطق 

 ]23[الحضریة. 
 المقیاس المرئي المقیاس اإلنساني، التناسب،)proportion, human scale, visual scale( 

التناسبھو النسبة بین المسافات واألطوال، والحجوم، والمساحات، وھو حالة لبعدین أو ثالثة ابعاد،  
اما المقیاس فھو العالقة الھندسیة التي تستخدم للمقارنة بین ابعاد العناصر المختلفة، وھو الذي یعطي 

 ]24[. احساسا باالرتباط واالنتماء للمبنى، ویؤثر في اعطاء القیم البصریة عنھ
یُعّد مراعاة المقیاس اإلنساني من أساسیات التصمیم بشكل عام، وذلك یرجع لعدة أسباب منھا ألن  

الھدف األول للتصمیم ھو راحة اإلنسان الذي یُعّد محور التفاعل ومن ثم ال بد أن تتناسب التصامیم مع 
بصري لعناصر التصمیم، ومن قدرات ومقاییس اإلنسان، المقیاس اإلنساني یؤدي إلى تحقیق الترابط ال

ثم إلى مختلف أجزاء المدینة، كما یؤدي إلى الشعور بفضاء المدینة كما یجب أن تؤخذ العالقة والنسب 
بین الكتل المعماریة والفضاءات الحضریة في المدینة، ومن جھة أخرى عالقة مساحات األراضي 

المقیاس اإلنساني من مختلف الجوانب،  المستغلة والمبنیة مع األراضي غیر المستغلة، وذلك لتحقیق
وعلى سبیل المثال فإن المار من أحد الشوارع الذي تتوفر بھ مساحات من األراضي المبنیة واألخرى 
غیر المستغلة یؤدي بھ إلى فقدان الترابط البصري والضیاع في ھذا الشارع، وذلك ألن المساحات 

 ري بین المساحات المبنیة. غیر المستغلة أدت إلى انقطاع خط الترابط البص
حجم أو نسبة عناصر أو مكونات معماریة وحضریة بالنسبة إلى األحجام  :أما المقیاس المرئي

 ]25[المرئیة لألعمال األخرى مثل حجم الكائنات المعروفة أو المفترضة. 
 
 النفاذیة وسھولة الوصول )Permeability & Accessibility (: 

ستجابة التي توفرھا المنطقة والبیئة المحیطة بھا للسكان وتتمثل بعدد ھي المفتاح لقیاس مدى اال
الطرق البدیلة التي یمكن من خاللھا الوصول الى الموقع والتي تمثل االختیارات بالنسبة للمستعمل ھي 

توفیر اكبر عدد من المنافذ من خالل تحكم كتل  –تختلف حسب طبیعة المنطقة (كفضاءات عامة 
اءات الخاصة بمقدار النفاذیة المسموحة على المستوى الحركي والبصري، داخل المواقع األبنیة والفض

العمرانیة، والتي تتأثر بأحجام المشاریع المقترحة حیث تقل ھذه اإلمكانیة بزیادة أحجام المشروعات، 
نین وكذلك تتأثر في شبكة الطرق، حركة المشاة، وحركة اآللیات، وھي نوعین خاصة وعامة توجد قوا

تحكم ھذه النوعین وخاصة عند التوسع او النمو االثنان توفرھما ضروري وكال النوعین معتمد 
 ]26[ احدھما على االخر والتداخل بینھما یوفر مصادر غنیھ اخرى ، أما العوامل المؤثرة على النفاذیة:
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 المخطط العام.ي في ھرمالتدرج ال اعتماد، وتقلیل (حجم الكتل) -1
 .السیارات والمشاةالعزل بین حركة  -2

  في اي مشروع كبیر والذي یحوي على  ،الربط بالمناطق المحیطیةفي  كیفیة تنفیذ النفاذیةأما
 ]27[فیكون من خالل: اكثر من بلوك

 وجود عدة طرق مستمرة تؤدي الى المخارج بسھولة. -1
 .التقاطعات مع طرق السابلة تصمیم تحدید مواقع جدیدة للمخارج (طرق خارجیة) -2
 . شدة االستعمال (الكثافة) -3
 . لبلوك مع شكل البلوكاھیكل  -4
 المشروع مع ما یحیطھربط  -5

 
تعتبر الطرق والمسارات من اھم العناصر ألنھا قنوات الحركة االساسیة : pathsالطرق والمسارات

والكثیر یعتبرونھا اھم عالمة في تحدید وتشمل االزقة والفروع والشوارع العامة والشوارع الطویلة 
 الشكل االساسي للمدینة.

 
تظھر ومداخل المباني على الفضاءات العامة او الخاصة تشیر الى نقاط الدخول مداخل المباني: 

والخروج االكثر الحیویة في الفضاء، أما المشاھد المفتوحة، والمغلقة، ان الفتحات الكبیرة في جدران 
اطق الحضریة تقلل اإلحساس باإلحتواء الفضائي، مما ینبغي دراسة حجوم ھذه الشوارع في المن

الفتحات، لكي یزید الشعور باإلحتواء وزیادة التضام ومع ذلك، یجب أن یكون ھناك توازن لتجنب 
 ]28[العزلة واالنغالق عن بقیة المشھد الحضري. 

 
 )Building Façadesواجھات المباني ( -ثالثاً 
طبیعة الصفات المعماریة لواجھات المباني التي تشكل الجدران في الغرفة الحضریة، طابع تحدد   

الصورة البصریة للفضاء العام وتعتبر مھمة في تشكیل االحساس بالمكان وإیجاد الطابع والخصائص 
ر الحضریة، ولكن من الضروري أیضا االنتباه إلى المناظر الطبیعیة، واألبنیة المعماریة والعناص

الفنیة داخل الفضاء؛ تتضمن الساحات التاریخیة في الدول األوربیة العدید من االعمال الفنیة العامة، 
في شكل تماثیل الملوك والدوقات والجنراالت، وكذلك في الدول العربیة الفنون الشعبیة من جمیع 

رتبط التصمیم األنواع یمكن أن تؤدي دورا ھاما في تأسیس شخصیة المكان العام، وینبغي أن ی
الحضري ارتباطا وثیقا بھویة المجتمع؛ قد یكون العمل الفني قائما بذاتھ، مثل تمثال أو نافورة، أو قد 

 ]29[یكون متداخال مع المناطق المحیطة بھ كالعناصر المعماریة. 
تصمیم واجھات المباني ھو الذي یعمل على تحدید الفضاء الحضري لخلق اإلحساس بغرفة في   

الطلق، وال سیما على مستوى الطابق األرضي للمشاة، وان تكون مداخل المباني واضحة  الھواء
وینبغي الوصول إلیھا مباشرة من الفضاء العام، سواء كان الرصیف على طول شارع أو ساحة؛ 
حواف الفضاءات الحضریة تتكون حیثما كان ذلك ممكنا من االستخدامات الفعالة مثل المقاھي 

حالت التجاریة وارتفاع الكثافة السكنیة مع مداخل مباشرة من الفضاء العام، ھذه الطرق والمطاعم والم
جعلھ آمناً وجذاباً، تصمم األقواس واألعمدة واشكال اخرى وتنشط الفضاء تتوفر حركة المشاة التي 

 توفر منطقة محمیة تحمي وتعزز المزید من األنشطة علىوبتصمیم معین لحواف الفضاءات العامة، 
 ]30[طول حواف األماكن العامة. 

 
 ھناك عدة معاییر في تصمیم الواجھات الحضریة باإلضافة الى سیاق المكان الحضري المحیط ھي:

]31[ 
. بناء الصورة الظلیة: ارتفاع وحجم خطوط السقف یكون مرتفعا إلمكانیة استخدامھ كفضاء متعدد 1

 االغراض 
 غات البینیة ثغرات أو شقوق بین الواجھات الرئیسیة . التباعد بین واجھات المباني: أي الفرا2
 . االرتداد عن خط البناء: تناسق بین خط البناء وحافة الرصیف3
 .. نسبة الفتحات، الشبابیك والمداخل: التكامل الرأسي واألفقي للعناصر عبر الواجھة4
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 الجدران الصلبة. الىنسبة النوافذ واألبواب  اي. نسبة الصالدة إلى الفراغ: نفاذیة الواجھة 5
 . موقع وعالج المداخل: إیقاعاتھا، حجمھا، وتباعدھا.6
 . المواد الخارجیة: مجموعة من المواد المحلیة ، والمستدامة. 7
 . مقیاس البناء: مالئمة الحجم مع الشكل.8
 . أنماط الظل: االثارة والمتعة البصریة التي تكونت من المساقط والعوائق.9

 الطبیعیة: تُعِرف الفضاء وتربط المباني معا.. المناظر 10
 )2الجدول (كما موضح في من المحور االول نستنتج مجموعة من المفردات  
 

 ، م/ الباحثتانالصورة البصریةخالصة االطار النظري العام حولمفھوم ) 2(جدول 
المفردات 

 القیم الممكنة المفردات الثانویة الرئیسیة
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 األنسان (المتلقي) (percept) المدرك 
عملیة اإلدراك 

)perception( عملیة االبصار بالعین او الة لألبصار 

 الخبرة اإلدراكیة
)perceptual 

experience( 

 )Mental Imageالصورة الذھنیة (

 )Stereotype imageالصورة النمطیة (

 المجال البصري
(visual field) 

 )Placeالمكان (
 )Urban Spaceالفضاء الحضري (
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 )Pathsالممرات (
 )Edgesالحدود(
 )Districtsاألحیاء (
 )Nodesالعُقَد (

 )Land markالمعالم الممیزة(
 )Gatewayالبوابات، مداخل المدینة (
 Small architectures& microالمعماریات الصغیرة والحضریات الصغیرة (

urban( 
 

 المستقبل نمد
 )Futurist City) والمدینة المستقبلیة (Future Cityمفھوم مدینة المستقبل(

) مفھوم مدینة المستقبل ویعرفھا بانھا إحدى Shuzo Murakamiیستعرض الدكتور شوزوموراكامي(
السیاسات الرئیسیة في "استراتیجیة النمو الجدیدة" ألیة دولة، التي تعتمدھا، وھو مفھوم إلدخال تشریع 

و جدیدة" التي تضعھا الحكومة، من واسع النطاق، وكل التدابیر الخاصة، استناداً إلى "استراتیجیة نم
اجل بناء المدن التي تولد قیمة جدیدة للبیئة واالقتصاد والمجتمع، ویھدف إلى تحقیق الرخاء 

