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ABSTRACT
The concept of green structures rises as a contemporary, eco - friendly approach to
organize the relation between landscape resources, and their surroundings. The
integration of green structures with the built environment is essential to activate its role
in facing the different challenges of city centers by achieving ecological balance and
offering opportunities to promote sustainable development of places and communities.
The role of connectivity arises as one of the principles to ensure an integrated system of
ecological areas and activate the potentials of green structures. This research aims to
define the connectivity as one of the basic principles to achieve integration of green
structures. The research concluded that the connectivity of green structures would be
on two levels. Physical; which is related to the strategic spatial planning to find an
integrated network for movement, to reach the second level, functional connectivity;
which is related to the ecological process of connectivity and responses, these two types
of connectivity anticipate in activating the potential green structures and create a
responsive environment, adapted to the climate changes.
Keywords: Green structures, Integration of green structures, structural connectivity,
functional connectivity

دور الترابطٌة فً تكامل البنى الخضراء للمدن
:الخالصة
برز مفهوم البنى الخضراء كتوجه معاصر صدٌق للبٌبة فً تطوٌر االرض وتنظٌم العالقة بٌن العناصر
 وٌشكل تكامل البنى الخضراء مع البٌبة المبنٌة اساسا لتفعٌل دور،الطبٌعٌة وشبه الطبٌعٌة وربطها مع البٌبة المبنٌة
البنى الخضراء فً مراكز المدن فً مواجهة التحدٌات المختلفة عبر تحقٌق التوازن االٌكولوجً وتقدٌم مجموعة
 وٌبرز دور،من االمكانات لتعزٌز التطوٌر المستدام لالماكن والمجتمعات وصوال الى مراكز حٌوٌة فاعلة
الترابطٌة كأحد المبادئ لضمان اٌجاد منظومة متكاملة من المناطق االٌكولوجٌة وضمان تحقٌق امكانات البنى
 وٌهدف البحث الحالً الى تعرٌف الترابطٌة كأحد المبادئ االساسٌة فً تحقٌق.الخضراء ضمن نطاق مكانً محدد
 توصل البحث الى ان ترابط البنى الخضراء مع المحٌط ٌكون ضمن مستوٌٌن االول.تكامل البنى الخضراء
 فٌزٌابً ٌرتبط بالتخطٌط المكانً االستراتٌجً إلٌجاد منظومة متكاملة للحركة والنقل والتً تشكل المرحلة/ًهٌكل
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االولى لتحقٌق المستوى الثانً /الترابط الوظٌفً والذي ٌرتبط بنظم االتصال واالستجابة للعملٌات االٌكولوجٌة،
لتساهم بشكل متكامل بتفعٌل امكانات البنى الخضراء واٌجاد بٌبة مستجٌبة للتغٌرات المناخٌة.
الكلمات المفتاحٌة :البنى الخضراء – تكامل البنى الخضراء – الترابطٌة الهٌكلٌة – الترابطٌة الوظٌفٌة.
المقدمة
ٌوفر تخطٌط البنى الخضراء عملٌات أكثر مرونة وتكاملٌة لتطوٌر المناطق الحضرٌة ،التً تدعم وجود دور
متوازن للمصادر االٌكولوجٌة لفهم المجتمع لكٌفٌة تداخل الفضاءات المفتوحة مع باقً البنى المبنٌة .وٌعد تكامل
الشبكات االٌكولوجٌة والتأثٌرات االنسانٌة والتوزٌع الفضابً الذي تم تطوٌره ضمن اٌكولوجٌة الفضاءات المفتوحة
عنصر اساس لتطوٌر البنى الخضراء ،ولتحقٌق منافعها البد من ادارتها وتصمٌمها كمنظومة مترابطة متعددة
الوظابف ،قادرة على تقدٌم تلك الخدمات اإلٌكولوجٌة وجودة فوابد الحٌاة المطلوبة من قبل المجتمعات التً
تخدمها ،وبالتالً تحقٌق االستدامة .وٌبرز دور الترابط بٌن مصادر البنى الخضراء فً تعزٌز الفوابد للبنى
الخضراء ،وهً ترتبط بشكل مباشر بتحقٌق التكامل فً إطار البٌبة الطبٌعٌة وتكامل مصادر البنى الخضراء مع
البٌبة المبنٌة ومع المناطق الطبٌعٌة االخرى بشكل ٌضمن تحقٌق تعددٌة االستعمال ضمن البنٌة الحضرٌة واٌجاد
بٌبة متكٌفة ومستجٌبة للتغٌرات المختلفة ،ولتحقٌق هدف البحث فً تعرٌف البنى الخضراء المتكاملة بشكل عام
وعن الترابطٌة كأحد المبادئ االساسٌة فً تحقٌق التكامل ضمن البنى الخضراء تم اعتماد المنهجٌة االتٌة:
 تعرٌف البنى الخضراء واهم امكانٌتها ،ومبادئ تحقٌق التكامل ضمن البنى الخضراء.
 التركٌز على الترابطٌة كأحد المبادئ العامة واستعراض أبرز الدراسات المرتبطة بها ،وبناء إطار
نظري شمولً لمفهوم الترابطٌة كأحد مبادئ تحقٌق التكامل فً البنى الخضراء.
 استعراض صٌغ التحقق فً أحد المشارٌع العالمٌة.
تعرٌف البنٌة الخضراء
تطرقت االدبٌات الى مجموعة تعارٌف لمفهوم البنٌة الخضراء باختالف توجهاتها النظرٌة ٌمكن
تلخٌصها باآلتً:
 توجه للتخطٌط  /االستراتٌجً ،الذي ٌحافظ على الوظابف البٌبٌة على مستوى الفضاءات الخارجٌة جنبا إلى
جنب مع استخدامات األراضً متعددة الوظابف.
 نظام  /شبكة من الفضاءات المفتوحة ،التً تتألف من البنى الطبٌعٌة واالصطناعٌة التً تقدم بصورة مباشرة
أو غٌر مباشرة منافع متعددة للمجتمع وتدعم وتحسن الوظابف البٌبٌة.
 توجه استراتٌجً و  /أو نهج إدارة ،لتحسٌن واستدامة نظام متعدد الوظابف للبنى الخضراء الطبٌعٌة
واالصطناعٌة ،التً توفر فوابد للمجتمع وتساهم فً الحفاظ على وظابفه اإلٌكولوجٌة []1
 تصف البنٌة الخضراء شبكة من المصادر االٌكولوجٌة المترابطة التً توفر فوابد استدامة نمط الحٌاة ضمن
ما ٌعرف بـ"خدمات النظام اإلٌكولوجً" للمجتمع [.]2
ٌ مكن تعرٌف البنٌة الخضراء بوصفها البنى األساسٌة والتسهٌالت الالزمة لضمان كفاءة أداء منطقة جغرافٌة
معٌنة[]3
 وتوصف البنٌة الخضراء بـ "النظام البٌبً الطبٌعً أو المبنً ،العناصر ،والمفهوم الذي ٌشجع تخطٌط
استخدام األراضً والممارسات التً تركز على الترابط لدعم االستدامة وتمنح فوابد دعم الحٌاة إلى الطبٌعة
والناس".
 قدرة التكٌف لمجموعة من المنتجات ،التقنٌات والممارسات التً تستخدم االنظمة الطبٌعٌة ،أو األنظمة
الهندسٌة التً تحاكً العملٌات الطبٌعٌة وترتبط بشكل اساس بالتنمٌة الصدٌقة للبٌبة ،واستراتٌجٌات النمو
والحفاظ الذكً ،وممارسات إدارة التخضٌر الحضري []4
 شبكة من المعالم الطبٌعٌة وشبه الطبٌعٌة ،فضاءات خضراء ،األنهار والبحٌرات التً تنظم العالقة المكانٌة
بٌن القرى ،البلدان والمدن []5
 توجه الستخدام االرضٌ ،دخل ضمن مفهوم الخدمات االٌكولوجٌةٌ ،تعامل مع العناصر (من المناطق
الحضرٌة الخضراء والجسور الى المناطق الطبٌعٌة والممرات واالنطقة االٌكولوجٌة حٌث تنشأ الموابل)
كمصادر متعددة الوظابف ومترابطة بشكل واضح ،فٌركز توجه البنٌة الخضراء على بناء منظومات طبٌعٌة
مترابطة فضال عن عملٌات دمج الفضاءات الخضراء متعددة الوظابف فً البٌبة الحضرٌة]6[ .
وعلٌه ٌمكن القول ان البنٌة الخضراء نظام او شبكة من الفضاءات المفتوحة تتألف من الهٌاكل والتسهٌالت
المتصلة الطبٌعٌة ،شبه الطبٌعٌة واالصطناعٌة ،التً تضمن (دعم ،تحسٌن والحفاظ على الوظائف البٌئٌة
وكفاءة األداء ،تحسٌن واستدامة النظام ،عبر التركٌز على الترابط ودعم تعددٌة الوظائف ،تنظٌم العالقات
الفضائٌة بٌن القرى ،البلدان والمدن ،وبٌن المناطق الطبٌعٌة واالصطناعٌة) ،وهً تدخل ضمن توجه
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استراتٌجً ،تخطٌطً ،اداري الستخدام االرض ٌصف مجموعة من المنتجات ،الممارسات والتقنٌات ٌركز على
الترابط والتفاعل مع البٌئة بشكل اٌجابً ،واعتماد استراتٌجٌات النمو والحفاظ الذكً ،والتفاعل بٌن المجالٌن
األخضر والرمادي.. ،الخ.
