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ABSTRACT
Cities are complex systems, have always faced risks, and many cities that have existed for
centuries have demonstrated their resilience in the face of resource shortages, natural hazards,
conflicts and Wars.
This paper studies the concept of Resilient City and Effect of the resilient urban form on the
resilience of city, where urban morphology plays a fundamental role in the resilience of the
whole urban system. The problem of the research is identified in the absence of an integrated
theoretical framework about a resilience attributes of urban form which Effect on the resilience
of city.
The research addresses the problem by identifying a fundamental goal represented in revealing
an integrated theoretical framework about the resilience attributes of urban form which effect on
the resilience of city.
To achieve this goal it took the building of the theoretical framework, in the light of which we
put forward the hypothesis of the research that reads: The urban form which accommodating of
polycentric modular, positively influences a city‟s capacity to respond quickly and effectively to
disturbances and Crisis cases.
The research, then, sought to test the validity of this hypothesis on Al-Rusafa Historical Center
by using Space syntax approaches and draw conclusions the most important of it is that the
failure of modular center does not lead to the failure of whole spatial system is an indication of
the resilience urban system.
Keywords: Resilient cities, resilient urban form, Modularity, Diversity, redundancy.

أثر الشكل الحضري المرن فً مرونة المدٌنة
:الخالصة
ً والكثٌر من المدن التً وجدت منذ قرون قد أثبتت مرونتها ف،المدن هً أنظمة معقدة فً مواجهة دائمة مع المخاطر
. والصراعات والحروب، والمخاطر الطبٌعٌة،مواجهة نقص الموارد
ً حٌث تلعب المورفولوجٌا الحضرٌة دورا،ٌتناول البحث مفهوم المدٌنة المرنة وتؤثٌر الشكل الحضري فً مرونة المدٌنة
 وتتحدد مشكلة البحث بـغٌاب االطار النظري المتكامل لسمات الشكل الحضري.أساسٌا فً مرونة النظام الحضري كله
 وقد عالج البحث المشكلة عن طرٌق تحدٌد هدف أساسً ٌتمثل فً الكشف عن االطار.المرن المإثر فً مرونة المدٌنة
ولتحقٌق هذا.النظري المتكامل الذي ٌتضمن سمات مرونة الشكل الحضري كما ظهرت فً نظرٌات التصمٌم الحضري
الشكل الحضري القائم على مراكز:وفً ضوئه طرحت فرضٌة البحث التً تنص على،الهدف تم بناء اإلطار النظري
ثم.متعددة منمطة ٌإثر بشكل إٌجابً على قدرة المدٌنة على االستجابة بسرعة وفعالٌة اثناء حاالت االضطرابات واالزمات
سعى البحث الختبار صحة هذه الفرضٌة على مركز الرصافة التارٌخً من خالل منهجٌة تركٌب الفضاء واستخالص
.هــــو مإشرعلى مرونة النظام الحضري،ان فشل مركز منمط ال ٌإدي إلى فشل النظام الفضائً كله:واهمها،النتائج
.ً التكرار االحتٌاط، التنوع، النمطٌة، الشكل الحضري المرن، المدن المرنة:الكلمات المرشدة
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ٌعتبر مفهوم المدٌنة المرنة والمرونة الحضرٌة أحد أهم الخطابات المعاصرة فً الساحة المعمارٌة والحضرٌة وذلك لما
تتعرض له المدن من مخاطر عدٌدة أهمها التغٌٌرات المناخٌة وتهدٌداتها الطبٌعٌة وتهدٌدات االرهاب التً تحدث جمٌعها
تغٌٌرات غٌر متوقعة فً المدٌنة والمكونات الحضرٌة  ،حٌث ٌمثل مفهوم المرونة الحضرٌة وفقا ً للتغٌٌرات الغٌر قابلة للتنبإ
نموذجا ً جدٌداً للتفكٌر نتج عن تحول نموذج التنمٌة المستدامة .وٌنطلق البحث من أحد أبعاد التصمٌم الحضري المتمثل بالبعد
المورفولوجً الذي ٌهتم بدراسة الشكل الحضري المرن وتؤثٌراته فً مرونة المدٌنة وذلك من خالل مجموعة من الطروحات
االكثر أهمٌة فً هذا المجال .