 عیش الناس بشكل مریح وذلك من البدء بمقدمات ثالث:یمكن الناسال االقتصادي المستدام للمجتمع الذي
تركة والتوجھ نحو التكنولوجیات البیئیة الذكیة . تشكیل استراتیجیة النمو بإنشاء المشاریع المش1

 العالمیة. 
 . النھوض باالبتكار األخضر الذي یھدف إلى إقامة مجتمع منخفض الكربون.2
 ]32[. إعادة أحیاء األھداف المحلیة والتاریخیة والتراثیة المھمة والتي تمثل ثقافة المجتمع. 3
 

یجب ان تحافظ على التي المستدامة والقابلة للعیش و المدن ) مدن المستقبل بانھاRIBA( تعرف
ر أماكن للناس للعیش والعمل مع قدر معقول من االكتفاء الذاتي، وادخال توفالقادمة و لألجیالمواردھا 

عناصر األبداع واالبتكار، سواء القیام بالمجمعات المستدامة على مواقع جدیدة، أو توسیع المستوطنات 
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القائمة أو داخل المدن المزدحمة فمن الضروري لخلق وتقدیم المشھد الجدید في عناصر جدیدة وھي 
الحدائق والطرق الخضراء والساحات والفضاءات الحضریة األكثر حمیمیة ودمج المناظر الطبیعیة 

بل مدن المستقفأن ) Jenks & Dempsey, 2005بحسب (، و]33[في المناطق الحضریة والحفاظ علیھا 
ھي تلك التي تعتمد على تطبیقات المدن المستدامة والتي ھي أمر حتمي في عالمنا اآلخذ في التحضر 
بسرعة وھذه واحدة من االستنتاجات التي توصل إلیھا ولیامز وآخرون، عن طریق تحقیق الشكل 

 & Walters(أما ، ]34[الحضري المستدام والحاجة لتطویر وسائل جدیدة لتصور مستقبل البیئة المبنیة.
Brown, 2004 خلق استراتیجیة مستدامة في المناطق الحضریة ) فیرى بأن مدن المستقبل ھي محاولة

للفضاء العام الحقیقي، والتركیز بشكل كبیر على  اإلحتواءوإعادة المتعددة وایجاد االستخدامات 
في بأنھا دن المستقبل ) مLéon Krierیعرف (]35[؛اإلسكان ذو األنماط التقلیدیة (الكتلة الحضریة) 

الى حركة  الدعوةاعادة التطویر واالمالء الحضري للمدن الحالیة، والحد من االنتشار الحضري و
والتي تحتوي على مجموعة متنوعة من المساكن وفرص العمل والرجوع الى الفضاء العمران الجدید، 

 ]37][36[ة المعماریة ذات المقیاس االنساني.بنیالمفتوح، واأل
نھا تظھر بأشكال معماریة جدیدة وحدیثة، معتمدة على فأ) Futurist Cityلمدینة المستقبلیة (أما ا

التقنیات والتكنلوجیا المتقدمة وتوفر االحتیاجات الیومیة المتزایدة التي تفرضھا سرعة االتصاالت، 
ة ال تستخدم وزیادة تركز السكان، بأشكال نقیة، وكل سمات الحیاة الحدیثة، ھي ولیدة عمارة اللحظ

 ]38[صور المدن القدیمة، فھي نتیجة اإلسقاط الفوري ونابعة من الذات 
وان مدینة المستقبل المدینة المستقبلیةمفھوم و مفھوم مدینة المستقبلنستنتج ان ھناك فرق بین 

 )3(الجدول  ھي المدینة المستدامة وكما ھو موضح في
 

 )نات(الباحث المدینة المستقبلیةو مفھوم  مفھوم مدینة المستقبلالفرق بین  )3(جدول
 المفردات المفھوم

مفھوم 
مدینة 

 المستقبل

تحقیق الرخاء االقتصادي المستدام للمجتمع والتوجھ نحو التكنولوجیات البیئیة الذكیة 
 العالمیة

 إقامة مجتمع منخفض الكربون.النھوض باالبتكار األخضر الذي یھدف إلى 
 إعادة أحیاء األھداف المحلیة والتاریخیة والتراثیة المھمة والتي تمثل ثقافة المجتمع

مفھوم 
المدینة 

 المستقبلیة

مفردات 
األشكااللمعماریة 

 الجدیدة او الحدیثة

 معتمدة على التقنیات والتكنلوجیا المتقدمة
المتزایدة التي تفرضھا سرعة توفیر االحتیاجات الیومیة 
 االتصاالت وزیادة تركز السكان

 األشكال النقیة
 سمات الحیاة الحدیثة

 عدم أستخدام صور المدن القدیمة
 كشف ماوراء األشكال (ذات شفافیة)
 التنوع الدینامي والتوقفات المتتالیة

 واستخدام عنصر الضوء واقتران الحركة مع الضوء
 

 لمدینة المستقبل اإلجرائيالتعریف 
توصل البحث الى تعریف إجرائي الى ان مدینة المستقبل ھي المدینة ذات النھج المستدام، ھي  

تحقق الرخاء االقتصادي المستدام للمجتمع والتوجھ نحو التكنولوجیات البیئیة الذكیة المدینة التي 
ى إقامة مجتمع منخفض الكربون، أعادة أحیاء العالمیة، النھوض باالبتكار األخضر الذي یھدف إل

الصورة وان عناصر  األھداف المحلیة والتاریخیة والتراثیة المھمة والتي تمثل ثقافة المجتمع؛
 مدینة المستقبل ھيالبصریة ل

 
 الشبكة الخضراء •
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 القطاعات الخضراء (الحیة) •
 الطریق المستدام (الطرق الخضراء)  •
 والفضاءات الحضریة الحمیمیة)الغرف الحضریة (الساحات  •
 .)Green Wall(او الحیة الحواف والجدران الخضراء  •
 (متعددة االستعمال)أماكن للعیش والعمل  •
 والمعماریات الصغیرة. الحضریات الصغیرة •
 اإلعالناتعقد ، عقد السوقالنقل،  قد، عجیوب المشاةالعقد:  •
 مسیة وغیرھا.، طواحین الھواء، الواح الطاقة الش ادوات االستدامة •
 

 نظریة المدینة المستدامة
ف مفردة االستدامة بانھا تعری یمكن

لبیةاحتیاجاتالحاضردونالمساسبقدرةاألجیااللمقبلةعلىتلبیةاحتیاجاتھاالخاصة، وبصورةمباشرة،ینبغي إن ت
، ]39[تعززصحةاإلنسان،العقلیةوالبدنیة،وإتاحةالفرصةللتفاعالالجتماعیوإثراءالخبراتفیالمناطقالحضریة 

االستدامة في المدن ھي في فھم الصالت وتحقیق التوازن بین الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة و
والبیئیة التي تسھم في تحسین نوعیة الحیاة, وھي لیست فقط حول البیئة, بل تسعى لتحسین صحة 

اعیة، استدامة ورفاھیة كوكبنا وشعبھ والكائنات الحیة في المستقبل، من خالل:استدامة الحیاة االجتم
 ]40[االیكولوجیة البیئیة، اقتصاد مستدام. 

 
 المدن القابلة للسكن

ھي المدینة التي یمكن العیش فیھا وذلك من خالل تعزیز وتنمیة التصمیم الحضري الجید وتعزیز •
ویمكن الوصول إلیھا مع شعور فرید  متضامھالتجربة الحسیة للناس، مدینة خضراء، نابضة بالحیاة، 

 ] 41[وھي:)1(لشكل وكما في ااستراتیجیةمن خالل خمسة محاور ن وذلك بالمكا
 .)Liveableالقابلة للعیش (•
 )Prosperousمالئمة، ثریة، ناجحة، مزدھرة (•
 )Accessibleسھولة الوصول (•
 .)Sustainableمستدامة (•
 .)Responsibleوالثقة بالمكان ( اإلحساسبالمسؤولیة•

ھذه المدن التي تمتاز بمالئمتھا للعیش تعزز التنمیة المستدامة لیس فقط من ناحیة بناء المدن، بل 
، وحمایتھا تحدید الھویةأیضا من ناحیة علم الجمال للتصمیم الحضري والحدائق للمدینة، وكذلك 

ابلییارد،  دونالداالن جاكوب وكل من ؛ویرىوبناء الھویة الثقافیة، والشخصیة واإلحساس بالمكان
مالئمة التعایش, باعتبارھواحدا من األھداف السبعة التي كانت ضروریة من أجل مستقبل بیئي جید 
حیث یمكن للجمیع العیش فیھ براحة نسبیة، ولھا عالقة باالستدامة في سیاق المناطق الحضریة الذي 

والحفاظ على الموارد ھدف لیس فقط للحد من التلوث االعتماد على السیارات، وی یھدف الى تقلیل
عي واالتصال، ویمثل النقل عقبة نحو تحقیق مجتمع اجتمالطبیعیة، بل أیضا لتسھیل التفاعل اإل

یقلل من فرص التبادل االجتماعي  ة ولكن أیضا ألنھمستدام لیس فقط لتأثیره على البیئة االیكولوجی
طبیعیة، ویمكن تحقیق مالئمة العیش وتأثیره السلبي على االقتصاد من المستخدمین وتھالك الموارد ال

في النسیج الحضري من خالل المستویات الرئیسیة الثالثة المتداخلة والمترابطة من عناصر المدینة 
 المستدامة اال وھي:

 بنیة وشكل المدینة المستدامة 
 الفضاء الحضري المستدام 
 .البیئة الطبیعیة المستدامة 

 sustainable City Structure& formبنیة وشكل المدینة المستدامة 
تتأثر بنیة المدینة المستدامة من خالل استعماالت األراضي والتنظیم الفضائي من حیث درجة   

 بنیة المدینة :  فيالتضام الفضائي، وھناك ثالثة عناصر تؤثر 
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 .شبكة مراكز الفعالیات في المدینة : التسلسل الھرمي لشبكة مراكز المدینة 
  :منظومة متكاملة من وسائل النقل العام والخاص، الشبكات التي تم تصمیمھا شبكة الحركة

 عم فعالیات شبكة المراكز.لد
 42[. شبكة المناطق الخضراء[ 

 ویتحقق أعاله من خالل تحقیق:
  الفضائي (التضامCompact space( 

فیھا بسھولة، الشكل الحضري لھا صغیر بما یكفي لیمكن المشي یكون متضامھكون المدینة تعندما 
وینبغي في إرساء البنیة التحتیة، والحد من رحالت السیارات تشجیع ، والقضاء على تبعیة السیارة