عناصر البنٌـــة الخضــــــراء
تضم عناصر البنٌة الخضراء عادة مجموعة من المصادر الطبٌعٌة ،الثقافٌة والتارٌخٌة ٌ .مكن تحدٌد ها
وكما جاء فً الدراسات بـ :مسار المشً /مسار الدراجات /الطرق؛ العازل األخضر /الحزام األخضر؛ الشبكة
الخضراء /الطرق الخضراء /المسارات الخضراء؛ الجدران الخضراء  /القواطع خضراء؛ نباتات الفضاءات
(الشوارع ،الشجٌرات ... ،الخ)؛ وسابل جمع واستخدام الطاقة المتجددة  /التسهٌالت الموفرة للطاقة؛ المحمٌات
الطبٌعٌة  /الغابات  /المراعً (األراضً العشبٌة)؛ المنتزهات  /الحدابق  /الساحات  /الشواطا  /الواجهات
النهرٌة؛ وسابل جمع وتخزٌن واستخدام مٌاه االمطار /تسهٌالت الترشٌح؛ الوقاٌة من الكوارث الطبٌعٌة والتخفٌف
منها /الطرق المابٌة  /المالمح المابٌة؛ االراضً الرطبة  /البرك  /المستنقعات؛ أراضً العمل (الزراعة،
استخراج الموارد الطبٌعٌة... ،الخ)؛ السهول الفٌضٌة؛ المنحدرات المعتدلة والحادة؛ موارد المٌاه الجوفٌة ،ومناطق
التغذٌة الخاصة بها؛ موابل الحٌاة البرٌة الهامة؛ االراضً المفتوحة التً تضم المالمح االثرٌة والتارٌخٌة والثقافٌة
[ ]7و [ ،]8وعلٌه ٌمكن تصنٌف عناصر البنى الخضراء الى عناصر خطٌة للحركة ،المناطق المفتوحة الخضراء
باختالف مقاٌٌسها ،وكل الوسائل والتسهٌالت المنشأة للتكٌف والحد من تأثٌرات التغٌرات المناخٌة.
وظائف  -امكانات البنٌـــة الخضــــــراء
توفر البنى الخضراء مجموعة من الفوابد للمجتمع المساهمة فً الحفاظ على وظابفه البٌبٌة ،وقد اشار
) (Davies 2006الى خمسة وظابف اساسٌة للبنٌة الخضراء هً )1( :إدارة موارد األرض والموارد المابٌة
المستدامة؛ ( )2التنوع البٌولوجً الناتج عن اتصال الموابل مع بعضها وضمن عدة مقاٌٌس للفضاءات الخارجٌة؛
( )3االستجمام والترفٌه المتعلق بتوفٌر مسارات خضراء  Greenwaysوطرق للمشاة ٌساهم فً اٌجاد بٌبة
صدٌقة للمشاة ودعم نمط حٌاة اكثر صحٌة؛ ( )4دراسة موارد الفضاءات الخارجٌة من النواحً الجمالٌة
والوظٌفٌة ( )5التنمٌة اإلقلٌمٌة وتعزٌز جودة البٌبة ونوعٌة الحٌاة بشكل عام [ ]9كما اشارت الدراسات الى
امكانٌة تقدٌم مجموعة من الوظابف عن طرٌق االستثمار فً البنٌة الخضراء ،وامكانٌة استخدامها فً معالجة
التوسع والتجدٌد الحضري ،التغٌر المناخً ،حماٌة البٌبة ،تخضٌر البنٌة ،وتقدٌم فوابد صحٌة واسعة النطاق كما ان
تحوٌل األراضً داخل وحول المراكز الحضرٌة المطورة سابقا ،المتروكة والمهملة ( )brownfieldالى بنى
خضراء ٌمكن ان ٌوفر فرصا ً حقٌقٌة لتحقٌق منافع اجتماعٌة ،وبٌبٌة واقتصادٌة ،لكون تخطٌط البنٌة الخضراء
جزءا من توجه للتنمٌة الحضرٌة ٌعنى بالدور المتساوي للموارد اإلٌكولوجٌة وضمان تفاعل الفضاءات الخارجٌة
والبنى المبنٌة األخرى [ ]11[ ]11؛ فمن الممكن أن تساهم البنٌة الخضراء فً تحسٌن العملٌات اإلٌكولوجٌة،
وتشجٌع استخدام الطاقة المتجددة والعمارة الخضراء ،وتعزٌز المجتمع .كما تظهر اهمٌة البنٌة الخضراء فً
صناعة المكان .ولتحقٌق منافعها البد من ادارتها وتصمٌمها كمورد متعددة الوظابف ،لتكون قادرة على تقدٌم تلك
الخدمات اإلٌكولوجٌة وجودة فوابد الحٌاة المطلوبة من قبل المجتمعات التً تخدمها ،وبالتالً تحقٌق االستدامة.
ٌمكن تصنٌف وظابف البنٌة الخضراء الى وظابف عامة ووظابف خاصة ،تشمل الوظابف العامة :تعزٌز
االستدامة من خالل تعزٌز جودة البٌبة ونوعٌة الحٌاة والمجتمع ومعالجة التوسع والتجدٌد الحضري وتنمٌة
االراضً ،اضافة الى تشجٌع العمارة الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة وتخضٌر البنٌة التحتٌة وتحسٌن
العملٌات اإلٌكولوجٌة وما تتضمنه من عملٌات صنع المكان.
وتشمل الوظابف الخاصة :الوظابف االقتصادٌة ،االجتماعٌة ،البٌبٌة واالٌكولوجٌة ،لتشمل الوظابف االقتصادٌة
بدورها دعم األنشطة االقتصادٌة وإحٌاء االقتصاد المحلً واإلقلٌمً ،الحد من تكلفة الهٌاكل االساسٌة العامة،
والتحكم بكلف الخدمات العامة ،وزٌادة قٌمة العقارات .اما الوظابف االجتماعٌة فتتمثل فً تحسٌن الصحة العامة،
وتعزٌز األنشطة المجتمعٌة من خالل توفٌر فرص التعلٌم البٌبً واالستجمام ،والجمالٌات الجٌدة ،والهوٌة الثقافٌة
والتارٌخٌة.
وأخٌراً ،تتضمن الوظابف البٌبٌة واالٌكولوجٌة تحسٌن المناخ المحلً للحد من االحتباس الحراري والتخفٌف من
تغٌر المناخ العالمً ،وترشٌح الملوثات للوقاٌة والتخفٌف من الكوارث والحد من الضوضاء ،إدارة و تجمٌع مٌاه
األمطار ،توفٌر الطاقة ،تعزٌز التنوع البٌولوجً ،الحد من ضٌاع المناطق الطبٌعٌة ومن تدهور جودة المٌاه ،إنتاج
األطعمة  /الموارد ،والحد من تشظً الفضاءات المفتوحة [ٌ ]14[ ]13[ ]12تضح مما سبق تعددٌة وظائف
البنى الخضراء ضمن المستوٌات المختلفة ،التً تبدأ على المستوى البٌئً وتنعكس اثارها فً المستوٌات
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االخرى ،ولتحقق فوائدها وامكانٌتها البد من التعامل معها بشكل متكامل كشبكة مترابطة ومصدر متعدد
الوظائف ،بالعالقة مع محٌطها الحضري والطبٌعً وهذا ما سٌتم تناوله فً الفقرة القادمة.

تكامل البنٌــــة الخضـــــراء
تناولت المعرفة السابقة تكامل البنٌة الخضراء بأبعاد متعددة بهدف تحلٌل ودراسة البنٌة الخضراء وفق مبادئ
تخطٌطٌة ،تصمٌمٌة ،وتنفٌذٌة من جهة وعالقتها التكامل من جهة اخرى .وسوف ٌتم دراسة وتفحص جوانب
تكامل البنٌة الخضراء من حٌث أنماطها ،مستوٌاتها ،وأخٌراً مقوماتها.
أنماط تكامل البنٌــــة الخضـــــراء
تتباٌن انماط التكامل فً البنى الخضراء ،اذ ٌرتبط النمط االول بالمبادئ التوجٌهٌة الربٌسٌة لتخطٌط وإنشاء
البنٌة الخضراء فً الحاجة الى تخطٌط استراتٌجً لتوفٌر شبكة شاملة ومتكاملة ضمن النطاق الجغرافً ككل ،من
النطاق االستراتٌجً االوسع الى االدارة المحلٌة المشتركة وصوال للتنمٌة الفردٌة؛ كما اشارت الدراسة الى حاجة
البنى الخضراء الى وصف "متعدد الوظابف" ،مؤكداً على التكامل والتفاعل بٌن الوظابف المختلفة ضمن موقع
واحد وعبر شبكة البنٌة الخضراء بأكملها [ ،]15اذ ٌعد تكامل المواقع الطبٌعٌة والروابط التً تصل المواقع فٌما
بٌنها المكون الربٌسً لهذه البنٌة ،وتبنى هذه الروابط من مصفوفة الفضاءات الخارجٌة التً تحٌط المواقع،
وتخضع لتغٌٌرات من خالل استخدام اإلنسان لألرض ،مؤكدا على اهمٌة الحفاظ على التماسك االٌكولوجً لضمان
اٌجاد أنظمة إٌكولوجٌة صحٌة ،وضمان استمرار العناصر الوظٌفٌة لألنظمة اإلٌكولوجٌة فً التفاعل ،فٌما بٌنها
ومع البٌبة المادٌة [ ،]16اذ تعتمد شبكة البنى الخضراء على ربط كالً من النظم االٌكولوجٌة وعناصر الفضاءات
المفتوحة من خالل نظام متكامل ٌضم كال من :الشبكات والروابط والمواقع (]11[ )Hubs – Links – Sites
 الشبكات :تشكل االساس لشبكات البنى الخضراء ،فهً تشكل وجهة حركة الحٌاة البرٌة خالل النظام كما انها
توفر فضا ًء لنمو الحٌاة البرٌة وازدهارها .وتتخذ اشكاال واحجاما مختلفة فقد تكون غابات على المستوى
الوطنً او االقلٌمً ،منتزهات محلٌة او اقلٌمٌة ،االراضً العامة والخاصة مثل المزارع.