هدف البحث
ٌهدف البحث الى وضع اطار نظري متكامل للشكل الحضري المرن ٌتحدد من خالله اهم السمات هذا الشكل فً نظرٌات
التصمٌم الحضري .
ولهذا فأن منهجٌة البحث ستكون كما ٌأتً
 التعرٌف بمفهوم المرونة لغوٌا واصطالحٌا . التعرٌف بمفهوم المرونة الحضرٌة والمدن المرنة وتوضٌح الطروحات الحضرٌة المعاصرة . توضٌح تؤثٌر الشكل الحضري المرن فً مرونة المدٌنة من خالل الطروحات المعاصرة فً التصمٌم الحضري للشكلالحضري المرن .
 وضع اطار نظري لسمات الشكل الحضري المرن . دراسة تطبٌقٌة ألحد سمات الشكل الحضري المرن فً احد المناطق السكنٌة فً مدٌنة بغداد المتمثلة بمركز الرصافةالقدٌم بطرٌقة التحلٌل المورفولوجً المقارن لفترتٌن زمنٌتٌن للنسٌج القدٌم من خالل استخدام منهجٌة تركٌب الفضاء .
 الوصول الى النتائج واالستنتاجات والتوصٌات.مفهوم المرونة
مصطلح ( resilienceمرونة) قد ادخل إلى اللغة اإلنجلٌزٌة فً وقت مبكر من القرن السابع عشر من خالل الفعل
( لٌرتد )( (to recoilاالرتداد الى الحالة الطبٌعٌة)
الالتٌنً  ، resilireوهو ما ٌعنً (لٌنتعش ،( to rebound
[.]1
وقد طرح ) (Crawford Holling 1973ألول مرة مفهوم المرونة كمصطلح اٌكولوجً وصفً ٌ ،شٌر الى القدرة
على التكٌف مع البٌئة [ٌ .]2ظهر مفهوم المرونة اآلن على نحو متزاٌد فً المواد العلمٌة ،التً تغطً مواضٌع من علم
النفس الى اإلدارة الستراتٌجٌة.
ان أهم ما ساعد على ظهور مفهوم المدن المرنة فً الواجهة هو التغٌر المناخً وتهدٌداته ومخاطره الطبٌعٌة على المدن
فً نطاقات مكانٌة متعددة وخاصة بعد التحضر السرٌع فً العالم من  ٪3..2فً عام  0591إلى  ٪91فً عام ،3101
وتؤثٌراته البٌئٌة باالضافة تعرض المدن لمخاطر وتهدٌدات االرهاب [ .]3حٌث بدأت دراسة المرونة فً التخطٌط والتصمٌم
الحضري بشكل جدي فً أواخر عقد التسعٌنٌات ] .[4وتم إدخال مفهوم المدن مرنة ألول مرة من قبل (Godschalk,
) [6]،[5].Picket et alحٌث كان التركٌز الرئٌسً للدراسات المبكرة على التحسٌنات المادٌة والبنٌة التحتٌة
للتخفٌف Mitigationمن آثار التغٌرات الخارجٌة واالضطرابات التً تحدث فً النظام الحضري [ ،]7واالستجابة بشكل
فعال واٌجابً للمخاطر [.]8
المرونة الحضرٌة والمدن المرنة
المرونة هو مصطلح ظهر نظرٌا ألول مرة فً المجال االٌكولوجً ثم انتقل االهتمام وبنطاق أوسع فً الدراسات
الحضرٌة والتخطٌط والتصمٌم الحضري فً اآلونة األخٌرة .وٌعدها بعض المنظرٌن واحدة من أهم مواضٌع الخطابات
الحضرٌة المعاصرة األوسع من التنمٌة المستدامة [10] ،[9] .