المشي یصبح  أنواع أخرى من التنقل بین المناطق. یمكن للمدن المتضامة تقلیل مسافات السفر، و
لھواء والضوضاء وركوب الدراجات البدائل الممكنة للسیارة، مما یساعد في الحد من تلوث ا

تعزیز البیئة االجتماعیة، ویجعل الجمیع  فيالبیئة االیكولوجیة ویساعد من یحسن ووالحرارة، 
یشعرون أنھم أكثر أمانا، وعالوة على ذلك، فھي تساھم في البیئة االقتصادیة من خالل خفض نفقات 

 ]43[ة. النقل وتخفیف الضغط على الموارد الطبیعیة والحفاظ بالتالي على الطبیع

 االرض  عماالتاستLand Use 
وھو التركیز المكاني والزماني  یعتبر جانبا ھاما رئیسیا في خلق واستدامة حیویة الفضاءات المفتوحة

ستخدامات األراضي واألنشطة المختلفة، وینبغي تشجیع استخدام مزیج متوازن، داخل حدود ال
ان تعدد االستخدامات المتطورة األكثر  لتسوق.واالعمل والتعلیم والترفیھ  المدینة، بما في ذلك فرص

، بالتالي تقلیل التلوث الذي یحسن الجانب نقلض مسافة الوتخفاستدامة، تعزز التنمیة االجتماعیة 
اإلیكولوجي للبیئة، الى جانب ذلك، وجود استخدامات مختلفة ضمن منطقة واحدة یحفز االقتصاد في 

المراكز المتعدد االستخدامات من قبل ثالثة عناصر تنظیمیة: ف على التعرعادة ما یتم ]44[ المدن.
 ]45[ نواة، التحول، والحافة.ال

 :A Sustainable Urban Spaceالمستدام الحضري الفضاء 
تعرف الفضاءات الحضریة بالكتل والمباني وشبكة الحركة، وكالھما یؤدي دورا في التنمیة 

فان شكل وموقع البناء یؤثر على مناخ  المرتفعةالمستدامة للمدن، من وجھة النظر اإلیكولوجیة للمباني 
 فأنھاتجاه الریاح مختلفة عندما تقع عمودیة على االالفراغات بین المباني، فان المباني ذات االرتفاعات 

إن االختالف في ارتفاعات المباني والتغیرات في خطالسماء یؤثر على كما توفر أفضل توزیع للھواء، 
 ]46[الظل والحصول على الطاقة الشمسیة في الفضاء. 

 :Landscape within Placesاالماكن ضمنالطبیعیةمناظرال
الحس  الحضریة المستدامة للمدن، فھي تقويالمناظر الطبیعیة تؤدي دورا حیویا في تشكیل البنیھ 

ن الھواء، وإضافة المقیاس اإلنساني الى الفضاءات بین المباني والتي تتغیر من مكان الجمالي، وتحس
نتاج وإ،وتخلق االستمراریة بین المباني ھ المناظر الطبیعیة النموذج العمراني للمدنوتوجالى مكان، 

تساھم المناظر الطبیعیة في تحسین نوعیة الحیاة وتساعد على التنمیة طرق مقروءة وسھلة الفھم، كما 
 ]47[المستدامة من خالل:

حیث زیاده التفاعل مع  الطبیعیةتشجیع استخدام الناس للمسافاتینبغي ان یتحقق تصمیم المناظر  •
 من التفاعالت. مختلفةوتشجیع انواع  العزلةاالجتماعیةالمجتمع وبالتالي تقلیل 

ة مما یتیح سھول ةلتكون وظیفی الطبیعیة: ینبغي تصمیم عناصر المناظر األنشطةمن  مختلفة دعم انماط
 ]48[للحدث. مختلفةمع اشكال وانماط  األنشطةاألساسیةنجاز إ

للجھات الغیر مرغوب  كحاجزالطبیعیةالمفتوحةللفضاء:تعمل المناطق  البصریةتحسین الجوانب  •
 .والفروع  عالجذو ،للطرقالحسیھ  الصورةاالشجار والنباتات مھمھ في  نما تكوفیھا وغالبا

 .وسھلھ الفھم من خالل االشارات والمعالم  مقروءةللغایةطرق:انتاج یةتعزیزالوضوح •
 مكان امن محمي من مختلف انواع التلوث بالراحةكإنتاجالشعور  •
 ةدورا مھما في تحسین صور ؤديت الطبیعیة التي یمكن تخیلھا:المناظر عالیةالجودةتوفیر اماكن  •

 وسائل النقل العام من خالل الموقع الجید ونقطھ التوقف.
 ]49[تعزز ھویھ الفضاء. الطبیعیةاالنتماء:ان عناصر المناظر  •
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من خالل عرض االطار النظري للمحور الثاني استخلص البحث مجموعة مفردات وكما ھو موضح 
 )4في الجدول (

 )، المصدر (الباحثتین) مفردات االطار النظري الخاص لمدینة المستقبل 4جدول (

 

 *عناصر الصورة البصریة الجدیدة لمدن المستقبل
مدن المستقبل ھي المدن التي تمتلك الصفات األساسیة للمجتمعات المستدامة، الصورة البصریة 

ودمج الجدیدة في شكل الحدائق والطرق الخضراء والساحات والفضاءات الحضریة أكثر حمیمیة 
المناظر الطبیعیة في المناطق الحضریة والحفاظ علیھا، الغرف الحضریة وجیوب المشاة توفیر أماكن 
للناس للعیش والعمل مع االكتفاء الذاتي، بیئة تحتوي على االبنیة اإلبداعیة لتصمیم وإنشاء التجمعات 

للعمل والتعلیم والترفیھ  السكنیة، وأن تزداد الكثافة السكنیة للمدن، وان تزود بالمرافق األخرى
 ]50[.والصحة الالزمة لحیاة جیدة

 البنیة الخضراء .1

 –كوثر ، خولة كریم ، الصورة البصریة لمدن المستقبل،  رسالة ماجستیر ، قسم الھندسة المعماریة / الجامعة التكنولوجیة  *
 2014كانون الثاني 

 القیم الممكنة المفردات الثانویة م. الرئیسیة

عناصر 
التنمیة 

الحضریة 
 المستدامة

 )Compact spaceالتضام الفضائي ( بنیة وشكل المدینة المستدامة
 Land Useاستعماالت االرض 

 كتل المباني الفضاء الحضري المستدام
 شبكة الحركة

 البیئة الطبیعیة المستدامة
 

الفضاءات 
 الطبیعیة

تشجیع السیر.دعم االنماط الوظیفیھ 
. 

 تحسین الجوانب البصریھ للفضاء.
 تعزیز الوضوحیة . الراحھ .

توفیر أماكن عالیھالجوده و تحسین 
الموقع  -صوره وسائل النقل العام 

ونقطھ التوقف.اإلنتماء وھویھ 
 الفضاء.

الفضاءات 
 الزراعیة

 محرمات الطرق

 )Liveableالقابلة للعیش (
 )Prosperousمالئمة، ثریة، ناجحة، مزدھرة (

 )Accessibleسھولة الوصول ، منفتحة ، النفاذیة (
 )Sustainableمستدامة (

 )Responsibleاإلحساس والثقة بالمكان (

یم 
صم

الت
ي 

مار
مع

ال
دام

ست
الم

 

 المتانة .
 المنفعة .

 القدرة، والكفاءة.

نة 
مدی

رة 
صو

ت 
سما

بل
ستق

الم
 

ذات دالالت ومعاني 
مدن إنسانیة  قابل للتغیر تاریخیة

 وبیئیة وجمیلة
تعریف األماكن العامة 
 بالواجھات والمداخل.

تنوع  مظھر المدینة الكثیفة
 االستعمال

التفاصیل 
  المعماریة

الشكل الحضري 
الواجھات  تنوع السكان التقلیدي

 المحلیة
تنوع العالقات والغنى 

 العمراني.

رة
صو

 ال
صر

عنا
 

المباني  الحدائق الساحات العامة
 التفاصیل المعماریة الحضریة

مراكز  المناطق التاریخیة
 الحضر الریف التسوق

انفاق وطرق النقل  العبورمفاصل  طرق المشاة، جیوب المشاة
 السریع، طرق الدراجات،
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ان تطویر شبكة المساحات الخضراء ھو جزء من التنمیة المستدامة فمن الممكن تطویر شبكة 
الفضاءات الخضراء والتي تربط وتكمل الممرات والشوارع وتحمي الفضاءات المفتوحة، والبد من 

كعنصر مكمل لشبكة النقل من الطرق وخطوط السكك الحدیدیة المخطط لھا،  إنشاء الشبكة الخضراء
 ]51[وینبغي أن تتألف ھذه الشبكة من مجموعة من العناصر الخضراء: 

لطرق الرئیسیة أو خطوط والتیتكون مرافقة لالخضراء  حدائق الطرق :وتشمل كل االشرطة •
 والمناطق واألحیاء السكنیة.في المراكز المتعددة االستخدامات والسكك الحدیدیة 

لممارسة النشاطات والفعالیات جمیع أمكانیة سھولة الوصولللمع خضراء الحدائق العامة: مناطق  •
 السلطة العامة. وتقوم بصیانتھاالتي تملكھا الترفیھیة والراحةو

 مواثیقبواسطة عقود وسندات أو محمیة تكون المساحاتالمفتوحةالتی: المحمیاتمناطق الحفاظ و •
 ذات الخصوصیة. البیئیةالمكونات تحمي 

 القطاعات الخضراء (الحیة) .2
وھي القطاعات او االحیاء التي تكون ذات السطوح الخضراء (الحیة) وتشمل أسطح المباني 
الخضراء، سطوح البیوت ذات الحدائق السقفیة، وسطوح الھیاكل التي قد تكون في متناول الساكنین، 

فة أو على نطاق واسع، كناحیة جمالیة أو ألغراض ترفیھیة وفي بعض والتي قد تكون مزروعة بكثا
 ]52[)2(للشكل  أنظراالحیان لالكتفاء الذاتي غذائیاً.