 الروابط  :ما ٌربط اجزاء البنى الخضراء مع بعض ،اذ تشكل هذه الروابط اجزا ًء اساسٌة للشبكة تساهم فً
الحفاظ على التنوع البٌولوجً ،تتباٌن فً مقاٌٌسها لتشمل روابط الفضاءات المفتوحة – الممرات ضمن
مناطق الحفاظ والتً قد تكون نهر او جدول او مسطح مابً فضال عن الممرات الخضراء والمرتبطة المعدة
لحركة المشاة والدراجات او الشرابط الطبٌعٌة المحاذٌة للطرق.
 المواقع :اماكن محددة تكون منتزه صغٌر او حدابق المدارس الى غابات تجمٌع االمطار للمساكن الخاصة.
فهً أصغر بكثٌر من الشبكات ومن الممكن ان ال تكون مرتبطة بشكل مباشر بالنظام االكبر ومع ذلك فهً
تشكل جزءا من النظام االٌكولوجً.
ٌتضح مما تقدم ،تباٌن أنماط تكامل البنٌة الخضراء من حٌث :تكامل االستراتٌجٌات والمبادئ التوجٌهٌة
والتكامل الجغرافً (على مستوى المواقع الفردٌة او شبكة البنٌة الخضراء على مستوى الكل) ،التكامل الوظٌفً
الذي ٌركز على استمرار العناصر الوظٌفٌة لألنظمة اإلٌكولوجٌة فً التفاعل ،فٌما بٌنها ومع البٌئة المادٌة
وبالتالً ضمان خدمات األنظمة اإلٌكولوجٌة بالرغم من خضوع البنٌة الخضراء لتغٌٌرات من خالل استخدام
اإلنسان لألرض.
مستوٌات تكامل البنٌــــة الخضـــــراء
هنالك عدة مستوٌات للبنى الخضراء ٌكمل احدهما االخر وهً تتراوح من المستوى االقلٌمً البٌولوجً
االوسع الى مستوى الموقع المنفرد ،اذ تحتفظ البنٌة الخضراء ضمن النطاق اإلقلٌمً البٌولوجً ،بوظابف األنظمة
اإلٌكولوجٌة األساسٌة ،اما على مستوى النطاق الحضري تربط البنٌة الخضراء بالفضاءات المفتوحة لخدمة
وتوجٌه النمو الذكً .فً حٌن على مستوى نطاق الموقع ،فتدمج البنٌة الخضراء وظابف األنظمة اإلٌكولوجٌة،
وتجعل هذه العملٌات واضحة وذات معنى ،وعلى نطاق أصغر ،فهً تساهم فً التنمٌة المنخفضة التأثٌر
وممارسات إدارة مٌاه األمطار مثل حدابق المطر ،واألرصفة النافذة ،واألسطح الخضراء ،واألشجار ،وتجمٌع مٌاه
األمطار لالستخدامات غٌر الصالحة للشرب لتتكامل مع شبكة البنٌة الخضراء األوسع.
وٌقترح ) (Benedict and McMahon 2001تطور تخطٌط وتصمٌم البنٌة الخضراء فً ثالثة انطقة
تتراوح بٌن النطاق الفردي الى النطاق المجتمع الى نطاق الوالٌة .فً النطاق الفرديٌ ،تم تصمٌم المشروع حول
353

مجلة الهىذسة والتكىىلىجيا ،المجلذ، 34الجزء ( (Aالعذد2016،10.

دور الترابطية في تكامل البىى الخضراء للمذن

مناطق البنٌة الخضراء القابمة ،وفً نطاق المجتمع لتربط الممرات الخضراء المنتزهات والغابات القابمة .وعلى
نطاق الوالٌة بأكملها ،تربط الممرات المحمٌة الخضراء المنتزهات والغابات العامة الكبٌرة مع الغابات والمحمٌات
الوطنٌة األكبر ،فً حٌن وصفت الجمعٌة االمرٌكٌة لمعماري الفضاءات المفتوحة (American Society of
) Landscape Architectsالبنى الخضراء ضمن مستوٌٌن هما :اإلقلٌمً والحضريٌ ،شمل المستوى اإلقلٌمً
شبكات أنظمة المنتزهات المترابطة وممرات الحٌاة البرٌة ،فً حٌن ٌشمل المستوى الحضري المنتزهات والغابات
الحضرٌة ،وكذلك األسطح والجدران الخضراء ،وغٌرها من التقنٌات للحد من استهالك الطاقة والفٌضانات من
مٌاه األمطار [.]11
ٌمكن مما سبق تحدٌد مستوى تخطٌط ،وتصمٌم البنٌة الخضراء من النطاق الوطنً ،االقلٌمً ،الحضري
والموقع واالراضً الفردٌة؛ وتتباٌن اهمٌة ذلك فً توجٌه وتصمٌم التنمٌة من خالل وظائف األنظمة
اإلٌكولوجٌة وترابط شبكة  -منظومة الفضاءات المفتوحة ،وٌعد التكامل بٌن هذه المستوٌات مبدأ لتخطٌط،
وتصمٌم ،وتوجٌه تنفٌذ البنٌة الخضراء على المستوى االستراتٌجً ،االقلٌمً ،الحضري ،المحلً ،والمواقع
الفردٌة.
مقومات تكامل البنٌــــة الخضـــــراء
ٌعد تكامل الفضاءات الخضراء الحضرٌة مع البٌبة المبنٌة من القضاٌا المهمة التً تضمن تحقٌق وظابفها
وذلك لكونها شبكة مترابطة من مدى واسع من عناصر الفضاءات المفتوحة التً تدعم استمرارٌة العملٌات
االٌكولوجٌة الطبٌعٌة ،وحفظ المصادر الطبٌعٌة وتعزٌز نمط الحٌاة للساكنٌن [ ، ]11لضمان تفعٌل امكانات البنى
الخضراء ،البد من التعامل معها بصورة شمولٌة ،وهذا ٌتطلب االتصال بٌن البنى المجمعة وانماط الفضاءات
الخضراء وٌتطلب اٌضا شراكة واسعة من تخصصات متعددة ،وتكامل فً مبادرات السٌاسة وبرامج التشغٌل
المختلفة []21
واشارت الدراسات الى ان نجاح البنى الخضراء ٌتطلب تكامل انشاء وإدارة الفضاءات الخضراء مع
التركٌز على تنمٌة األراضى التقلٌدٌة وتخطٌط البنٌة المبنٌة ،ودراسة التوقٌع الفضابً لالجزاء المكونة للبنٌة
الخضراء ،اذ تعتمد بعض الخدمات والتسهٌالت على وجود ترابط بٌن الموقع والمستخدم ،فً حٌن تعتمد العناصر
االخرى مثل موابل الحٌاة البرٌة على العالقات التبادلٌة للعناصر لالجزاء المكونة للفضاءات الخضراء.
واشار الفرٌق العامل فً االتحاد األوروبً ) (The EU Working Groupالى دور استراتٌجٌة البنٌة
الخضراء فً تعزٌز التخطٌط المكانً المتكامل عبر تحدٌد مناطق متعددة الوظابف وإدماج تدابٌر احٌاء الموبل فً
خطط وسٌاسات استخدام األراضً ،للمساهمة فً اقتصاد أكثر استدامة ٌستند إلى النظم اإلٌكولوجٌة الصحٌة بتقدٌم
المنافع والوظابف المتعددة ،وٌشكل تعدد الوظابف احد المقومات المهمة لتحقٌق االستفادة القصوى من عناصر
البنى الخضراء ،وهً الفضاءات الخضراء القابمة – واالستفادة منها فً رفع جودة البنى الخضراء ،وٌتحقق
التعدد فً الوظابف من التدرج الهرمً (او التنوع اشبه بالفسٌفساء) فً الفضاءات الخضراء الذي ٌكون على
المستوى اإلقلٌمً وشبه االقلٌمى مع الحفاظ على الجودة العالٌة فً الفضاءات الخضراء الفردٌةٌ .تم تقوٌة العمل
المشترك الكفوء للقطاعات المشتركة (أي قطاعات البٌبة ،اإلسكان ،الطرق السرٌعة ،النقل ،الصحة والتعلٌم)،
عبردعم البنٌة الخضراء بوضع خطط متكاملة الستعماالت االرض[]22[ ]21
كما تساهم الترابطٌة بٌن عناصر البنى الخضراء فً زٌادة فوابدها ،سوا ًء كان االتصال مربٌا او على المستوى
االوسع غٌر الملموس ،مع التأكٌد على دور االتصال الفٌزٌابً اذ ٌساهم فً تحسٌن فرص انتشار التنوع
البٌولوجً وتشجٌع االشكال المستدامة للحركة والتنقل .تساهم الروابط القوٌة بٌن عناصر ومكونات البنى
الخضراء فً اٌجاد شبكة من البنى الخضراء التً تشجع الربط بٌن االفراد والطبٌعة وبٌن العناصر الطبٌعٌة
نفسها]23[ .
ٌمكن مما سبق تلخٌص مقومات تكامل البنى الخضراء بوجود ادارة شاملة وشراكة متعددة من التخصصات
المختلفة ،بشكل ٌضمن الترابط بٌن المواقع والبنى المجمعة وانماط الفضاءات الخضراء ،كما تؤكد على التخطٌط
المكانً المتكامل  /ربط المصادر مع بعضها ومع المستخدم وادماج البنى الخضراء فً خطط وسٌاسات استخدام
االراضً ،وتعدد الوظائف /التدرج الهرمً فً الفضاءات الخضراء ،والترابط باشكاله المختلفة الذي ٌدعم
تعددٌة الوظائف وتكٌف الكائنات الحٌة وبناء الروابط بٌن االفراد والطبٌعة وٌساهم فً ازدهار المجتمع على
المستوى االوسع.