وفً السٌاق االٌكولوجً ٌشار الى المرونة على أنها القدرة األساسٌة فً النظام البٌئً للحفاظ على الخدمات المرغوب
فٌها عند مواجهة مخاطر التغٌرات البٌئٌة واالستغالل البشري ] .[11فً تعرٌف آخر ،المرونة هً قدرة النظم االٌكولوجٌة
واالجتماعٌة للحد من االضطرابات والحفاظ على التغذٌة االسترجاعٌة والعملٌات والبنى الكامنة الالزمة للنظام ].[12
وقد وصف  Hollingالمرونة الحضرٌة ،بقدرة المدٌنة على استٌعاب االضطرابات مع الحفاظ على وظائفها وبناها
التحتٌة والفوقٌة ]13[ .وهو مماثل للمرونة االٌكولوجٌة  ،التً هً خاصٌة مرونة النظام لمواجهة التغٌٌر والتعافً منه.
وٌمكن أن ٌنظر إلى المرونة ،من حٌث التقلٌل من االضطرابات (أو التغٌٌر) من خالل إجراءات تحضٌرٌة لالستجابة
لالضطرابات الحادة والمزمنة .وهو ٌمثل عملٌة مستمرة ،مع الزمن إلعادة تشكٌل وتنظٌم ووضع استراتٌجٌات جدٌدة للتكٌف
[.]7
وبناءاً على فكر المرونة ،فقد تطورت المناهج المإثرة بالبٌئة الحضرٌة مــن التوجهات الحضرٌة السـاكنة لالستدامة التً
تحمل خاصٌة (الحماٌة والمحفاظة المستمرة النظامٌة الممنهجة) ،الى التوجه المرن المحدد بالخاصٌة الدٌنامٌكٌة الحضرٌة
للمدن]( [14والذي ٌعتبره البعض هو تحول نموذج  shifting paradigmاالستدامة الى نموذج المرونة) .وذلك من خالل
استراتٌجٌات تخطٌط جدٌدة تنوي تجنب التغٌٌر البنٌوي  ،التشظً ،وعزل المستوطنات الناشئة طبٌعٌا ً ] .[15والتغٌرات فً
تدفقات الطاقة ودورات الغذاء ] .[16كل هذه الظروف تإدي إلى خفض المرونة وجعل النظم الحضرٌة أكثر عرضة
للخطر .إذ ان المرونة الحضرٌة تسعى الى التصدي للصدمات (الزالزل والحرائق والفٌضانات وغٌرها) والكوارث الناتجة
عن االرهاب ،وظـغوطات (الزٌادة السكانٌة  ،نظم النقل العام غٌر الفعالة،والعنف المستشري،أو نقص الغذاء وأزمة المٌاه) .
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حٌث تطرح المرونة الحضرٌة كنموذج ٌجعل من المدٌنة أكثر قدرة على التكٌف والتجاوب مع األحداث السلبٌة ،والتً
ٌمكن لها أن توفر أفضل الوظائف األساسٌة لسكانها.
ووفقا ً لهذا النموذج طرح ( )Walker and Salt, 2006تفكٌر الـمرونة  Resilience thinkingالذي اعتبره كـــؤنظمة
تفكٌر ضرورٌة على األقل بقدر التنمٌة المستدامة .حٌث ٌرى حتمٌة ارتباط نظم تفكٌر المرونة بثالثة مفاهٌم:
( .1البشر ٌعٌشون وٌعملون فً النظم االجتماعٌة التً ترتبط ارتباطا وثٌقا بالنظم االٌكولوجٌة التً تعتبر جزءاً ال ٌتجزأ
منها .والتغٌٌرات فً أحد مجالً النظام االجتماعً أو البٌئًٌ ،إثر ال محالة فً المجال اآلخر .2( .النظم االجتماعٌة
واإلٌكولوجٌة  social-ecological systemsهً أنظمة التكٌف المعقدة التً ال تتغٌر فً التنبإ بها ،خطٌاً ،أو بطرٌقة
تدرٌجٌة  .أي أنظمة غٌر قابلة للتنبإ بها ٌ .3( .Unpredictable Systemوفر تفكٌر المرونة إطاراً لعرض "نظام
اجتماعً اٌكولوجً" كنظام واحد ٌعمل على العدٌد من المقاٌٌس المترابطة بالزمان والمكان ،بحٌث ٌكون تركٌزه على كٌفٌة
تغٌر النظام والتكٌف مع االضطرابات.