 )Green Pathsالطرق الخضراء ( .3
المستدامة، (الطرق الخضراء) ھو استخدام وسائل النقل الخضراء ووسائل النقل أو الطریق المستدام 

وتلك التي تستخدم فیھا وسیلة نقل ذات تأثیر منخفض على البیئة، والنقل غیر المیكانیكي، والمشي 
واستخدام الطاقة المتجددة، فضال عن  توركوب الدراجات والمركبات الخضراء، ومشاركة السیارا

عزز النشاط من خالل تعلى المدى القصیر ی ]53[تطویر أسالیب النقل، وتعزیز أنماط الحیاة الصحیة 
تحسن تدریجي في كفاءة استھالك الوقود وانبعاثات المركبات حسب الضوابط في حین أھداف طویلة 
األجل تشمل التحول وسائل النقل من الوقود األحفوري إلنتاج الطاقة إلى بدائل أخرى مثل الطاقة 

تغییر ] 54[الكاملة لنظم النقل  المتجددة واستخدام الموارد المتجددة األخرى، أي تغیر دورة الحیاة
الوضع، والتحول إلى المشاة، ھذا یعني التغییر من قیادة السیارة إلى المشي أو ركوب الدراجات 

 ]56[ومن انواع الطرق الخضراء ]55[للرحالت القصیرة، واستخدام وسائل النقل العام للرحلة الطویلة 
 طول الجداول واالنھار.المسارات الخضراء: مسارات متعددة االستخدامات على  •
تمھیدیة للمشاة وراكبي الدراجات الھوائیةالتي تعمل  مساراتمسارات متعدد االستخدامات:  •

 على مسافة آمنة.وبالتوازي مع الطرق الرئیسیة أو خطوط السكك الحدیدیة 
شارع للجیدبموازاة الشوارع معمشھد لدراجات الھوائیة ل: أرصفة وممرات اءشوارع الخضرال •

 مناطقواألحیاء السكنیة.المتعددة االستخدامات والمراكز لافي 
 

 )Green Wallالحواف والجدران الخضراء ( .4
ھو جدار مغطى بالنباتات قائم بحد بذاتھ أو یغطي جزئیا أو كلیا واجھات المباني یعود مفھوم     

قبل المیالد مع حدائق بابل المعلقة ومفھوم الجدران الخضراء  600الجدار األخضر تاریخھا إلى عام 
لي في المباني خارجیة وأحیانا مع الجدران الداخلیة لالستخدام الداخالفي الغالب مرتبط مع الجدران 

وتسمى أیضا الجدران الحیة، ھناك نوعان رئیسیان من الجدران الخضراء؛ واجھات جدران 
الخضراء، والجدران الحیة، الواجھات الخضراء تتكون من نباتات متسلقة إما مباشرة على الحائط أو 

ث تخفض مصممة خصیصا لدعم ھیاكل البناء، وتوجد الجدران الخضراء في البیئات الحضریة حی
درجة،  5-4درجات الحرارة اإلجمالیة للمدینة، فاألسطح النباتیة نتیجة لعملیة النتح ال ترتفع أكثر من 

من أھم الممیزات أنھا مناسبة في المناطق الصحراویة والمیاه التي توزع على جدار عمودي ھي أقل 
دران الحیة أن تعمل أیضا عرضة للتبخر من المیاه الموزعة للحدائق في المستوى األفقي یمكن للج

 ]57[. )3(نظر للشكلأ، ألغراض الزراعة في المناطق الحضریة، والحدائق العامة، أو لجمالھا
 الحضریات الصغیرة (المعماریات الصغیرة): .5



 الصورة البصریة لمدن المستقبلجودة                        2015،.1العدد  A)،الجزء ( 33مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد
 
 

الفضاء، فالفنون الشعبیة یجب االنتباه إلى المناظر الطبیعیة، واألبنیة المعماریة والعناصر الفنیة داخل 
 ة المكان العام، وینبغي أن یرتبطمن جمیع األنواع یمكن أن تؤدي دورا ھاما في تأسیس شخصی

التصمیم الحضري ارتباطا وثیقا بھویة المجتمع واإلحساس بالمكان، قد یكون العمل الفني قائما بذاتھ، 
طة بھا كالعناصر المعماریة، الفضاءات قد یكون داخال في المناطق المحیمثل تمثال أو نافورة، أو 

االعمال الفنیة العامة في مرحلة التصمیم، بدال من أضافة العنصر  الحضریة تستفید أكثر من إدراج
 ]58[.)5(والشكل  ،)4(للشكل  أنظر،بعد ذلك

 العقد .6
، ھي نقطة جیوب المشاةتسمى بالغرف الحضریة (الساحات والفضاءات الحضریة الحمیمیة) او 

، والعقد الحركة، وھي النقطة حیث تتقاطع مدار في نقطة واحدةالربط لعدة مسارات التي تجتمع 
 ]59[الحضریة تعتمد على الوظیفة التي تقوم بھا 

 عقد النقل: مثل مفاصل العبور 
  المفرد وتجارةللبیع عقد السوق: ساحات 
  ساحات توجد فیھا شاشات كبیرة للعرض واالعالناتاإلعالناتعقد : 

 ادوات االستدامة .7
الطاقة نظام كھروضوئي یستخدم ھي الشمسیةالطاقة من ادوات االستدامة األلواح 

وقد بدأت المدن باستخدامھا بصورة واسعة، خصوصا  ،بكلفة زھیدة الطاقة الكھربائیة لتولید الشمسیة
طاقة  تحویل طاقة أشعة الشمس مباشرة إلىوتعمل على  ،بصورة كبیرة النفط بعد ارتفاع أسعار

ت غیاب الناتجة في بطاریات خاصة الستخدامھا في وق الكھربائیة، ویمكن تخزین الطاقة كھربائیة
عبارة عن آلة تعمل عن طریق قوة الریاح، ومصممھ  ین الھواءاحوومن ادوات االستدامة ط، الشمس

لتحویل الطاقة، من طاقة حركیة إلى أشكال أخرى من الطاقة مثل الطاقة الكھربائیة بشكل مفید 
ر واقتصادي في نفس الوقت عن طریق شفرات أو أشرعة ھوائیة تدور حسب سرعة الریاح، انظ

بعیدا عن  في مزارع خاصةونظرا العتمادھا على الھواء فإنھا تتواجد بكثرة )7(والشكل  )6(الشكل 
 المدن نظرا لصدور أصوات عالیة نتیجة احتكاك شفراتھا لتولید الطاقة.

 
 الدراسة العملیة

البحث وتھیئة وإعداد استمارة الدراسة العملیة وتحدید عینات البحث ووصفھا  اختبار فرضیة تطلب  
مھندس معماري (اكادیمي) عراقي وعربي، من  100وقد تم توزیع استمارات االستبیان الى اكثر من 

ذوي شھادات الدكتوراه والماجستیر والبكالوریوس وطالب الدراسات العلیا ممن ھم في المرحلة 
 عن طریقیق المقابالت المباشرة او عن طریق ارسال الرسائل االلكترونیة والبحثیة عن طر

)Facebook) وبرنامج (Skype للرد حول استفسار المستبینین واألخذ بآرائھم واقتراحاتھم وتم (
، والتي تم الحصول على بیاناتھا الالزمة استنادا الى استمارة اجابة تم تحلیلھا بعد ذلك 30انتخاب 

-7وفي جداول نتائج الدراسة، الجداول ( )،5المعدة لھذا الغرض والموضحة في الجدول ( المعلومات
) كما رسمت المخططات Excelوقد عولجت البیانات ریاضیا باستخدام البرنامج المكتبي () 11

طرح االستنتاجات والتوصیات، وكان التحلیل باستخدام بعدھا تم التوضیحیة باستعمال نفس البرنامج, 
معرفة اھتمامات المصمم في و، جودة الصورة البصریةلم القطبیة إلیجاد التقییم السلبي او االیجابي القی

ً كنتیج ة للمعطیات التي تم كل مدینة، ثم عكست النتائج على مخططات توضیحیة تم تحلیلھا وصفیا
وضحت أفرزت نتائج الدراسة العملیة مجموعة من النماذج النظریة التي الحصول علیھا، وقد 

 المستقبل.مدینة الصورة البصریة لالخصائص األكثر تأثیرا على جودة 
 معاییر تحدید عینة الدراسة 

 ھناك عدة معاییر اخذت بنظر االعتبار في اختیار المدن وھي :
 تمتلك التكنولوجیات المتطورة والبیئیة الذكیة العالمیة بنسب متفاوتة. .1
 الكاربون. ةمنخفض بیئةتھدف الى أقامھ  .2
 إعادة أحیاء األھداف المحلیة والتاریخیة والتراثیة المھمة والتي تمثل ثقافة المجتمع. .3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 استخدام الیات االستدامة. .4
 تعدد االستعماالت. .5

 الدراسة العملیة استمارةتھیئة وإعداد
مجموعة من المفردات الرئیسیة  )5(الجدولتضمنت استمارة الدراسة العملیة كما موضح في 

 .من المفردات الثانویة وتحتوي كل مفردة على عدد
 -:المنتخبةالحدود المكانیة للعینات 

 –تنوعت الحدود المكانیة للعینة ، وقد تمثلت بمشروعین محلیین أحدھما من شمال العراق (اربیل 
مشروعین عربیین، االول مدینة إقلیم كردستان) والثاني مشروع جنات الحسین في مدینة كربالء و

جدة ومشروع  -مصدر في االمارات والثاني مدینة برج جدة العمالق في المملكة العربیة السعودیة
آخر من دولة غربیة, وتمثل بمدینة الرصیف االخضر في مدینة فكتوریا الكندیة ومن حیث البعد 

حت اإلنجاز، أما الصور المنتخبة اخذت الزمني فقد تم االقتصار على مدن مستقبلیة مقترحة ما زالت ت
 )6الجدول (بنظر االعتبار عناصر الصورة البصریة كما في 

 
 لصورة البصریة لمدن المستقبلجودة ال ةیمجموعة المفردات الرئیس)5(جدول 

 القیم الممكنة المفردة الثانویة المفردة الرئیسیة

 جودة الصورة البصریة

يالفضاء الحضرأنماط   سالبوموجب 

 تصمیم واجھات المباني

 بناء الصورة الظلیة
 )ظلیھأنماط الظل (اثارة 

 الفراغات البینیة
 االرتداد عن خط البناء

 نسبة الصالدة الكلیة إلى الفراغ
 موقع وعالج المداخل

 مواد السطوح الخارجیة
 حجم األبنیة

الفضائي اإلحتواء  نسب الفضاء، وسھولة الوصول النفاذیة  
 (التناسب، المقیاس اإلنساني والمرئي)

تصمیم المعماریات 
 والحضریات الصغیرة

 تُعِرف الفضاء
 تربط المباني

 
 

 
 

 الصورة البصریة لمدن المستقبل عناصرمجموعة )6(جدول 

العُقَد  )Districtsالقطاعات ( )Edgesالحدود( )Pathsالممرات (
)Nodes( 

 Landالمعالم الممیزة (
mark( 

البوابات، مداخل المدینة 
)Gateway( 

 المعماریات والحضریات الصغیرة
)Small architectures& micro 

urban( 

أدوات 
 االستدامة.