تبرز الترابطٌة كأهم المقومات لتحقٌق تكامل البنى الخضراء بما ٌحقق تعدد الوظائف من جانب ،وتحقٌق
مستوٌات وانماط التكامل من جانب أخر .ولكون التخطٌط المكانً ،االدارة الشاملة والشراكة المتعددة خارج
نطاق اختصاص البحث – التصمٌم الحضري ،سٌتم التركٌز فً الفقرات الالحقة على الترابط كاحد المبادئ او
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المقومات لتحقٌق التكامل فً البنى الخضراء من خالل استعراض ابرز الدراسات المرتبطة بها بهدف بناء
االطار النظري الشمولً لمفهوم الترابط.
الترابطٌة فً البنٌة الخضراء
تعد الترابطٌة من المبادئ التوجٌهٌة الربٌسٌة لتخطٌط وإنشاء البنٌة الخضراء ،وتتمثل بإٌجاد الروابط بٌن مكونات
البنٌة الخضراء ،وانشاء الروابط بٌن الناس والطبٌعة [ ،]24اذ ان الهدف من خطة البنٌة الخضراء خلق شبكة من
المناطق االٌكولوجٌة ضمن جزء معٌن ٌعمل كنظام اٌكولوجً او محمٌة طبٌعٌة ،وٌعد الترابط االستراتٌجً
لمكونات النظم االٌكولوجٌة مهم الدامة الخدمات للنظم الطبٌعٌة والحفاظ على االستمرارٌة والتنوع البٌولوجً ،كما
ٌؤكد الترابط على توفٌر الروابط والتكامل بٌن البرامج والكوادر والمنظمات المختلفة واالعمال الخاصة المشتركة
فً عملٌة التخطٌط ،والترابط بٌن الفعالٌات ضمن المجتمع وخارجه ،وهذا ٌتضمن الجمع بٌن االشخاص والبرامج
وادراجه ضمن فعالٌات مختلفة للتخطٌط والحفاظ  ،بشكل ٌضمن التعامل مع الفضاءات المفتوحة الطبٌعٌة كجزء
اٌكولوجً متكامل [ .]25علٌه فان الترابطٌة من المبادئ الربٌسٌة لتكامل البنٌة الخضراء الذي ٌشمل الترابط بٌن
مكونات البنٌة الخضراء من جهة ،وبٌن الناس والطبٌعة من جهة اخرى لتلبٌة مجموعة متنوعة االحتٌاجات
اإلٌكولوجٌة ،المناخٌة واالجتماعٌة ،وٌتحقق فً انماط وضمن مستوٌات مختلفة.
انماط الترابط للبنى الخضـــــراء
اشارت الدراسات الى عدة انماط لترابطات البنى الخضراء مع بعضها ومع محٌطها ،ومنها ترابط
وتكامل الفضاءات الحضرٌة الخضراء مع البٌبة المبنٌة المحٌطة بها ،اذ ٌؤكد هذا النمط من الترابط على التعامل
مع الفضاءات الخضراء سواء كانت متصلة أو غٌر متصلة كوسابط لتوفٌر التسهٌالت والخدمات للمستعملٌن مع
التأكٌد على دعم المجتمع المحلً للفعالٌات ضمنها [ ، ]26حٌث تمثل البنى الخضراء مفهوم مكانً متكامل،
التتحقق امكانٌاتها اال عند تكاملها ضمن مشارٌع التطوٌر لالراضً التقلٌدٌة وتخطٌط البنى الخضراء [،]21
وٌؤكد النمط الثانً من الترابط على ربط البنى الخضراء مع خطط التطوٌر على المستوى التصمٌمً والتخطٌطً
فعلى سبٌل المثال ،لضمان ادماج البنى الخضراء ضمن خطط التطوٌر فً كل المقاٌٌس وإلجراء اتصاالت
وتحركات أسهل ،البد من التفكٌر فً كٌفٌة تكامل المخطط مع الطرق ،المسارات الموجودة وتطوٌر المحٌط ،وهذا
ٌعنً خلق فرص لسهولة الوصول إلى الشبكة الخضراء بما فً ذلك مداخل الوصول فً األماكن الصحٌحة و
المسارات المناسبة ،وٌشمل التوقٌع المالبم للمبانً بشكل ٌؤمن سهولة الوصول إلى الشبكة الخضراء،]21[ .
والنمط االخر هو الترابط مع البنى التحتٌة الحضرٌة ،اذ ٌعمل ادماجها على تحقٌق التكامل وتعزٌز الخدمات التً
تؤدٌها البنى التحتٌة الرمادٌة ،مثل النقل ،إمدادات الطاقة ،المٌاه ،وأنظمة إدارة النفاٌات  ...الخ؛ فعلى سبٌل المثال،
ٌمكن ان تلعب البنٌة الخضراء دورا مركزٌا فً التقلٌل من الفٌضانات عبر توفٌر مخططات الصرف الصحً
المستدامة والسطوح الخضراء ضمن تصامٌم المبانً؛ ولضمان ادماج البنى الخضراء مع البنى الرمادٌة ،البد من
ادخال البنى الخضراء ضمن خطط التطوٌر لكل منطقة وان تكون مصممة لتكمل خدمات البنى التحتٌة االخرى
من ناحٌة االستجابة للخصابص الهٌدرولوجٌة الطبٌعٌة ومنظومات تصرٌف مٌاه االمطار للموقع والمنطقة بأكملها
[ ،]21بشكل ٌضمن تكامل استراتٌجٌة البنٌة الخضراء مع شبكات البنٌة التحتٌة األخرى ،مثل الطرق ،الممرات،
المتنزهات ،التسهٌالت الرٌاضٌة والمجتمعٌة ،البنٌة التحتٌة لمٌاه األمطار ،لضمان أن تكون جمٌع أنواع البنى
التحتٌة مصممة ،مشٌدة وتتم ادارتها وفقا لمبادئ البنٌة الخضراء [.]31ومن ابرز النماذج على الترابط بٌن البنى
الخضراء والبنى التحتٌة الحضرٌة:
 الترابط بٌن الفضاءات المفتوحة وادارة المٌاه ،تشكل الفضاءات المفتوحة والمناطق الرطبة والممرات المابٌة
اهمٌة كبرى لقٌمتها البٌبٌة والترفٌهٌة ،الممرات البٌبٌة ال تدعم حركة المشاة فحسب وتدعم حركة الكابنات
الحٌة
 ممرات وشبكات الحركة :تدعم الطرق مجموعة من الخدمات للمشاة والنقل العام والخاص ومن المكن ان
تتكامل البنى الخضراء مع الشوارع عبر شكل من الحركة الطبٌعٌة وزراعة حافات الطرق لتوفٌر بٌبة
مصغرة تدعم المشاة.
 وهنالك الترابط مع المناطق الرٌفٌة ،الذي ٌركز على اهمٌة ربط السكان ضمن المناطق الحضرٌة والرٌفٌة
وتوفٌر مدى واسع من االختٌارات ،ودعم امكانٌة وصول المباشرة عبر ربط المصادر المختلفة من خالل
الفضاءات المفتوحة الرٌفٌة على المستوى االوسع ،باإلضافة الى ضرورة وجود الطرق التً تشكل جزءا من
منظومة متماسكة ومتكاملة تمتاز بالوضوحٌة وسهولة التوجٌه وقابلٌة التكٌف للظروف المتغٌرة[ ،]31كما ان
هنالك نمط الترابط بٌن عناصر البنى الخضراء ،الذي ٌتحقق عبر اٌجاد منظومة من الترابطات االٌكولوجٌة،
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التً تسمح بزٌادة التنوع البٌولوجً ،وتظهر اهمٌتها للمجتمع بزٌادة الوعً البٌبً واالحساس باالنتماء،
وتعزٌز الحفاظ واستعادة الروابط بٌن مكونات البنى الخضراء [. ]32
انواع الترابطٌة وصٌغها
بشكل عام ،تعنً الترابطٌة ضمن البنى الخضراء الترابطات البٌبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً تؤثر
فً مستوٌات متعددة ومتناقضة ،اال ان الدور الرابط للبنى الخضراء ٌظهر ضمن مستوٌٌن ،االول توفٌر منهج
عملً للربط الفٌزٌابً مع مختلف الفضاءات المفتوحة ،والثانً توفٌر وسط للحدود المتقاطعة والمشتركة
للمؤسسات المتعددة واٌجاد بٌبة مستجٌبة[.]33
صنفت الدراسات الترابطٌة بشكل عام الى نوعٌن (هٌكلً ووظٌفً)ٌ ،شٌر الترابط الهٌكلً او الفٌزٌابٌة
الى العالقات الفٌزٌابٌة بٌن اجزاء الموابل المختلفة دون اخذ االستجابة السلوكٌة بنظر االعتبار ،فهو معنً
بالترابطات بٌن عناصر الهٌكل المكانً للفضاءات المفتوحة ،فً حٌن ٌتعامل الترابط الوظٌفً مع الفضاءات
المفتوحة وانواع الكابنات المختلفة على ح ٍد سواء ،إذ ٌصف الترابط الوظٌفً مدى سهولة وصول االفراد ضمن
الفضاءات المفتوحة كوظٌفة تستجٌب لسلوكٌات الكابنات الحٌة ضمن عناصر الفضاءات المفتوحة والتنظٌم
المكانً للفضاءات المفتوحة ككل ،كما تصف الترابطٌة الوظٌفٌة التأثٌر المجتمع لكل من هٌكل الفضاءات الطبٌعٌة
بشكل امن ضمن عناصر الفضاءات المفتوحة المختلفة وعالقتها
– استعمال الكابنات ،قدرتها على الحركة
ٍ
بمستوى الحركة بٌن اجزاء الموابل ضمن الفضاءات المفتوحة ،كما تعتمد على الخصابص الممٌزة لألنواع
المحددة وامكانٌة التداخل والتفاعل بٌن الحركة للكابنات الحٌة وهٌكل الفضاءات المفتوحة [.]34
لذا فالترابطٌة هً نتاج للترابط الوظٌفً والترابط الفضابً – الهٌكلً ،بمعنى انها ترتبط بتأثٌر هٌكل الفضاءات
المفتوحة الفٌزٌابً واالستعمال الفعلً لتلك المواقع لألنواع المختلفة .وعند تطبٌقها ضمن المناطق المحمٌة فان
المقاٌٌس ال ٌشترط ان تربط المواقع المنفصلة بهٌاكل فٌزٌابٌة (مثل المسارات ذات الطبٌعة المتشابهة) وانما تركز
على وجود الترابطات الوظٌفٌة المالبمة بٌن المواقع المختلفة (المسافات الترابطٌة خالل المواقع  Inter-Siteو/
او نفاذٌة الفضاءات المفتوحة) وعلى اساس انواع الترابط من الممكن تعرٌف منظومتٌن من الشبكات كمكونات
اساسٌة للبنى الخضراء ،التً تضم كالً من.]35[ :
 منظومة الحركة المستدامة التً تركز على توفٌر فرصا ً أفضل للحركة المستدامة للمقاصد المختلفة وباقً
عناصر البنى الخضراء) ،وهً توفر شبكة من الروابط الفٌزٌابٌة االستراتٌجٌة التً تتدرج من المستوى
االقلٌمً االوسع الى المستوى المحلً ،وتدخل ضمنها كالً من:
 الممرات الخضراء :تضم شبكة مستمرة من المماشً ،ممرات الدراجات ،االرصفة المحٌطة والتً تشكل
الطرق البرٌة من خالل المناطق الرٌفٌة المفتوحة ،توفر هذه الطرق ربط على المستوى الثقافً
والبصري بٌن المناطق المختلفة (البلدات – القرى – الفضاءات المفتوحة – المصادر المهمة االخرى)،
كما انها تربط المناطق الحضرٌة االساسٌة والمستقرات مع المصادر االساسٌة والوجهات ضمن المنطقة
االوسع.