فالمرونة هً قدرة النظام على امتصاص االضطراب ،والخضوع للتغٌر مع الحفاظ على ذات (الوظٌفة  ،البنٌه والتغذٌة
المرتدة) االساسٌة للنظام  .وبعبارة أخرى ،هً القدرة على الخضوع لبعض التغٌر دون عبور عتبة نظام مختلف ،أي االبقاء
على النظام لكن بهوٌة مختلفة. [17].
وفً السنوات األخٌرة ،بذلت جهود تنظٌمٌة كبٌرة نحو تعزٌز المدن المرنة .وتــشمل هذه الجهود اختٌار ( 011مدٌنة
مرنة رٌادٌة) من قبل  ، Rockefeller Foundationوالمنتدى العالمً السنوي للصمود والتكٌف فً المناطق الحضرٌة
( ،)ICLEIوجعل المدن مرنــة  : Making Cities Resilientوحملة "مدٌنتً تستعد 'My City is getting ready
 " campaignمن قبل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( ،)UNISDRومركز للمدن المرنة.
بناء على تعارٌف المرونة االنفة الذكر ،فان الدراسات اإلٌكولوجٌة للمرونة أصبحت تهتم بفهم العالقات التً تمكن
األنظمة الطبٌعٌة من استعادة استقرارها فً أعقاب التغٌٌر ،مع تصور االستقرار فً هذا السٌاق كحقٌقة وعملٌة ممكنة
ولٌست مطلقة.
وقد أنتجت أدبٌات المرونة نموذجٌن من مقاٌٌس المرونة :األولٌ :عرف بــ "المرونة الهندسٌة" الذي ٌركز على فكرة
"مقاومة االضطرابات" حٌث سرعة العودة الى التوازن الذي ٌستخدم لقٌاس خاصٌة مقاومة االضطرابات" أما التعرٌف
الثانً ،الذي ٌعرف بؤنه " المرونة اإلٌكولوجٌة" ،وٌركز على 'حجم االضطراب الذي ٌمكن استٌعابه قبل تغٌٌر بنٌة النظام
عن طرٌق المتغٌرات والعملٌات التً تحكم سلوك النظام ] .[18ومنذ منتصف عقد التسعٌنٌات  ،فان عملٌات التكٌف التً
ٌنطوي علٌها التعرٌف الثانً قد اعتبر معظمها تنطبق على الدراسات المعاصرة "لالٌكولوجٌا الحضرٌة" والتصمٌم
الحضري ،وغالبا ما تكون نوقشت فً األدبٌات المرتبطة بها[19] .
المرونة الحضرٌة والتغٌر
تتضمن المرونة الحضرٌة مجموعة واسعة من األسالٌب التً من خاللها ٌمكن للمدن ان تمتص وتستوعب االضطرابات
والتكٌف مع التغٌٌر .حٌث تمٌل دراسات المرونة الحضرٌة الى االنقسام بٌن تلك التً تركز على التغٌٌر الجذري فً
شكــــل صدمات المفاجئة(مثل الزالزل ،األعاصٌر ،أو الهجمات اإلرهابٌة) [22]، [21]، [20],.وتلك التً تستكشف
عملٌات التح ول البطٌئة فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة ،والمجاالت البٌئٌة وتركز على كٌفٌة استعادة المدن من
األحداث الصادمة][23
وعادة ما تسعى الدراسات المتخصصة فً المرونة الحضرٌة لتحدٌد خصائص النظم الحضرٌة التً تظهر أقل "قابلٌة
للتؤثر‘ ."vulnerabilityبهدف تسلٌط الضوء على الدروس فً "كٌف ٌمكن للمدن أن تنجو من الصدمات المستقبلٌة وكٌف
ٌكون التخطٌط ضمن سٌاقات من عدم الٌقٌن وعدم التنبإ الحالً" .حٌث ركزت العدٌد من الطروحات على النظر فً
خصائص التحوالت األكثر تدرجا التً تمكن المدن من الحفاظ أو (إعادة) تحقٌق االستقرار على المدى الطوٌل ،لتحدٌد
كٌفٌة إدارة المدن من خالل عالقة بٌن التغٌر واالستقرار كعملٌة دٌنامٌكٌة[23].