 

 عیناتوصف ال
 مدینة رویال في اربیل •

 Theاسم المشروع: مدینة رویال (
Empire World( ) اوRoyal 

city( 

 Designer : (Empire Worldالمصمم (

 mixed: متعدد االستخدامات نمط األستخداماقلیم كردستان  –الموقع: اربیل 
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 use العراق
 نظام البناء: الخرسانة والفوالذ

 والزجاج
 ): حار Climateالمناخ (

): Architectural Styleالنمط المعماري ( ): منطقة جبلیةContextالسیاق (
 حدیث

 Greenشھادةاألخضر (
Certification :(دال یوج 

 Green Certificationنقاط شھادة األخضر(
Score :(دال یوج 

مساحة المشروع االجمالیة: 
 2م 1.250,000

 شقة) 1664عدد الوحدات السكنیة: (

 2م 835, 429 المخصصة للبناءالمساحات  مشروعمنجز جزئیاً 
المساحات المخصصة للخدمات 

 2م 11,250
جمالي المساحات الخضراء والطرق ا

 2م 307,500
 

أن مشروع امبایر یحتوي على انظمة ذكیة للمراقبة األمنیة في ارجاء المجمع بالكامل، نظام اتصال 
الحاالت فیدیو داخلي للزائرین من خارج البنایات، نظام انذار الحرائق التلقائي، سلم للخروج في 

الطارئة، اماكن وقوف السیارات تحت البنایات مزودة بمصاعد داخلیة مباشرة لكل البنایات، مساحات 
واسعة لوقوف سیارات الزائرین، خدمات نظافة وصیانة على مدار الیوم، نظام تبرید وتدفئة متطور 

 واسعة للترفیھ. وموفر للطاقة (صدیقة للبیئة)، مستودعات خاصة للتخلص من النفایات، منتزھات
وتمتاز المباني باستخدام احدث التقنیات العالمیة وأكثر التطورات المعماریة، الجمالیة، الحدیثة التي 
تناسب بیئة ومناخ المنطقة، استخدمت في الجدران المواد العازلة للرطوبة والحرارة، النوافذ الزجاجیة 

تحلیل درجات الحرارة التي تحدث بین المواسمالمزدوجة العازلة للحرارة وحمایة المبنى من تقلبات 
 ]60[. لصورة البصریةانتائج جودة 

 العراق -مدینة جنات الحسین في كربالء  •

) : جماعة المھندسین االستشاریین Designerالمصمم ( مدینة جنات الحسیناسم المشروع: 
)ECG( 

 )mixed useاالستخدامات (: متعدد نمط األستخدام العراق –كربالء): Locationالموقع (
 ): حارClimateالمناخ ( نظام البناء: الخرسانة والفوالذ والزجاج

 ): حدیثArchitectural Styleالنمط المعماري ( ): مدینة دینیةContextالسیاق (
 Greenشھادةاألخضر (
Certificationال یوجد :( 

 Green Certificationنقاط شھادة األخضر(
Score یوجد): ال 

وحدة  5166عدد الوحدات السكنیة: 
 ساكن 25.000عدد السكان:  سكنیة

كیلو  1.4او  ملیون متر مربع 1.4مساحة المشروع:  غیر منجز  مشروع
 متر مربع

ھدف المشروع تصمیم المدینة الخضراء لمستقبل العراق، حیث ان مفھوم المدینة السكنیة یشمل 
المدینة الخضراء، واتباع التكنولوجیا، روعي سھولة الوصول إلى وسط المدینة القدیمة في كربالء من 

 7 أحد ممیزات الموقع، حیث تقع جنات الحسین على بعد أقل منوھي من خالل الطرق المباشرة 
كیلومترات من المدینة القدیمة واألماكن المقدسة، الجمع بین البنیة التحتیة الحدیثة والتصمیم الھندسي 

من اللغة العربیة ویعني جنات اإلمام الحسین، وھو ” جنات الحسین“المعماري الحدیث، اقتبس االسم 
ین رمزا لتاریخ عریق لھذه أحد الشخصیات البارزة التي لھا قدسیة في اإلسالم، وھو بالنسبة للكثیر

المدینة، یھدف ھذا المشروع إلى بناء مجمع سكني من الطراز األول یتمیز بالھندسة المعماریة 
الحدیثة، وأعمال البناء والخدمات الحدیثة، وفي نفس الوقت ستحافظ على تراث كربالء، وعملیات 

 ء. اإلنشاء واتباع طرق تتوافق مع المعاییر الدولیة للمدن الخضرا
 

 في دولة اإلمارات العربیة المتحدة مدینة مصدر •
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المصمم: شركة  اسم المشروع: مدینة مصدر
التصمیم 
 LAVAالمعماري

:  نمط األستخدام ): أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدةLocationالموقع (
متعدد 

االستخدامات 
)mixed use( 

نظام البناء: 
 الخرسانةالمكونةمنحبیباتخبثالفرنالعالیوفوالذمعادالتصنیعوالزجاج

المناخ 
)Climate حار :(

 جداً 
 50عدد السكان:  ): صحراويContextالسیاق (

 ألف نسمة
شھادة األخضر  ): حدیثArchitectural Styleالنمط المعماري (

)Green 
Certification:( 

مساحة المشروع  ):Green Certification Scoreنقاط شھادة األخضر(
 6االجمالیة: 
 كیلومترات

 
صممت ھذه المدینة لتكون أكثر المدن المستدامة ، المعتمدة تماما على الطاقة المتجددة، في بیئة 
خالیة من الكربون والنفایات في طفرة جدیدة وتوجھ نحو التركیز كلیا على الطاقة الشمسیة، فمع 

ة، تھدف تلك محطة الطاقة الشمسیة التي تقع في وسطھا إضافة إلى مزارع الریاح التي تمدھا بالطاق
للشركات القائمة على التكنولوجیا  حاضنةالمدینة ألن تكون خالیة من انبعاثات الكربون، وتعتبر أیضا 

النظیفة، وبدءا من الماء وحتى المھمالت، یجري قیاس كل شيء في المدینة ومراقبتھ لیصبح مصدرا 
ات، وھي تقوم حالیا بتجربة شبكة للمعلومات، كما تعتبر المدینة صدیقة للمشاة حیث ال تدخلھا السیار

 ] 61[من المركبات الشخصیة الكھربائیة والتي تسیر على مستوى ستة أمتار تحت شوارع المدینة.

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدینة جدة العربیة السعودیةفي برج المملكة مشروع جدة العمالق و •
مشروع غیر ( اسم المشروع: جدة العمالق

 )منجز
 Adrian Smith + Gordonالمصمم: 

Gill Architecture 
): مدینة جدة العربیة Locationالموقع (

السعودیة، على البحر شمال مدینة جدة، منطقة 
 شرم أبحر

: متعدد االستخدامات  نمط األستخدام
)mixed use( 

 ): حار جداً Climateالمناخ ( نظام البناء: الخرسانة والفوالذ والزجاج

 1000,000مقیم و 80000عدد السكان:  ): الواجھة البحریةContextالسیاق (
 زائر

): Architectural Styleالنمط المعماري (
 حدیث

 Greenشھادة األخضر (
Certification:( 
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 Green Certificationنقاط شھادة األخضر(
Score:( 

مساحة المشروع االجمالیة: ملیونان 
كیلو متر مربع  2.5أي  ونصف متر مربع

 ھكتار 250او 
الف متر مربع والذي ھو  23كانت رؤیة المصمم ھي ایجاد روح جدیدة في المملكة واستغالل 

محیط برج المملكة الذي سیحتوي على ساحة عامة ومركز للتسوق، فضال عن الكثیر من المدن 
برج المملكة المائیة، ویستقر برج المملكة السكنیة التجاریة، وسوف یتم تسمیة تلك المنطقة بواجھة 

، وأدخل المصمم تكنولوجیا طاقة الریاح والطاقة المنتجة 2مى مساحھ ال تقل عن نصف ملیون عل
لتحقیق االستدامة. كما سیتم استخدام تكنولوجیا الري المستدام، سوف یتم جمع میاه األمطار والمكثفات 

ف من ثء المكفدان من المساحات الخضراء، سیتم جمع الما 8.5لتوفیر المیاه لري أراضي  انيمن المب
إلى مكیفات الھواء واستخراج المیاه للمبنى من الھواء الرطب بسبب وجود البحر األحمر، وتجمع 

) األشعة فوق البنفسجیة، UV sanitization، وسوف تشمل نظام الري تقنیات مثل (صھریج كبیر
لتحكم المركزي ) على الطقس، ونظام اET/weatherأجھزة االستشعار القائم (,ونظام حقن األسمدة، 

 والتي تسمح القیام بالعملیة برمتھا والتحكم فیھا عن بعد. 
 )Dockside Greenرصیف األخضر (ال مدینة •

اسم المشروع: مدینة الرصیف األخضر 
Dockside Green 

) ً تقدیم التصامیم )مشروع منجز جزئیا
2009. 