 الممرات المابٌة /تعمل الممرات الزرقاء باسلوب مشابه للممرات الخضراء اال ان تلك المسارات تعرف
من خالل مسارات االنهار والتً تتضمن اجزا ًء ذات توجٌه نظامً وامتدادات مضافة (بتدخل انسانً)
للقنوات ،وهً توفر المسارات الثنابٌة والمماشً بمحاذاة ضفتً النهر فرصا مشابهة لحركة المشاة
والدراجات .تمتلك تلك المماشً اهمٌة أكبر لقربها من الماء وبعض المناطق المهمة من االراضً
الرطبة والموابل المابٌة ،كما توفر تلك الممرات فرصا اضافٌة للتنقل (النقل المابً) والذي ٌخدم
االمتدادات العامة لمنظومة الحركة .كما تمثل القنوات مصدرا ترفٌهٌا بحد ذاتها وموقعا للرٌاضات
المختلفة ،ولهذا فان تضمٌن الممرات الزرقاء مهم كأحد العناصر المهمة ضمن منظومة الحركة
المستدامة.
وتتباٌن صٌغ الترابط ،فنجد الى جانب الترابط الفٌزٌابً المباشر ،دور التقارب الذي ٌكون كافٌا تكامل
الفضاءات الخضراء الفردٌة وظٌفٌا ً مثل حدٌقة خاصة فً شبكة واسعة ،وتمكٌن األنواع (الكابنات الحٌة) من
التحرك والمساعدة على الحد من آثار تغٌر المناخ [ ،]36وقد تكون التشظٌة فً بعض المواقع الحساسة ذات تأثٌر
اٌجابً فً تأمٌن وظٌفة األنظمة اإلٌكولوجٌة اذ تساهم التشظٌة فً تحقٌق االستقرار والحماٌة للمجتمعات للنشوء
والنمو (االنواع المختلفة من الكابنات الحٌة) .اذ من الممكن ان تفصل من الكابنات االعلى اذا ربطت مع الشبكة
االوسع ،كما تشٌر الى نظرٌة البحث عن الدور المنفعً لنظم الشبكات االوسع كعامل اٌجابً للمجتمعات االصغر.
وٌعد االختزال من العناصر األساسٌة للنظم المعزولة التً ٌمكن أن تؤدي إلى حالة من التوازن بٌن الموارد البٌبٌة
والسكان المقٌمٌن ضمنها ،وعلٌه ٌظهر العزل كالفكرة االساسٌة لدعم العملٌات المختلفة فهو العالقة بٌن الفضاءات
المفتوحة والمجتمعات الداعمة ضمن المنطقة المعزولة]31[ .
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 شبكة التنوع البٌولوجً  Biodiversity Networkوالتً نجدها بشكل اساس ضمن المناطق التً
تضم مصادر التنوع البٌولوجً ،تستند الى الترابط الوظٌفً وتلعب دورا مهما فً تحقٌق تعددٌة الوظابف
من خالل توسٌع منطقة المحمٌة – تعزٌز الترابطٌة – وفرص استمرار االنواع المختلفة وبالتالً تحسٌن
القدرة على التكٌف مع التغٌرات المستقبلٌة (كالتغٌرات المناخٌة مثال) ،وٌنعكس الترابط الوظٌفً ضمن
الشبكات المؤلفة من موابل طبٌعٌة ،اذ تشكل شبكات الموابل الطبٌعٌة مصدرا مهما فً الحفاظ على
التنوع البٌولوجً ،فمن الممكن ان تربط المواقع المهمة بتنوعها البٌولوجً وتوفر ممرات للهجرة
والتبادل االحٌابً لالنواع المختلفة ضمن النطاق البٌبً االوسع ،ولضمان استدامة هذه الشبكات البد من
تجنب العزل والتشظً للموابل الطبٌعٌة ضمن سٌاسات التخطٌط  ،وحماٌتها خالل عملٌات التطوٌر
وتقوٌتها واعادة تكاملها قدر اإلمكان.
وعلى الرغم من انفصال هاتٌن الشبكتٌن فٌزٌابٌا اال ان هنالك درجة عالٌة من التراكب والعالقة التبادلٌة بٌنهما
واظهرت العدٌد من الحاالت وجود انسجام بٌنهما ،وتشكل مع بعضها نظام استراتٌجً من ممرات البنى الخضراء
على المستوى االقلٌمً والمحلً ،وهنا تظهر الفرص لخلق تجارب ممٌزة غنٌة ومتنوعة ضمن الفضاءات
المفتوحة والتوصل الى تعددٌة الوظابف للبنى الخضراء [.]31
مقومات الترابطٌة
اشارت الدراسات الى مجموعة من المفاهٌم والمبادئ االساسٌة لتحقٌق الترابطٌة ،ومن ابرزها بناء االتصال
على مستوى الفضاءات المفتوحة ،بربط مناطق الحفاظ والممرات ،واألخذ فً االعتبار توافق العوامل الثقافٌة و /
أو االقتصادٌة واالجتماعٌة البشرٌة مع احتٌاجات الحٌاة البرٌة ،والتعامل مع الشبكات االٌكولوجٌة كنظم مترابطة
من عناصر الفضاءات المفتوحة الطبٌعٌة أو شبه الطبٌعٌة التً ٌتم تصنٌفها وإدارتها بهدف حفظ أو استعادة
الوظابف اإلٌكولوجٌة كوسٌلة لحفظ التنوع البٌولوجً مع اٌجاد فرص مالبمة الستخدام الموارد الطبٌعٌة.