التغٌٌر ٌمكن أن ٌخلق تؤثٌرات عبر مجموعة متنوعة من المقاٌٌس الفضائٌة والتنظٌمات االجتماعٌة ،وٌمكن أن ٌكون
التؤثٌر على مستوى األحٌاء السكنٌة أو المدن أو االقالٌم أو مناطق العالم فً حٌن أن آثار التغٌر ٌمكن أن تتركز فً نطاق
معٌن ،وغالبا ما تمتد الى عدة مستوٌات بسبب وجود عالقات وتداخالت معقدة بٌنهما.
وهنالك تعقٌد عمٌق فً ارتباط الجانب الحضري واإلقلٌمً باالنظمة االجتماعٌة ،االقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة التً
تجعل ترابط خصائصها بخصائص المرونة الحضرٌة عبر مقاٌٌس مختلفة ،حٌث تتكشف المرونة الحضرٌة فً سٌاق شبكات
التفاعل المعقدة والدٌنامٌكٌة[23].فً بالمقابل ،فقد أكدت المنظمة المإتلفة ألبحاث المرونة على أربعة جوانب ذات تؤثٌر مهم
فً حٌاة ووظٌفة وأداء المدن وهً كما ٌؤتً -1 :التدفقات األٌضٌة -2 :شبكات إدارة الحكم -3 :الدٌنامٌات االجتماعٌة-4 :
البٌئة المبنٌة :وتشمل األنماط الفٌزٌائٌة للشكل الحضري وعالقات الترابطات الفضائٌة [24].
الشكل الحضري المرن
ٌرى بعض الباحثٌن بان الشكل الحضري المرن Resilient Urban Formعموما من جانبٌه االصطالحً االحصائً
والمعٌاري ٌعرف (بالشكل الكثٌف المتضام) الذي ٌشتمل على تنوع انماط المبانً ،والقائم على التناسق والمتانة للبنٌة التحتٌة
للحركة ،وٌحتوي على االستعماالت المتعدد االغراض ،ومرونة الفضاءات المفتوحة[25]، [26].
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هذه الخصائص تخلق ش روط لتحمل التغٌٌر ،الناتج عادة عن التغٌر البٌئً والمناخً أو تهدٌدات االرهاب والتهدٌدات
الحضرٌة االخرى .وٌإكد الباحثٌن بان الكثافة (التضام) تمثل أهم خاصٌة لـــ "الشكل الحضري المرن" حٌث أقل مستوى
الستخدام الطاقة ،واقل انبعاثات للغاز المسببة لالحتباس الحراري وأقل تلوٌثا ً للبٌئة لقلة الطلب على وسائل التنقل ،تخفٌض
الضغط على المناظر الطبٌعٌة للتوسع لمواقع فضاءات حضرٌة جدٌدة والتوسع فً استخدام أكثر لتكنولوجٌات كفوءة ترتبط
بـالشكل الحضري الكثٌف المتضام .
مما تقدم فان الشكل الحضري المرن باالضافة الى خصائصه الفٌزٌائٌة العمرانٌة  ،فانه ٌرتبط بمتطلبات اجتماعٌة
واقتصادٌة وبٌئٌة أكثر تعقٌداً حٌث سٌتم تناول الشكل الحضري المرن من خالل مقاٌٌس تمثل سمات محددة لمرونة الشكل
الحضري .