 ,Busby Perkins + Willالمصمم: 
 Vancouver, British Columbia, 

Canada 

الموقع: كندا، كولومبیا البریطانیة، مدینة 
 فكتوریا 

)Victoria, British Columbia, 
Canada( 

متعدد متعدد االستعماالت، : نمط األستخدام
 األسر (سكني) 

 ): معتدلClimateالمناخ ( نظام البناء: الخرسانة والفوالذ والزجاج
): Architectural Styleالنمط المعماري ( ): الواجھة البحریةContextالسیاق (

 حدیث
): Green Certificationشھادة األخضر (

 LEED Platinumشھادة (لید) البالتینیة (
Certified( 

 Greenنقاط شھادة األخضر(
Certification Score :(63 

 2م61000ھكتار أو 6.1مساحة المشروع:
 

المرتبة البالتینیة وتعني التصمیم الحضري للمدینة مع  ]*[) LEEDعلى شھادة (حصلت المدینة 
لمناطق السكنیة والتجاریة، من خالل االبتكارات في استخدام لالمباني الخضراء، تقدیم حلول مستدامة 

األراضي والمیاه والنفایات والھواء والطاقة والتكنولوجیا والتصمیم، ومدینة الرصیف االخضر تعمل 
اسالیب النقل وعلى دمج مبادئ التحضر الجدید من حمایة المجتمعات المحلیة والنظم اإلیكولوجیة، 

، الواجھة البحریةالبدیلة إطالق القوارب الصغیرةومشاركة السیارات، ممرات المشاة والدراجات في 
لتصمیم  افضل عشرة مدنوھو احد ]62[استخدام المناظر الطبیعیة والبرك، زرع االشجار الكبیرة 

قوم بإعادة تدویر المیاه الثقیلة تحیث  †)AIAالعمارة المستدامة والتصامیم الخضراء من لجنة (
 ]63[عتمد على طواحین الھواء الغربیة.تو

* )LEED) ھو اختصار (:Leadership in Energy and Environmental Design نظام الریادة في (
دولیا بأنھ مقیاس تصمیم وإنشاء وتشغیل مباٍن مراعیة للبیئة وعالیة األداء. ھو نظام معترف بھ و تصمیمات الطاقة والبیئة

حیث یقّیم نظام التصنیف ویقیس أثر أي منشأة وأداءھا، والتي تأخذ بعین االعتبار عدة نقاط منھا اختیار الموقع وتوفیر 
الداخلیة للتصمیم، وغیرھا. حیث یتم تصنیف الطاقة والكفاءة المائیة وانبعاثات غاز ثاني أوكسید الكاربون وتحسین البیئة 

 مراتب حسب تطبیقھا للمعایر المطلوبة، وھي: المرتبة البالتینیة، الذھبیة والفضیة 3المباني التي تنال ھذه الشھادة إلى 
† )AIA) ھي اختصار(American Institute of Architects الجمعیة األمریكیة للمعماریین، وھي منظمة غیر (

في واشنطن وتعني  1857متخصصة بشؤون المعماریین في الوالیات المتحدة. وھي جمعیة مستقلة تأسست عام حكومیة 
 .بتقدیم االھتمامات الحرفیة للمعماریین األمریكیین
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 تحلیل المدن المنتخبة
 انماط الفضاء الحضري

ان كل المدن حققت نسبة مقبولة من الفضاء الموجب  )1المخطط البیاني (و )7(الجدولنالحظ من 
) تلیھا مدینة الرصیف االخضر، ولكن في نفس 1.5مع تمیز مدینة جدة بتحقیق اعلى قیمة وھي (

من الوقت ھناك الكثیر من الفضاءات السالبة ومن خالل ربط قیمة الفضاء الموجب والسالب و
یمكن مالحظة تحقیق مدینة برج جدة ألفضل نمط فضائي مقارنة بأقرانھ من  )3)،(2المخطط البیاني (

 المدن ثم مدینة الرصیف االخضر.
 
 

 الفضائي اإلحتواء
ان مدینة الرصیف االخضر قد حققت افضل  )5(،)4المخططات البیانیة (و)8(في الجدولنالحظ    

الفضائي والسبب یعزى الى نسب الفضاء الجیدة من حیث التناسب والمقیاس  اإلحتواءجودة من حیث 
والمقیاس ني المرئي ولكن ھناك مشاكل كبیرة في مدن المستقبل المنتخبة من حیث المقیاس اإلنسا

وان النفاذیة الى العقد والساحات في المدن كانت بدرجات متقاربة، حیث ان نفاذیة الفضاءات المرئي، 
تعتمد على عرض الطریق وعدد الطرق المؤدیة وكذلك عدد مداخل المیاني حیث انھ كلما ازدادت ھذه 

 جودة الصورة البصریةي علىالفضائي وبالتالي التأثیر السلب اإلحتواءالمتغیرات ادت الى تقلیل 
التضام الفضائي وبالتالي الحصول  زادوبالعكس، وكلما ازدادت قیم سھولة الوصول الى مركز المدینة 

 على صورة لمدینة متضامھ مستدامة.
 

 )Building Façadesتصمیم واجھات المباني (
ان المصمم قد أھتم بنسبة الفتحات الى الجدار  )7(و )6( المخططین البیانیینو )9(الجدولنالحظ من  

وموقع وعالج مداخل االبنیة من حیث الحجم واالیقاع ولكن ھناك مشاكل في بناء الصورة الظلیة من 
الظل واالثارة الظلیة عن خالل ارتفاع السقوف والممرات وحجوم واشكال بروز السقوف وانماط 

طریق استخدام االرتداد المناسب واشكال المساقط واستخدام العوائق والكتل الشكلیة، باإلضافة الى 
وجود الفراغات البینیة من فضاءات متروكة بین المباني في كل المدن تقریباً، وكانت اعلى النتائج 

 لمدینة الرصیف االخضر.
المتعلقة بتأثیر مواد السطوح الخارجیة  )9(، )8المخططین البیانیین (و )10(الجدولومن مالحظة   

على تصمیم واجھات االبنیة، نجد ان استخدام المواد المستدامة والتكنلوجیا العالیة والسطوح والجدران 
للصورة البصریة، من الجدیر بالذكر ان مدن المستقبل المحلیة  الصورة البصریةجودة الخضراء رفعت

لم تستخدم الجدران واالسقف الخضراء بالرغم من توجھاتھا نحو االستدامة، ان افضل صورة مدینة 
 مستقبل في ھذا القیاس ھي مدینة الرصیف االخضر ثم مدینة برج جدة.

 
 تصمیم المعماریات والحضریات الصغیرة

، ان الصورة البصریة لمدن المستقبل )11(و )10المخططین البیانیین (و )11(الجدولنالحظ من  
تتأثر بتصمیم المعماریات والحضریات الصغیرة من حیث كیفیة ربطھا للمباني، وتعریف الفضاء، 
وكذلك عالقاتھا مع بعضھا البعض، ونالحظ ان مدینة الرصیف االخضر قد تقدمت على قریناتھا، من 

في مدینة ط المعماریات الصغیرة فیما بینھا حیث الربط بین المباني وتعریف الفضاء وكانت عالقة ری
 )12(الى المخططین ھي االعلى أما تعریفھا للفضاء كانت األوطأ في كل المدن انظر(برج جدة) 

خیرا دورھا في نجد اھمیة عالقات المعماریات الصغیرة مع بعضھا ثم تأتي تعریفھا للفضاء وا )13(و
 ربط المباني. 

 
 النتائج العملیة
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برج كانت الصورة البصریة لمدینة الرصیف االخضر ھي االفضل جودة، ثم من بعدھا مدینة    
، مما یعني ان انھ كلما زادت استدامة المدینة ازادت جودة الصورة البصریة، جدة ثم مدینة مصدر

من خالل تصمیم الواجھات التي توفر الظل  تتحققوھذا مما یثبت فرضیتنا ان جودة الصورة البصریة 
الفضائي والتوجھ نحو زیادة ارتفاع الطابق  اإلحتواءللمشاة، وتقلیل الفراغات البینیة والتوجھ نحو 

االستعماالت)،  تعدد(االرضي ورفعھ عن مستوى االرض، من اجل امكانیة التغییر الوظیفي للمبنى 
اة، وبالتالي ایجاد الصور الظلیة، باإلضافة الى اضافة الى المساقط المدروسة التي توفر الظل للمش

 ایجاد المقیاس االنساني والمرئي.
 
 

 االستنتاجات
 االستنتاجات النظریة

توصل البحث الى ان الصورة البصریة ھي كل المدرك البصري للمنطقة الناتج عن مزج ونسج  •
المباني وكل العناصر األخرى للنسیج الحضري ومجموع المشاھد البصریة تكون على عدة صور 

، مشھد، منظور" ، والمجال الملحوظ ، مظھرحسب مجال ونطاق الرؤیا " بانوراما ، فیستا، منظر
 أو المأخوذ بنظر االعتبار.

جودة في البیئة المادیة توصل البحث الى ان مجال الرؤیة، ھو المیدان البصري وكل النقاط المو •
 الفیزیائیة التي یمكن أن ینظر إلیھا من قبل العین المستقرة (الثابتة) في لحظة معینة.

 یمكن أن تحفز الصورة البصریة الواضحة عن البیئة الخارجیة موقفاً إیجابیاً وسلوكاً توافقیاً. •
ج المستدام والقابلة للعیش ذات النھ المستدامة مدینة المستقبل ھي المدینةتوصل البحث الى ان  •

 وان عناصر الصورة البصریة لمدینة المستقبل ھيمستدام  والتي تكون صورتھا البصریة ذات نھج
o الشبكة الخضراء 
o (الحیة) القطاعات الخضراء 
o  (الطرق الخضراء) الطریق المستدام 
o (الساحات والفضاءات الحضریة الحمیمیة) الغرف الحضریة 
o  راء او الحیة (الحواف والجدران الخضGreen Wall.( 
o (متعددة االستعمال) أماكن للعیش والعمل 
o .الحضریات الصغیرة والمعماریات الصغیرة 
o .العقد: جیوب المشاة، عقد النقل، عقد السوق، عقد اإلعالنات 
o  ادوات االستدامة 

 
لرئیسیة في إحدى السیاسات ا ستقبلالم دنبین مدینة المستقبل والمدینة المستقبلیة، فم ھناك فرق •

"استراتیجیة النمو الجدیدة" ألیة دولة، التي تعتمدھا، وھو مفھوم إلدخال تشریع واسع النطاق، وكل 
التدابیر الخاصة، استناداً إلى "استراتیجیة نمو جدیدة" التي تضعھا الحكومة، من اجل بناء المدن 

ق الرخاء االقتصادي المستدام ھدف إلى تحقیتالتي تولد قیمة جدیدة للبیئة واالقتصاد والمجتمع، و
معماریة  أشكالتعرف انھا تلك التي تظھر ب )Futurist Cityالمستقبلیة (المدینة للمجتمع، بینما 

االحتیاجات الیومیة المتزایدة التي جدیدة وحدیثة، معتمدة على التقنیات والتكنلوجیا المتقدمة وتوفر 
ھي لحیاة الحدیثة، وكل سمات ا، بأشكال نقیةتركز السكان،  وزیادةتفرضھا سرعة االتصاالت، 

 الذات.من  نابعةاإلسقاط الفوري و فھینتیجة، القدیمة مدنالستخدمصور ال ت حظةللاعمارة ولیدة 
 

 االستنتاجات العملیة العامة
استثماریة لمشاریع مدن المستقبل المحلیة كونھا مدن الصورة البصریة ھناك خلل واضح في  - أ

مبادئ االستدامة اال بنسب قلیلة، ویذكر ان اوجھ االستدامة في مدن فیھا  تطبق لمأذ ألغراض ربحیة 
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المستقبل المحلیة اقتصرت على مفردة التزاوج مع الطبیعة ومحاولة إیجاد التضام الفضائي وسھولة 
 الوصول.