تعد النفاذٌة من المقومات المهمة للترابطٌة والمتمثلة بالدرجة التً تسمح فٌها الفضاءات المفتوحة االقلٌمٌة بما
فٌها من أنواع الغطاء النباتً الطبٌعً ،وشبه الطبٌعً والمنشأ بفعل االنسان ،لحركة الحٌاة البرٌة والمحافظة على
العملٌات اإلٌكولوجٌة ،وٌتم دعم النفاذٌة على مستوى الفضاءات المفتوحة عبر خلق مناطق انتقالٌة ( Buffer
 )Zonesالتً تساهم فً توزٌع االنواع وتسهٌل حركتها عبر تقدٌم االستخدامات الصدٌقة للحٌاة البرٌة وادارة
الغابات وتخطٌطها بما ٌدعم الزراعة المستدامة []41[ ]31
وٌعد تقوٌة التماسك االٌكولوجً من المقومات المهمة لضمان تحقٌق دور الترابطٌة فً تفعٌل امكانات البنى
الخضراء ،ونعنً به الحفاظ على التنوع البٌولوجً على مستوى اوسع من حدود المنطقة المحمٌة والسعً إلشراك
المقٌاس الفضابً للعملٌات االٌكولوجٌة وتأثٌر الفعالٌات االنسانٌة خارج المناطق المحمٌة والمساهمة فً حفظ
الفضاءات المفتوحة غٌر المحمٌة التً ٌسٌطر علٌها االنسان ،وٌتم دعم التماسك من خالل ربط االماكن المحمٌة
وتكاملها مع الفضاءات المفتوحة على المستوى االوسع ،كما من الممكن زٌادة التماسك والحد من التشظً عبر
ادخال االسٌجة واالحزمة الخضراء التً تمثل محمٌات للحٌاة البرٌة المحٌطة بالحقول والمسطحات المابٌة ،وتعد
الشبكات االٌكولوجٌة من العناصر المهمة لدعم التماسك االٌكولوجً وربط المالمح االٌكولوجٌة المختلفة لتكون
الشبكات االوسع ،فمن الممكن ان تعتمد الشبكات االٌكولوجٌة لربط العناصر االٌكولوجٌة ( لتوفر الفرص للحركة
االٌكولوجٌة واالنسانٌة – التنوع البٌولوجً – تعزٌز قدرة الحفاظ وثبات النظم االٌكولوجٌة من خالل اٌجاد
مصادر اضافٌة) ،وٌلعب النقل دورا مهما ً ضمن الشبكات االٌكولوجٌة ،فً ربط االجزاء المتشظٌة ،وزٌادة قدرة
المجتمعات االنسانٌة والبٌبٌة على االنتقال بحرٌة خالل هذه االنظمة ،وترتبط زٌادة امكانٌة الوصول لالستدامة من
خالل كون الشبكات االكبر توفر منافعا اكثر بسبب التنوع الفضابً لعناصر الفضاءات المفتوحة التً من الممكن
الوصول الٌها[.]41
كما تعد االدارة المالبمة لألرض من مقومات تحقٌق الترابطٌة ،وتعتمد االدارة المتكاملة النشاء البنى
الخضراء على اعتماد مستوى استراتٌجً من التخطٌط المكانً والذي ٌسمح بإٌجاد عالقات مكانٌة بٌن
االستعماالت المختلفة والتً ٌمكن استثمارها على المستوى الجغرافً االوسع ( اقلٌم – مدٌنة) وعلى المستوى
االستراتٌجً عبر اشراك جهات متعددة والتً من الممكن ان تتخذ اجراءات ألولوٌات استخدامات االرض باسلوب
متكامل ،وعلى مستوى الموقع من خالل دراسة توقٌع المبانً ومداخلها فً االماكن المالبمة وبما ال ٌتعارض مع
امكانٌة الوصول ،كما ٌركز التخطٌط المكانً االستراتٌجً على توجٌه مشارٌع البنى الخضراء ضمن خطط
التخطٌط المكانً بعٌدا عن المواقع الحساسة للتقلٌل من خطر التشظً فً الموابل الطبٌعٌة) واعادة تأهٌل المواقع
الصناعٌة المهملة وتحوٌلها الى جزء من منظومة البنى الخضراء كما انه ٌوفر طرقا إلعادة ربط المناطق الطبٌعٌة
مكانٌا عبر تشجٌع مشارٌع استعادة الموابل فً االماكن المهمة استراتٌجٌا او بتكامل عناصر االتصال االٌكولوجً
(مثل القنوات االٌكولوجٌة والممرات الطبٌعٌة من االحجار) وادخالها ضمن خطط التنمٌة الجدٌدة []43[ ]42
353

مجلة الهىذسة والتكىىلىجيا ،المجلذ، 34الجزء ( (Aالعذد2016،10.

دور الترابطية في تكامل البىى الخضراء للمذن

الدراسة العملٌة
اعتمد البحث اسلوب الدراسة التحلٌلٌة الوصفٌة لتحقٌق هدف البحث ،بدراسة احد المشارٌع العالمٌة التً
حققت مفهوم الترابطٌة ضمن المستوى الحضري والمحلً والربط مع المناطق الرٌفٌة.

وصف المشروع
تم انتخاب مشروع تطوٌر البنى الخضراء فً ( )CREWEفً إنكلتراٌ ،شكل اعتماد شبكة شمولٌة
ومترابطة من البنى الخضراء االمكانٌة الموجهة لتحقٌق النهضة االقتصادٌة واعادة االحٌاء المورفولوجً ،تضم
بكل من ممر (،)Valley Brook corridor
المدٌنة شبكة قابمة من مصادر البنى الخضراء المترابطة (والمتمثلة ٍ
ومنتزه ( )Queen’s Parkومنتزه ( ،)Crewe Green Business Parkالتً مثلت النواة االساسٌة للترابط،
واكدت خطة التطوٌر فً زٌادة الترابطٌة والتوسٌع مستقبالً.
تساعد خطة عمل البنٌة الخضراء ( )Crewe GI Action Planفً معالجة بعض التحدٌات المعاصرة من
خاللها فً إطار مشارٌع التنمٌة الجدٌدة والقابمة وتمكٌن الناس من الوصول إلى الفضاءات الخضراء بسهولة اكبر
من خالل سلسلة من المسارات الخطٌة المتصلة ،واعادة تأهٌل الممرات المابٌة لتوفٌر فرص للفعالٌات الترفٌهٌة،
ولتوفر بمجموعها محٌطا لبناء ممرات مترابطة مع الطبٌعة ،وتشكل المناطق الرٌفٌة المحٌطة مصدرا اخر من
مصادر البنى الخضراء الداخلة ضمن خطة التطوٌر الساعٌة إلعادة ربطها واستعادة هوٌتها لتوفٌر مشهد ممٌز.
وكما أشرنا فان لـ ()CREWEعدد من مصادر البنى الخضراء القابمة ،ولكن بالرغم من ذلك ال تزال هناك حاجة
الى مناطق ،وفً ضوء النمو المتوقع للمدٌنة هناك فرصة كبٌرة لشبكة أكثر شموال ومتصلة من البنى الخضراء
التً ٌمكن أن توفر الكثٌر المنافع االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة [.]44
اكدت خطة التطوٌر للبنى الخضراء على تحقٌق االهداف االتٌة:
 توفٌر وتعزٌز البنٌة الخضراء فً المدٌنة ،وبشكل خاص فً التنمٌة الجدٌدة.
 توفٌر شبكة البنٌة الخضراء متعددة الوظابف ومتصلة فً المدٌنة.
 تطوٌر فرص للمشً وركوب الدراجات لتحسٌن الترفٌه واالستجمام ،التنقل والروابط بٌن المناطق الحضرٌة
والرٌفٌة .واستعادة طابع الفضاءات الخارجٌة فً المناطق الرٌفٌة وتحسٌن الوصول.
 تعزٌز وتحسٌن البنٌة الخضراء على طول ممرات المٌاه الثالثة
 تحسٌن فرص الوصول إلى األنشطة الصحٌة.
 تحسٌن االرتباطات واالتصاالت بٌن مصادر البنى الخضراء الربٌسٌة.
 تحسٌن نوعٌة وصول المشاة والدراجات بٌن محطة السكك الحدٌدٌة ومركز المدٌنة.
 تحسٌن قٌمة التنوع البٌولوجً من البنٌة الخضراء القابمة والجدٌدة.
وتوضح الفقرات الالحقة تحلٌل المشروع وفقا لمتغٌرات مفردات االطار النظري ،الموضحة فً الجدول (،)2
التً تشمل كل من أنماط ،أنواع ومقومات الترابطٌة وضمن مستوى الترابط  -الحضري تحدٌدا.
جدول ( :)2مفردات اإلطار النظري لـ ترابطٌة البنى الخضراء( /الباحثون)
المفردات
القيم الممكىة
المتغيرات
الرئيسية
انممشاد ًانمسبساد االّكٌنٌجْخ انطجْؼْخ
اوماط
شجكبد انمحمْبد انطجْؼْخ
الترابطية ثْن انؼنبصش
انفضبءاد انمفتٌحخ االخشٍ
انتشاثطْخ ثْن ثشامج ًاستشاتْجْبد انتطٌّش انحضشُ
ًسبئظ نتٌفْش انتسيْالد ًانخذمبد نهمجتمغ
انتشاثظ مغ انجْئخ
دػم انمجتمغ نهفؼبنْبد ضمنيب
انمجنْخ
االستجبط مغ انفؼبنْبد ًًظبئف انمنطمخ.
انتشاثظ ثْن انفضبءاد انمفتٌحخ ًاداسح انمْبه /استغالل انممشاد انمبئْخ
ًانمنبطك انشطجخ ًانتسيْالد انمٌجٌدح ضمن انفضبءاد انمفتٌحخ نتصشّف
ثْن انجنَ انخضشاء
ًجمغ مْبه االمطبس
انتحتْخ
ًانجنَ
تكبمم مصبدس انجنَ انخضشاء مغ منظٌمخ انطشق /انممشاد انخضشاء ًادخبل
انشمبدّخ
االحضمخ انخضشاء ػهَ حبفبد انطشق.
انخذمبد ًانتسيْالد االجتمبػْخ ًانتشفْيْخ (انمنتضىبد ،انمنبطك انمؼذح
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نألنشطخ)
انتشاثظ ثْن انمنبطك انحضشّخ ًانشّفْخ
شجكخ ىشمْخ تنتمم من
اوىاع
االلهْمِ،
انمستٌٍ
الترابظ
انتشاثظ انفْضّبئِ انحضشُ ،انمحهِ تضم
انخضشاء
(انيْكهِ) /منظٌمخ انممشاد
ًانشًاثظ
انحشكخ انمستذامخ ًانمبئْخ
ًفضبءاد
كممشاد
مفتٌحخ.
انتشاثظ انٌظْفِ /شجكخ انتنٌع انجٌْنٌجِ –
سيٌنخ انٌصٌل كٌظْفخ تستجْت نسهٌكْبد
انكبئنبد انحْخ.
مستىيات انمستٌٍ االلهْمِ
الترابظ
انمستٌٍ انحضشُ
مستٌٍ انمٌالغ انمنفشدح

االتصبل انفْضّبئِ انمجبشش
انتمبسة ثْن ػنبصش انجنَ انخضشاء ثشكم ّذػم
استمشاسّخ انتنٌع انجٌْنٌجِ
انؼضل انمذسًط انيبدف نتحمْك االستمشاس.
انمسبفبد انتشاثطْخ خالل انمٌالغ
ممذاس اننفبرّخ نهفضبءاد انمفتٌحخ.

سثظ االمبكن انمحمْخ ًتكبمهيب مغ انفضبءاد انمفتٌحخ ػهَ انمستٌٍ االًسغ.
مقىمات
انتمبسك
صّبدح
الترابطية
ادخبل االسْجخ انخضشاء ًاالحضمخ انتِ تمثم محمْبد نهحْبح انجشّخ
االّكٌنٌجِ
ًانمسطحبد انمبئْخ.