مقاٌٌس الشكل الحضري المرن
تسعى طروحات التصمٌم الحضري للكشف عن بعض سمات المرونة االساسٌة للشكل الحضري التً اعتبرها البعض
سمات أساسٌة للمورفولوجٌا الحضرٌة األكثر صموداً ومرورنة عبر الزمن  .حٌث ٌجعل من هذه المرونة ٌمكن ان تحدد
فقط من خالل اعتبار الشكل الحضري الشًء الذي ٌجسد وٌحدد "العملٌات االجتماعٌة والبٌئٌة واالقتصادٌة.
تتفق عدة طروحات فً مجال التصمٌم الحضري فً تحدٌد مقــاٌٌس للشكـــــل الحضري المــــــرن .إذ ٌرى Jones
) )and Mac Donald (2004ان التغٌر ٌحدث فً محاور أكثر تنوعا من المناخ والبٌئة ،حٌث ٌشتمل ،على سبٌل المثال،
التغٌر االجتماعً والسٌاسً واالقتصادي  ،ومن ثم عدة جوانب للشكل الحضري ،بما فً ذلك "نمط البناء" ،تخطٌط
الشوارع ،وتشكٌل الفضاءات المفتوحة .مما ٌساعد على ان ٌكون لـــ (تنظٌم وتوزٌع استعماالت األراضً الحضرٌة والبنٌة
التحتٌة للنقل)األهمٌة االساسٌة لخلق القدرة على التكٌف مع التغٌٌر[27].
وٌرى (  Moudon (1986ان شكل ونمط قطعة االسض  Plot areaهً الخلٌة األساسٌة للنسٌج الحً الذي ٌحدد نمط
تحبب النسٌج الحضري للمدٌنة وٌحدد حجمها " وان تعدد األحجام الصغٌرة لقطع االراضً ٌساعد على إنتاج أحجام أكثر
تنوعا ،وبٌئات حضرٌة أكثر مرونة .حٌث ٌمكن ضمان تعدد القرارات عند توزٌع الملكٌات (فً أٌادي كثٌرة من الناس) .
وبالتالً ضمان التنوع فً نتاجات البٌئة الحضرٌة .كما أن بٌئات المدٌنة الناجحة هً أماكن قادرة على استٌعاب "االحتٌاجات
المتغٌرة" والرغبات " للسكان دون تغٌٌر كبٌر فً النسٌج الحضري وهو ما ٌساعد على تحقٌق مرونة الشكل الحضري .
حٌث تمتلك العناصر المرنة القدرة على جمع وظائف واستعماالت متنوعة  ،فضال عن توع المعانً ،لٌكون متاحا ً لخٌارات
بٌئٌة وفضائٌة متنوعة دون وقوع اضطرابات كبٌرة فً بنٌة هذا الفضاء .فالمرونة تحقق التوازن بٌن االستمرارٌة والتغٌٌر
فً الفضاء" .وكذلك فً ابقاء المبانً على قٌد الحٌاة فقط (فً حالة عدم وجود ضوابط الحفاظ) إذا كانت قادرة على التكٌف
مع االستخدامات الجدٌدة أو المتطلبات المعاصرة لالستعماالت الحالٌة .بالتالً ٌعتبر Moudonان الحفاظ على مرونة
النسٌج الحضري فً حالة تنوع قطع االراضً مع زٌادة نسبة الصغٌرة منها وتنوع انماطها وتنوع الملكٌة (عدد مالكٌن)
][28
كما تناول منظرٌن اخرٌن تؤثٌر التنوع  Diversityكؤحد مقاٌٌس المرونة للشكل الحضري كما فً طروحات ( Jane
 ) Jacobs 1993التً ترى أهمٌة (االستعمال المختلط المتعدد ،البلوكات القصٌرة التً تإدي الى التقاطعات الكثٌفة والتً
تعطً المشاة العدٌد من الفرص للتفاعل ،تنوع اعمار المبانً وتنوع تشكٌالتها وأخٌراً كثافة المبانً المتجمعة وكثافة
المستعملٌن) العناصر االربعة األساسٌة للمرونة] ، [29كذلك أكدت طروحات كل من ; Dovey and Polakit
 Ramirez-Lovering 2008;;2006على أهمٌة التنوع Diversityمن الناحٌة الوظٌفٌة لتحقٌق مرونة الشكل الحضري.