 قیعن طریق تحق ،تعتمد على تطبیقات المدن المستدامةھي تلك التي مدن المستقبل صورة  - ب
 ، وان افضل شكل حضري ھو الشكل التجمیعي او المتضام .الحضري المستدامشكل ال
على  الثالثة وھي المتانةوالمنفعةوالقدرةالصفات  الشكل الحضري لمدینة المستقبل یجب ان یحقق - ت

التي ھي  العامةاالماكن  ألنشاءتحقیق الشعور بالرفاه واالرتیاح النفسي للمستخدموینبغي تقدیم الدعم 
السیارات في الشوارع وتشجع  وقوفواماكن  المشاةالمستخدمین وتوفیر ممرات  ختلفصدیقھ لم

 .فرص التفاعل العفوي في المجتمع والتوجھ الى تعدد االستعماالت
 
 

 جودة الصورة البصریةاستنتاجات: االستنتاجات العملیة الخاصة
 فضاء الموجب.لدون المقبول لانماط الفضاء الحضري في كل مدن المستقبل نسبة حققت  •
من حیث جودة الصورة البصریةفي مدن المستقبل المنتخبة ببالرغم من اھتمام المصممین  •

لفضائي والذي یعزى الى نسب الفضاء الجیدة، والنفاذیة المدروسة، اال ان ھناك ضعف في ااإلحتواء
یجب تالفیھا  ، وھي واحدة من المشاكل الكبیرة التيللفضاءات الحضریة والمرئي المقیاس االنساني

 في مدن المستقبل.
المصمم بنسبة الفتحات الى الجدار وموقع وعالج مداخل االبنیة من حیث الحجم واالیقاع  أھتم •

من خالل ارتفاع وفي تحقیق ممرات مظللة للمشاة وذلك ولكن ھناك مشاكل في بناء الصورة الظلیة
الثارة الظلیة عن طریق استخدام السقوف والممرات وحجوم واشكال بروز السقوف وانماط الظل وا

االرتداد المناسب واشكال المساقط واستخدام العوائق والكتل الشكلیة، باإلضافة الى وجود الفراغات 
 البینیة من فضاءات متروكة بین المباني في كل مدن المستقبل تقریباً. 

لمواد المستدامة استخدام اوتأثیر مواد السطوح الخارجیة على تصمیم واجھات االبنیة، كان ل •
 .جودة الصورة البصریةرفعدورا في ران الخضراء دوالتكنلوجیا العالیة والسطوح والج

لم تستخدم مدن المستقبل المحلیة الجدران والسقوف الخضراء في حین استخدمت في مدن  •
 المستقبل العربیة بالرغم من التقارب في المناخ.

من خالل  جودة الصورة البصریةفیمیةثم العربیة ت الصورة البصریة لمدن المستقبل العالتفوق •
 .استخدام التكنلوجیا العالیة واستخدام المواد المستدامة

 التوصیات
 التوصیات العامة

من دراسة مدن المستقبل المحلیة وجد البحث ان دراسة مخططات المدن اھملت تصامیم الجانب  •
لول نظریة بدون مخططات او البصري وكانت محاوالت بسیطة تضمنت وصف لواقع الحال وح

 تصامیم عملیة.
ضرورة تحقیق الجودة للصورة البصریة من خالل تحقیق المقیاس االنساني واالحتوائیة ومعاییر  •

تصمیم الواجھات الحضریة واالھتمام بتصمیم المعماریات والحضریات الصغیرة مع مقترح 
في تصامیم مدن المستقبل محلیاً  المشروع او المدینة ولیس بعد تنفیذھا كما یحدث في الغالب

 وعربیاً وعالمیاً.
 ، الغایة منھا ھو تحسین الصورة البصریة لمدننا المحلیة:الخاصة وھناك بعض التوصیات

تطبیق معاییر المدن المستدامة في العراق، ووضع ضوابط وقوانین تلزم تنفیذھا، واستخدام وسائل  •
 القیاس الخاصة بھا.

 واالھتمام بطرق المشاة الصدیقة للبیئة، والتوجھ نحو المدینة الخضراء. أضافة الشبكات الخضراء •
 التشجیع والتوجیھ نحو مشاریع السقوف والجدران الخضراء. •
 الرجوع الى اشكال قریبة من المدینة التقلیدیة المتضامة. •
 خلق توازن بین السیاق المحلي واالقلیمي والعالمي، مع تمیز النمط المحلي. •
•  
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 لعملیة : خواص الصورة البصریة لمدن المستقبل لتحقیق الجودة التوصیات ا
  األخضر  عناصر االبتكارایجاد الغرف الحضریة والتي تتمیز بواجھات خاصة، واستخدام

 واالصالة كالبادكیروالشناشیل وغیرھا.
 الى سیاق المكان الحضري  باإلضافةمعاییر في تصمیم الواجھات الحضریة  عدةتحقیق

 المحیط ھي:
  بناء الصورة الظلیة: ارتفاع وحجم خطوط السقف یكون مرتفعا إلمكانیة استخدامھ كفضاء

 متعدد االغراض 
  ثغرات أو شقوق بین الواجھات , التباعد بین واجھات المباني: أي الفراغات البینیة تقلیل

 الرئیسیة 
 االرتداد عن خط البناء: تناسق بین خط البناء وحافة الرصیف 
 ،الشبابیك والمداخل: التكامل الرأسي واألفقي للعناصر عبر الواجھة نسبة الفتحات. 
 .موقع وعالج المداخل: إیقاعاتھا، حجمھا، وتباعدھا 
 كالخشب والطابوق والحجر المواد الخارجیة: مجموعة من المواد المحلیة ، والمستدامة . 
 ومع المقیاس االنساني مقیاس البناء: مالئمة الحجم مع الشكل 
 لظل: االثارة والمتعة البصریة التي تكونت من المساقط والعوائق.أنماط ا 

  وذلك من خالل  النفاذیة وسھولة الوصول:تحقیق 
 (حجم الكتل) تقلیل. 
  المخطط العام.ي في ھرمالتدرج ال اعتماد 
 العزل بین حركة السیارات والمشاة. 
  والذي یحوي  ،على مستوى المدینة ككلالربط بالمناطق المحیطیةفي  كیفیة تنفیذ النفاذیةأما

 فیكون من خالل  على اكثر من بلوك
 .وجود عدة طرق مستمرة تؤدي الى المخارج بسھولة 
 (طرق خارجیة) التقاطعات مع طرق السابلة تصمیم تحدید مواقع جدیدة للمخارج. 
 االستعمال (الكثافة)تكثیف . 
  البلوكلبلوك مع شكل اھیكل . 
  المشروع مع ما یحیطھربط 
 تُعِرف الفضاء وتربط المباني معا.التي : المعماریات والحضریات الصغیرة 
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 ) الجداول1( الملحق
 م. (الباحثتین)في المدن الخمسة  جودة الصورة البصریة من خالل انماط الفضاءات الحضریة)7(جدول 

المفردة 
مدینة  المفردة الثانویة الرئیسیة

الرصیف  جدة مصدر جنات الحسین رویال
 االخضر

انماط الفضاء 
 الحضري

 1.27 1.50 0.59 0.64 0.82 الفضاء الموجب
 0.68 0.82 0.32 0.14 0.05 الفضاء السالب

 
 في المدن الخمسة لفضاءات الحضریةالفضائیا اإلحتواءتحقیق جودة الصورة البصریة من خالل )8(جدول 

 م.(الباحثتین)
م. 

 ثانویة
المتغیرات 
برج  مصدر جنات رویال المتغیرات الثانویة الرئیسیة

 الرصیف جدة

واء
حت

اإل
 

ئي
ضا

الف
 

 النفاذیة
 1.23 0.95 1.09 1.05 1.50 الوصولسھولة 

 0.95 1.23 1.27 1.27 1.32 الطرق والمسارات
 1.09 1.36 1.00 0.95 1.41 مداخل المباني

 نسب الفضاء
 1.27 0.68 0.41 0.27 0.59 التناسب

 1.09 0.45- 0.36 0.23 0.82- المقیاس اإلنساني
 1.05 0.27 0.18 0.14 0.14 المقیاس المرئي

 
جودة الصورة البصریة للفضاءات الحضریة من خالل تصمیم واجھات االبنیة في المدن الخمسةم.  )9(جدول 

 (الباحثتین)

المتغیرات  م. الثانویة
 الرئیسیة

المتغیرات 
جنات  رویال الثانویة

الرصی جدة مصدر الحسین
 ف

ي 
بان

الم
ت 

جھا
 وا

میم
ص

ت
B

ui
ld

in
g 

Fa
ça

de
s

 
 الصورة الظلیةبناء 

 0.82 0.41 0.14 0.05 0.27 ارتفاع السقف
حجم بروز 

 0.55 0.50 0.00 0.05- 0.14- السقف

شكل بروز 
 0.55 0.77 0.18- 0.23- 0.09 السقف

أنماط الظل 
 (االثارة الظلیة)

االرتداد 
 0.23 0.36 0.18- 0.23- 0.09- والعوائق

 0.32 0.55 0.09- 0.09- 0.09- المساقط

 الفراغات البینیة

الثغرات أو 
 0.36 0.05 0.05- 0.00 0.05 الشقوق

فضاءات 
- 0.27- 0.23- 0.23- متروكة

0.14 0.23 

 0.55 0.09 0.32 0.36 0.14 خط البناء
نسبة الفتحات الى 

 الجدار
 0.91 0.45 0.95 0.91 0.41 الشبابیك
 0.68 0.50 0.64 0.59 0.41 المداخل

 0.68 0.82 0.50 0.41 0.32 الكلیة /الفراغالصالدة 

موقع وعالج 
 المداخل

 1.00 0.91 0.82 0.77 0.59 إیقاعات
 0.73 0.77 0.77 0.73 0.73 الحجم
 0.55 0.68 0.00 0.00 0.18 التباعد

https://doi.org/10.30684/etj.33.1A.20
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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جودة الصورة البصریة للفضاءات الحضریة من خالل تأثیر مواد السطوح الخارجیة على تصمیم واجھات  )10(جدول 
 االبنیة في المدن الخمسة م. (الباحثتین)