خهك منبطك انتمبنْخ
اننفبرّخ
تؼضّض
تؼضّض اننفبرّخ نهفضبءاد تمذّم االستخذامبد انصذّمخ نهحْبح انجشّخ
نهفضبءاد
انمفتٌحخ نهمسبىمخ فِ مخططبد ثْئخ انغبثبد انتِ تذػم انضساػخ
انمفتٌحخ
تٌصّغ االنٌاع ًحشكتيب
انمستذامخ.
انتكْف ًانتٌافك ،االخز ثبالػتجبس انتٌافك ثْن انحبجبد االجتمبػْخ ًانؼٌامم
ثنبء االتصبل فِ
انثمبفْخ ًااللتصبدّخ ًثْن احتْبجبد انحْبح انجشّخ
اننظم االّكٌنٌجْخ
سثظ منبطك انحفبظ ًانممشاد
تٌفْش مذٍ ًاسغ من االختْبساد نهحشكخ  /تٌفْش انفشص نهحشكخ االّكٌنٌجْخ ًاالنسبنْخ
اّجبد ػاللبد تشاثطْخ مكبنْخ ثْن االستؼمبالد انمختهفخ ًػهَ انمستٌّْن
االلهْمِ ًاالستشاتْجِ
تٌلْغ انمذاخم فِ االمبكن انمالئمخ
تٌلْغ انمجبنِ ثشكم ال ّتؼبسض مغ امكبنْخ انٌصٌل
تٌجْو مشبسّغ انجنَ انخضشاء ضمن خطظ انتخطْظ انمكبنِ ثؼْذا ػن انمٌالغ
انتخطْظ انمكبنِ انحسبسخ
االستشاتْجِ
اػبدح تأىْم انمٌالغ انصنبػْخ انميمهخ ًتحٌّهيب انَ جضء من منظٌمخ انجنَ
انخضشاء
تشجْغ استؼبدح انمٌائم فِ االمبكن استشاتْجْب
اػبدح سثظ انمنبطك تكبمم ػنبصش االتصبل ًانتشاثظ االّكٌنٌجِ
انطجْؼْخ مكبنْب
(مثم انمنٌاد االّكٌنٌجْخ ًانممشاد انطجْؼْخ من
االحجبس) ًادخبنيب ضمن خطظ انتنمْخ انجذّذح.
تحلٌل المشروع :والتً تتضمن المؤشرات االتٌة []54
اوال :انماط الترابطٌة ومقومات تحققها
ٌحقق المشروع االرتباط مع المناطق الرٌفٌة ،ضمن خطة التطوٌر التً اكدت على ربط مواقع الحٌاة البرٌة
المحلٌة ()Old Covert and Hinging Bank Cover؛ بالقرب من ()Gresty Brook؛ و ( Quaker’s
 )Coppiceبالقرب من ( )Valley Brook and West Streetإلى الشمال الغربً من المدٌنة  .والى الشمال
الشرقً ( ،)Sandbach Flashesوهو موقع ذو اهمٌة علمٌة خاصة وتحاط تلك المواقع بالمناطق الرٌفٌة
والكثٌر من األراضً ذات االستخدام الزراعً.
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كل من مشارٌع
وبرز نمط الترابط الثانً ضمن خطط التطوٌر ،فً خطة ادخال عناصر البنى الخضراء ضمن ٍ
االسكان القابمة وضمن خطط التطوٌر لمشارٌع االسكان المستقبلٌة ،عبر ادخال مناطق مفتوحة وممرات تؤمن
التنوع البٌولوجً وحركة المشاة والدراجات تمهٌدا لربطها مع المواقع االخرى.
تعزٌز الترابط مع البٌبة الحضرٌة ،ضمن خطة توسٌع الفضاءات المفتوحة المحٌطة بالمستشفى العام للمنطقة
وجعله جزءا من منظومة البنى الخضراء على المستوى لٌوفر روابط خضراء مع المركز ،وٌؤمن عدد من
الوظابف المتنوعة للمجتمع.
تتضمن ( )Crew Business Park GIسلسلة من مسارات مترابطة خالل وحول الموقع .اتصاالت للمشاة ،التً
لٌس لها قٌود على ركوب الدراجات ،تتم مع مجمعات السكن للجامعة المجاورة والنادي الصحً وبوابة الجامعة و
( ،)Quakers’ Coppiceوهناك ارتباطات من المماشً الجنوبٌة نحو المناطق الرٌفٌة المفتوحة.
كما برز ضمن خطة التطوٌر الترابط مع البنى التحتٌة الرمادٌة اٌجاد روابط خضراء ضمن مركز المدٌنة وذلك
بزراعة الشوارع ضمن مراحل ،وكما موضح فً الشكل ( ،)1والتً ٌترابط دورها مع منظومة ادارة مٌاه
الفٌضانات والنقل ،اذ تساهم فً التقلٌل من اثر الفٌضانات واالمطار شتاءا وتعمل على تلطٌف الجو صٌفا فضال
عن دعمها الشكال النقل المستدامة.

الشكل ( :)1ربظ البىى الخضراء مغ البىى التحتية الرماديةThe Environment Partnership, 2013, ( /
)p.17
ثانٌا :مقومات الترابطٌة
ٌمكن مالحظة مقومات الترابطٌة فً المشروع على مستوى التخطٌط المكانً االستراتٌجً ،فقد تم التأكٌد
على اعادة تأهٌل المداخل ومقتربات الطرق وذلك بتشجٌع زراعتها واعادة تأهٌل المواقع المهملة وغٌر المطورة،
وكذا الحال فٌما ٌخص مداخل ومقتربات القنوات المابٌة.
وفٌما ٌخص منظومة الطرق ،تخدم منطقة ()CREWEعدد من سكك القطار ،التً تشكل فً الوقت الحاضر
تحدٌا للحركة عبر المدٌنة ،اذ تقطع كال من محطة القطار ،الحرم الجامعً والمنتزهات الخدمٌة بسكة القطار
ومنظومة الطرق وللتقلٌل من القطع الحاصل واعادة الترابط الوظٌفً للمنطقة عرفت سٌاسة التطوٌر عددا من
الروابط المعدة لحركة المشاة والدراجات وبالتحدٌد بٌن العقد الربٌسٌة للفعالٌات ،الحظ الشكل (.)2
وتضمنت الخطة تأكٌدا على تكامل عناصر االتصال والترابط االٌكولوجً عبر ،تعزٌز الواجهات المابٌة
وامكانٌة الوصول للممرات المابٌة ضمن مواقع محددة ،والتً توفر بدورها مصدرا محلٌا وجذب اجتماعً ومحٌط
لالستثمار ،وتعزٌز مشارٌع استعادة الممرات والجداول المابٌة خلق جداول طبٌعٌة الستٌعاب مٌاه الفٌضانات
وٌصبح اكثر مالبمة عند توفر االرض المناسبة لمشروع االستعادة ،وتشجٌع البرك المابٌة والتركٌز على ادخالها
وربطها مع الفضاءات المفتوحة المحٌطة على المستوى االوسع ضمن خطط التطوٌر
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كما تضمنت بناء االتصال فً النظم االٌكولوجٌة ودعم الفضاءات الخضراء فً البٌبة الحضرٌة من خالل
التأكٌد على استعادة المواقع والمنتزهات الحضرٌة كاماكن ثقافٌة معدة للترفٌه والتفاعل االجتماعً ،وبذا ٌحقق
التوافق بٌن متطلبات المجتمع وحاجات البٌبة المحٌطة ،وتضمنت النقطة الثانٌة ربط الممرات ومناطق الحفاظ اذ
تم اختٌار مواقع استراتٌجٌة لربط السكان مع البٌبة الطبٌعٌة من خالل الفضاءات الخضراء الطبٌعٌة والتً تعمل
بنفس الوقت على دعم الترابط الوظٌفً باٌجاد فضاءات ترفٌهٌة واجتماعٌة ولممارسة النشاطات الخدمٌة االخرى.
وفٌما ٌخص التكٌف فقد تصمٌم تخطٌط المنتزه للتوافق مع المعالم والمالمح الطبٌعٌة مثل وادي ( Valley
 )Brookواألشجار الموجودة واالحزمة الخضراء القابمة وأنه ٌرتبط مع ( )Quaker’s Coppiceالمجاورة -
الغابات وموقع الحٌاة البرٌة المحلٌة .وعلٌه وفرت الحدٌقة بٌبة ذات جودة عالٌة ،وشكل هذا المنتزه حافزا العادة
هٌكلة وتوسٌع الحرم للجامعة المجاورة (.)MMU Campus
وقد تنقطع استمرارٌة الممرات المابٌة ضمن بعض المواقع وتتحول فٌه الممرات الى قنوات تحت االرض .لذا
ٌفضل الحفاظ على استمرارٌة الممرات المابٌة لزٌادة فرص التنوع البٌولوجً واختبارها بشكل افضل من قبل
االشخاص ،والبد من تخطٌطها لتدعم امكانٌة الوصول لالشخاص والدراجات لٌكون هنالك مراقبة طبٌعٌة
للفضاءات.
تم تعزٌز التفاعل مع البنى الخضراء من خالل التشجٌع على الزراعة المستدامة لما ٌعرف ()Kitchen Garden
للعناصر التً ٌحتاجها الفرد ،اذ تم توفٌر ( )14موقع للسكان الستغاللها لغرض الزراعة ،وسٌتم زٌادة العدد
ضمن خطط التطوٌر.
كما تم اعادة تأهٌل المواقع الصناعٌة القدٌمة وادخالها ضمن شبكة البنى الخضراء اذ تخترقه عددا من الممرات
الطبٌعٌة التً تقود الى الجزء الرٌفً ،وضمت تسهٌالت سهولة الوصول توفٌر جسر للمشاة وبوابة ذاتٌة الغلق
المعدة للمقعدٌن لتمهٌد وصولهم الى الموقع.