][31] ،[30
كذلك طرح ) (McGrath et al.2007فكرة الالتجانس أو التنوع الفضائً  Spatial heterogeneityلتحقٌق المرونة
فً الشكل الحضري من خالل االحجام واالشكال واالنماط الفضائٌة المتباٌة فً منطقة حضرٌة محددة  .كذلك ٌعنً التنوع
الفضائً أنه ٌجب ان ال تتؤثر كل الموجودات أو النظم الحضرٌة بحدثا جغرافٌا ً واحداً مثل الفٌضانات ،أي ان التنوع ٌحقق
توزٌع الموجودات عبر المدٌنة ،أو حتى خارج المدٌنة .فهنالك ترابط كبٌر وواضح بٌن التنوع والتكامل [32].
وٌرى ( (Harold Foster,1997مرونة النظم االجتماعٌة تكون متوافقة مع تنوع نظم القٌم  ،التً ٌمكن أن تلبً أهداف
متعددة فً نفس الوقت ،وكؤنه خزان متعددة األغراض ،بما تحقق توزٌع المنافع والتكالٌف بصورة عادلة ،وسخٌة فً
تعوٌض الخاسرٌن ،ومستوى عالً من الوصولٌة (سهولة الوصول)  .Accessibilityوهو ما ٌإثر فً الشكل الحضري
المرن [33].
كما ذكرت طروحات التصمٌم الحضري مفهوما ً آخراً ٌمثل مقٌاسا ً للشكل الحضري المرن المرتبط بالتنوع وهو التكرار
االحتٌاطً : Redundancyالذي ٌشٌر إلى القدرة االحتٌاطٌة التً تم إنشاإها عمدا داخل النظم حتى ٌمكن أن تستوعب
االنقطاع ،أو الضغوط الشدٌدة أو الطفرات فً الطلب .و ٌتضمن وجود طرق تكرار لتحقٌق حاجة معٌنة أو تلبٌة وظٌفة
معٌنة .ومن األمثلة على ذلك شبكات البنٌة التحتٌة وتوزٌع احتٌاطٌات الموارد .وٌنبغً أن ٌكون فٌها التكرار االحتٌاطً
مقصودا ،وفعاالً من حٌث التكلفة  .حٌث ان األخذ بعٌن االعتبار المخاطر وعدم الٌقٌن فً المستقبل ،التً تستند الٌها المرونة
تعتمد على التكرار االحتٌاطً .
وٌرى  Michael Mehaffy & Nikos A. Salingarosان المدٌنة المرنة تتضمن توزٌع واسع متعدد المقاٌٌس من
المستوى االقلٌمً الى مستوى التحبب الدقٌق للنسٌج الحضري  ،إذ ان الشبكات المترابطة بٌنٌا ً وذات تنوع وتكرار ٌمكن لها
التغٌر محلٌا ً وكذلك ٌمكن لها االستجابة
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لحاجات التغٌٌر الحضري[34] .

شكل ( )1توزٌع العناصر مترابطة عبر عدة المقاٌٌس.