المتغیرات  الثانویةم.
جنات  رویال المتغیراتالثانویة الرئیسیة

 الرصیف جدة مصدر الحسین

ني
مبا

 ال
ت

جھا
 وا

میم
ص

ت
 

مواد 
السطوح 
الخارجیة 
Exterior 
Materials 

 التكنلوجیا
 العالیة

جدران 
 1.18 1.27 0.23- 0.23- 0.55 ذكیة

 1.09 1.32 0.45- 0.45- 0.41 نوافذ ذكیة

 مواد
 مستدامة

- خشب
0.64 -0.27 -0.18 -0.27 0.77 

- طابوق
0.09 0.45 0.45 0.05 0.64 

- حجر
0.09 -0.14 -0.05 -0.32 0.77 

 0.64 0.45- 0.45 0.45 0.00 مواد محلیة
 1.09 0.68 0.59- 0.00 0.00 السطوح الخضراء
 0.95 0.45 0.91- 0.00 0.00 الجدران الخضراء

 
جودة الصورة البصریة من خالل تأثیر تصمیم المعماریات والحضریات الصغیرة في المدن الخمسة م. )11(جدول

 (الباحثتین)

المتغیرات  المفردةالرئیسیة
جنات  مدینة رویال الرئیسیة

 الرصیف جدة مصدر الحسین

تصمیم 
المعماریات 
والحضریات 

 الصغیرة

 1.14 0.82 0.68 0.59 0.32 الربط بین المباني
 1.18 0.55 0.64 0.59 0.59 تعریف الفضاء

 1.14 1.91 0.59 0.55 0.77 عالقتھا مع بعضھا
 

 المخططات )2الملحق (

 
 جودة الصورة البصریة من حیث نمط الفضاء الحضري م. (الباحثتین) )1(المخطط 

 

 
 تمثیل لعملیة ارتباط نمطي الفضاء )3تمثیل لعملیة ارتباط نمطي الفضاءالمخطط ()2المخطط (

 (الباحثتین)م. 

0.00

0.50

1.00

1.50

 الفضاء السالب الفضاء الموجب
 الرصیف االخضر جدة مصدر جنات الحسین مدینة رویال
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1.40
1.60

مدینة 
 رویال

جنات 
 الحسین

الرصیف  جدة مصدر
 االخضر

 الفضاء الموجب الفضاء السالب

 المتوسط
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0.20
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0.80
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 المتوسط الفضاء الموجب الفضاء السالب
 جنات الحسین مدینة رویال
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 البصریة في المدن الخمسة. م. (الباحثتین)الصورة جودة  وتأثیرھاعلىضعف المقیاس االنساني  )4(المخطط 

 

 
 الفضائي في المدن الخمسة. م. (الباحثتین) اإلحتواءجودة الصورة البصریة من خالل تأثیر  )5(المخطط 

 

 
 البصریة من خالل تصمیم واجھات االبنیة في المدن الخمسة. م. (الباحثتین)الصورة جودة  )6(المخطط 

 

 
 یة وتضام االبنیة. م. (الباحثتین)انخفاض جودة الصورة البصریة بسبب عدم بناء الصورة الظل )7(المخطط 
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 موقع وعالج المداخل الفراغ/الصالدة الكلیة  نسبة الفتحات الى الجدار خط البناء الفراغات البینیة )اثارة ظلیة(أنماط الظل  بناء الصورة الظلیة
 مدینة رویال
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م مواد السطوح الخارجیة في تصمیم واجھات االبنیة.  -لصورة البصریة لمن المستقبل المنتخبة اجودة  )8(المخطط 

 (الباحثتین)
 

 
تفوق الرصیف االخضر في جودة الصورة البصریة من خالل استخدام التكنلوجیا العالیة واستخدام المواد  )9(المخطط 

 المستدامة. م. (الباحثتین)
 

 
جودة الصورة البصریة للفضاءات الحضریة من خالل تأثیر تصامیم المعماریات والحضریات الصغیرة في  )10(المخطط 

 ن الخمسة. م. (الباحثتین)المد
 

 
جودة الصورة البصریة للصورة البصریة لمدن المستقبل م  )11(المخطط 

 خالل تأثیر تصامیم المعماریات الصغیرة فیھا. م. (الباحثتین)
عالقات المعماریات  )12(المخطط 

والحضریات الصغیرة في المدن الخمسة. م 
 (الباحثتین)
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 ) األشكال3الملحق (

 
 

 المدن القابلة للسكن)1(الشكل
 

 
 ]65[)الجدران الخضراء 3(الشكل  ]64[)القطاعات الخضراء في مدینة نیورك2(الشكل 

 
 ]66[النمسا ،ستیریا شجرة ضوئیة في) 5(الشكل  )المعماریات الصغیرة في مدینة مصدر4(الشكل 

 

لمدن القابلة ا
 للسكن

 قابلة للعیش
Liveable 

، ةمالئمة، ثرى
ناجحة، مزدھرة 
Prosperous 

سھولة الوصول 
Accessible 

 مستدامة
  )متانة وقوة(

Sustainable 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
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مولدات طاق ، مدینة تایتشونغ، تایوان) مجمع سكني في 6(الشكل 
 ]67[الواجھةالتي تغلف الریاح ضمن شبكة 

 طواحین الھواء) 7(الشكل 

 
 صور المدن المنتخبة

 ]69][68[مدینة رویال في اربیل

 
 نموذج لمدینة یبین الشبكة الخضراء )9(الشكل  لمدینة رویال المقترحة السكنجناحي  )8(الشكل 

 
المنطقة المركزیة  الى قویا التوجیھیبقى )11(الشكل  االنعكاسیة والشفافیة للزجاج الذكي -مركز المدینة  )10(الشكل 

 الممیزة                                     بفضل المعالم 

 
 الحواف الخضراء)13(الشكل  استخدام اشكال مستعارة من الطبیعة (من شكل الجبال) )12(الشكل 

 
   االرتدادات وتعریف حدود الفضاءمداخل المبانیو)15(الشكل  فیالت امبایر رویال  )14(الشكل 

 
االیقاع العمودي للفتحات والشبابیك والكتل )17(الشكل  الفراغات البینیة بین االبنیة، التوافق في االلوان)16(الشكل 

 العمودیة
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مدینة الباحة الوسطیة للشقق السكنیة تأثیر اإلضاءة واأللوان على الصورة البصریة في )(الغرفة الحضریة)18(الشكل 
 رویال
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 ]71] [70[ –مدینة جنات الحسین في كربالء

 
 جنات الحسینمنظر علوي لمدینة  )19(الشكل 

 
الحدیقة المركزیة، ارتباط البرج مع االبنیة وضعف المقیاس  )20(الشكل 

 االنساني
 دائرة الشرطة ودائرة االطفاء )21(الشكل 

 
 منظر عام یبین فیھ محاولة تحقیق التزاوج مع الطبیعة)22(الشكل 

 
 )الفواصل والحدود الخضراء24الشكل ( ن)في مدینة جنات الحسی23الشكل (

  
 ]72[العربیة المتحدةمدینة مصدر في دولة اإلمارات 
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 صورة لبرج الریاح في مدینة مصدر )26(الشكل المخطط الرئیسي لمقترح مدینة مصدر )25(الشكل

 
 المدینة والطرق الخضراءالمدخل الى مركز )28(الشكل  مركز المدینة والطرق الخضراء)27(الشكل

 
 ]73[مركز المدینة  -مدینة مصدر )29(الشكل 

 
 طواحین الھواء في اطراف مدینة مصدر )31(الشكل  العقد الخضراء )30(الشكل
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 ]76][75[]74[جدة العمالق في مدینة جدة العربیة السعودیةدینة برج م

 
االیقاعات االفقیة )32(الشكل 

 والعمودیة في برج جدة العمالق
 البسیط االملس الشكل استلھمبرج جدة: )33(الشكل 

 الصحراوي النبات من المطویة سعف النخیل من للبرج
 الصغیر النمو

الھیمنة برج جدة:  )34(الشكل 
والسیادة للبرج مع بقیة اجزاء 

 المینة 

 
 منظر علوي تداخل الطبیعة مع كتل البناء )36(الشكل  االبنیة والصور الظلیة )35(الشكل 

 
 برج جدةالصورة البصریة لمدینة  )38(الشكل الصورة البصریة لمدینة برج جدة)37(الشكل 

 
صورة جویة القنوات المائیة تعطي احساسا بالراحة لدى المشاھد العتمادھا على عنصر الحیاة وھو الماء رمز  )39(الشكل 

 الجمال والنماء وھي مؤكدة للطابع العمراني والمعماري لمدینة كونھا تقع على البحر
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 ]Dockside Green(]77اجنبیة / مدینة الرصیف األخضر ( مشاریع

 
 ) المخطط االفقي مدینة الرصیف األخضر40الشكل (

 
) التزاوج مع الطبیعة في مدینة الرصیف األخضر والطرق الخضراء 42) نموذج مدینة الرصیف األخضرالشكل(41الشكل (

 الصدیقة للبیئة

 
)الجدران 45الشكل (]78[) السقوف الخضراء في مساكن المدینة 44الشكل (في المدینة)الجدران الخضراء 43الشكل (

 ]79[الخضراء في المدینة

 
) اعادة تدویر 46الشكل (

المیاه في مدینة الرصیف 
 األخضر

نظام من األحواض )47الشكل (
 معالجة میاه األمطار.ل

طواحین الھوا  )48الشكل (
وتاثیرھا على الصورة 

 البصریة

اجھزة لتحویل  )49الشكل (
 [الطاقة مع توربینات الریاح

 
 )مدینة الرصیف األخضر51الشكل ( الصغیرةتصمیم المعماریات  -)مدینة الرصیف 50الشكل (
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 ]Dockside Green(]81اجنبیة / مدینة الرصیف األخضر ( مشاریع

 
 ) المخطط االفقي مدینة الرصیف األخضر52الشكل (

 
) التزاوج مع الطبیعة في مدینة الرصیف األخضر والطرق الخضراء 54() نموذج مدینة الرصیف األخضرالشكل53الشكل (

 الصدیقة للبیئة

 
ران )الجد57الشكل (]82[) السقوف الخضراء في مساكن المدینة 56الشكل ()الجدران الخضراء في المدینة55الشكل (

 ]83[الخضراء في المدینة

 
) اعادة تدویر المیا 58الشكل (

 في مدینة الرصیف األخضر
نظام من األحواض )59الشكل (

 معالجة میاه األمطار.ل
طواحین الھو  )60الشكل (

وتاثیرھا على الصورة 
 البصریة

اجھزة لتحویل الطاق  )61الشكل (
 ]84[مع توربینات الریاح

 
 )مدینة الرصیف األخضر63الشكل ( تصمیم المعماریات الصغیرة -)مدینة الرصیف 62الشكل (
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