وفٌما ٌخص التخطٌط لالماكن الحساسة فقد برزت هذه النقطة ضمن منتزه ( )Crewe Business Parkاذ تم
خلق طرٌق دابري للسٌطرة على الحركة فً المناطق التً تحتاج الى حماٌة لالنواع ضمنها.
ثالثا :انواع الترابط
ظهرت على المستوى الوظٌفً فً المشروع فرص للمشً وركوب الدراجات لتحسٌن الترفٌه
واالستجمام ،والتً تساهم فً تحسٌن قٌمة التنوع البٌولوجً لعناصر البنى الخضراء القابمة والجدٌدة ،كما ساهمت
تلك البنى فً الحفاظ على الهوٌة الثقافٌة للمنطقة ،من خالل اعادة تأهٌل عدد من المنتزهات ومنها موقع ( Crewe
 )Green Business Parkالذي ٌعود للعام  .1111اذ كان الهدف الربٌسً للمنتزه تطوٌر المنطقة واالستجابة
للتغٌرات االقتصادٌة الحاصلة فً المنطقة من الصناعات الثقٌلة إلى التكنولوجٌا العالٌة والقطاعات الخدمٌة ،كما
ٌظهر المنتزه دور االستثمار فً البنى الخضراء لتحقٌق فوابد مالٌة ،وبنفس الوقت خلق فضاءات للتنوع
البٌولوجً ،وٌضم كال من وظابف الترفٌه والتخفٌف من آثار تغٌر المناخ لٌشكل نموذجا للبنى الخضراء متعددة
الوظابف.
فضال عن استقطاب الشركات الكبٌرة الى المنطقة ،تهدف اإلدارة أٌضا الى الحفاظ على الروابط مع المجتمع
المحلً عبر تحوٌله لموقع للسٌر والتمتع بالفضاءات المفتوحة والتنزه فً جمٌع أنحاء ( ،)Business Parkكما
ٌتم تنظٌم زٌارات المدارس المحلٌة ،والسماح بتفاعل المجتمع مع تلك الفضاءات ،اذ صمم الطالب احدى الدوارات
المتنزه (.)Park’s Roundabouts
اما على مستوى الترابط الفٌزٌابً ،فقد تضمنت الخطة تعزٌز الشوارع الخطٌة الرابطة والتً تتضمن طرق
الدرجات والمشاة ،وخلق شبكة متماسكة ومترابطة تمكن االشخاص من الوصول الى االماكن التً تتضمن
الفعالٌات المختلفة بدون استخدام السٌارة .وهنالك بعض االعتبارات التصمٌمٌة والتخطٌطٌة والتً تتمثل بتوفٌر
االرض المنبسطة والمساحات المالبمة للحركة لضمان تشجٌع حركة الدراجات الستخدام اشكال أكثر استدامة من
النقل ولتساهم فً مواجهة مشاكل الحركة .ومن خطط الترابط الفٌزٌابً خطة ( Connect2 Cycle Way from
 )Crewe to Nantwitchالتً اعتمدت على النقل المستدام والذي ٌربط بٌن منتزه ( )Queensوضفة النهر فً
( ،)Nanwitchالحظ الشكل ()3
وكذلك الممرات المابٌة :تلعب الممرات المابٌة دورا مهما فً النمو والتخطٌط التارٌخً للمدن ومحٌطها ،وهً
عناصر اٌجابٌة ضمن المدٌنة اذ تشكل موقعا مناسبا ً للتطوٌر – تعزٌز التنوع البٌولوجً – التحكم بالفٌضانات –
تقلٌل اضرار التغٌر المناخً).
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الشكل ( :)2مىظىمة الترابظ المفترضة /التخطيظ المكاويThe Environment Partnership, 2013, ( /
)p.15
االستنتاجات:
 وفرت الطروحات قاعدة أساسٌة استثمرت لتوضٌح الجوانب المعرفٌة لتكامل البنى الخضراء بصورة عامة،
ولبناء إطار نظري ٌوضح الترابطٌة أحد المبادئ االساسٌة فً تحقٌق التكامل ضمن البنى الخضراء بصورة
خاصة  ،حٌث تناول اإلطار النظري أهم مؤشرات الترابطٌة وقٌمه الهٌكلٌة والوظٌفٌة.
 البنٌة الخضراء كـ توجه استراتٌجً ،تخطٌطً ،اداري ٌصف مجموعة من المنتجات ،الممارسات والتقنٌات
ٌركز على الترابط والتفاعل مع البٌبة بشكل اٌجابً ،واعتماد استراتٌجٌات النمو والحفاظ الذكً ،تفاعل
المجال األخضر /الرمادي...الخ .فهً نظام او شبكة من الفضاءات المفتوحة تتألف من الهٌاكل والتسهٌالت
المتصلة الطبٌعٌة ،شبه الطبٌعٌة واالصطناعٌة ،التً تضمن (دعم ،تحسٌن والحفاظ على الوظابف البٌبٌة
وكفاءة األداء ،تحسٌن واستدامة النظام ،عبر التركٌز على الترابط ودعم تعددٌة الوظابف ،تنظٌم العالقات
الفضابٌة بٌن القرى ،البلدان والمدن ،وبٌن المناطق الطبٌعٌة واالصطناعٌة).
 تشمل الوظابف العامة للبنٌة الخضراء تعزٌز االستدامة ،جودة البٌبة ،نوعٌة الحٌاة والمجتمع؛ معالجة التوسع
والتجدٌد الحضري وتنمٌة االراضً؛ تشجٌع العمارة الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة؛ تخضٌر البنٌة
التحتٌة؛ وتحسٌن العملٌات اإلٌكولوجٌة؛ وصنع المكان.
 تصنف الوظابف الخاصة للبنٌة الخضراء :الوظابف االقتصادٌة ،االجتماعٌة ،البٌبٌة واالٌكولوجٌة .وتكون
تعددٌة وظابف البنى الخضراء ضمن المستوٌات المختلفة ،التً تبدأ بالمستوى البٌبً وتنعكس اثارها فً
المستوٌات االخرى ،ولتحقق فوابدها وامكانٌتها البد من التعامل معها بشكل متكامل كشبكة مترابطة ومصدر
متعدد الوظابف ،بالعالقة مع محٌطها الحضري والطبٌعً.
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الشكل ( :)3تحسيه الترابظ /المصذر)The Environment Partnership, 2013, p.21( :









تحدد الجوانب المعرفة لتكامل البنى الخضراء بـ :أنماط تكامل البنى الخضـراء الجغرافٌة ،والوظٌفٌة؛
مستوٌات تكامل البنى الخضـراء فً /و بٌن المستوٌات االستراتٌجٌة ،االقلٌمٌة ،الحضرٌة ،المحلٌة ،االحٌاء،
واألراضً والمواقع الفردٌة؛ ومقومات تكامل البنى الخضـراء وذلك بوجود ادارة شاملة وشراكة متعددة من
التخصصات المختلفة ،التخطٌط المكانً المتكامل  /ربط المصادر مع بعضها ومع المستخدم ،تعدد الوظابف/
التدرج الهرمً فً الفضاءات الخضراء ،والترابطٌة باشكالها المختلفة التً تدعم تعددٌة الوظابف وتكٌف
الكابنات الحٌة وبناء الروابط بٌن االفراد والطبٌعة.
تناقش قضاٌا تعدد الوظابف ،االتصال بٌن العناصر البٌبٌة المختلفة ،ومفهوم الموارد الهامة استراتٌجٌا التً
تحمل القٌم األساسٌة فً تعزٌز الوصول واالتصال وتكامل اجزاء األراضً الكبٌرة ودعم الشبكات كأفكار
مركزٌة فً تطوٌر البنٌة الخضراء.
الترابط بٌن البنى الخضراء والمبنٌة ٌكون ضمن مستوٌٌن االول بالعالقة مع الترابط الهٌكلً بالعالقة مع
منظومة الحركة والنقل ،اما الترابط الوظٌفً فهو ٌكون بالعالقة باالستجابة للعملٌات االٌكولوجٌة والتغٌرات
الحاصلة فً البٌبة.
ٌعد الترابط او االتصال الهٌكلً /الفٌزٌابً الخطوة االولى التً تقود الٌجاد بنى متكٌفة ومستجٌبة للتغٌرات
المناخٌة واالجتماعٌة وحتى االقتصادٌة (كما هو الحال فً مواجهة الفٌضانات) ،كما انها تعد الممهد لخلق
التماسك االٌكولوجً الذي ٌشجع التنقالت لالنواع المختلفة وانتشار التنوع البٌولوجً وربط المواقع مع
الممرات الصدٌقة للمشاة .وبالتالً ،البد ان تحقق البنٌة الخضراء االتصال المادي والوظٌفً بٌن المواقع على
المستوٌات االستراتٌجٌة والمحلٌة.
اتضح دور الترابطٌة فً تعزٌز ربط الفعالٌات االساسٌة للمنطقة ،والذي ٌتم تحقٌقه من خالل االدارة الشاملة
الدارة وتوسعة البنى الخضراء وادماجها ضمن عملٌة التخطٌط ،والذي ٌنعكس بدوره فً تحقٌق تعددٌة
الوظابف وتكامل البنى الخضراء ضمن المدن.
ٌرتبط التخطٌط االستراتٌجً المكانً بضمان سهولة الوصول وتحسٌن الترابط على المستوى الهٌكلً/
الفٌزٌابً والتً تعد الخطوة االولى التً تقود لتحقٌق الترابط على المستوى الوظٌفً الذي ٌرتبط بدوره بمدى
تحقق النفاذٌة خالل المواقع وبناء االتصال فً النظم االٌكولوجٌة ودعم الفضاءات الخضراء فً البٌبة
الحضرٌة.
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