المصدرMehaffy & Salingaros 2013
كذلك ٌرى ( ،)Healey 1997ان المإسسات اٌضا ً تشتمل التكرار االحتٌاطً فً هٌاكلها اإلدارٌة ،إذ ٌحدث فٌها تداخل
االصول بمزج الملكٌة العامة والخاصة ،وبما ٌساعد فً تحسٌن مرونة النظم االجتماعٌة اإلٌكولوجٌة المترابطة ،وبالتالً
تبنً الترتٌب والتنظٌم المإسسً الذي ٌعزز وجود وعً قوي واستجابة لتؤثٌرات "متعددة المقاٌٌس" [35].وترى (Juliet
) Davis et.al.,2013ان التوجهات البعٌدة المدى هً المفتاح لخلق مرونة الشكل الحضري ،حٌث ٌكون أكثر فعالٌة عند
تكامل الشكل ونمط االدارة الحضرٌة بما ٌإمن نوعٌة الحٌاة للسكان .حٌث ان التصمٌم والتخطٌط الحضري ضمن مقٌاس
محدد ٌمكن أن ٌسهل إنشاء مناطق متماسكة للشكل الحضري المرن ]. [36
وفً كتابه ""Public Place Urban Space, The Dimensions of Urban Design
طرح ) (Matthew Carmona,2003مفهوم "مرونة الشكل الحضري" الذي اكد على مفهوم المرونة resilience
وجعله مرتبطا ً بالمتانة  .robustnessوكذلك بالتنمٌة البعٌدة المدى ( )a long life for developmentواعتباره جزءاً
اساسٌا ً لمبادئ التصمٌم المستدام .حٌث أشار الى العناصر المرنة للشكل الحضري  resilient elementsبكونها
العناصر المحددة للمورفولوجٌا الحضرٌة وهً العناصر االكثر ثباتا ً فً الشكل الحضري وتتضمن ( -0انماط الشوارع -3،
استعماالت االرض -2،هٌاكل المبانً -4 ،وانماط قطع االراضً)[37]-.
وقد تناول) )Lister 2007مقٌاسا ً آخر لمرونة الشكل الحضري وهو نظام التنمٌط (نظام الوحدات التركٌبٌة المنمطة)
Modular systemأو ما ٌطلق علٌه التنمٌط  Modularityوالذي ٌتضمن التكرار االحتٌاطً المدمج أو الوحدات الفائضة
عن الحاجة المدمجة ([38]. )a built-in redundancy
وٌرى ) )Allan, P. & Bryant, M. 2013ان وظٌفة "االقلٌم" "ككل" (على المستوى االقلٌمً) تعتمد على التباٌن
الوظٌفً ألجزائه .إذ ان البنٌة الحضرٌة المنمطة (المركبة من الوحدات).تتضمن تعدد المراكز المنمطة  ،وكل مركز داخل
التجمعات الحضرٌة لدٌه درجة من التماسك الداخلً واالتصالٌة ، connectivityمع ضعف الربط بٌن المراكز  ،فإذا كانت
المدٌنة مرنة ،فإن كل مركز ٌمتاز بدرجة عالٌة من االستقاللٌة مما ٌجعلها "آمنة للفشل " ،0"safe to failللتعوٌض عن
ضعف االتصال بٌن " مراكزها الفرعٌة" .حٌث ان أنظمة التنمٌط هً سمة اخرى لمرونة الشكل الحضري التً تمتاز
بكونها ذات ابعاد فضائٌة .فالوحدات النمطٌة المفردة هً آمنة للفشل وذلك ألنها ٌمكن أن تفشل دون التؤثٌر فً البنٌة
والوظٌفة الكــــــــلٌة[39] .
كذلك فان الشكل الحضري المتعدد المراكز حسب رأي(ٌ (Batty 2001سمح للوحدات المنمطة المفردة individual
 modulesبالحفاظ على األداء الوظٌفً ،مما ٌحقق مرونة شبكة  flexibility of the gridالعمارة والمدٌنة .[40].وٌكون
الترابط ضعٌفا ً عندما تفشل الوحدات المنمطة المفردة ،مما ٌجعل النظام ككل ٌمتلك الفرصة للتنظٌم الذاتً .self-organise
كما ان تعدد المراكز ٌنعكس فً االزمات فً اقامة نظام هٌئات متعدد اإلدارة التً تتفاعل لتقدٌم وتطبٌق قواعد سٌاسة محددة
داخل موقع محدد ،لتحقٌق العمل الجماعً فً مواجهة االضطراب والتغٌٌر .حٌث تكون المإسسات المتداخلة على النقٌض
من االستراتٌجٌات األحادٌة المركز[41] .
وٌرى( (Oliver 2000ان المجتمعات الصغٌرة هً وحدات نمطٌة ذات هوٌة واضحة و"حدود واضحة"  ،فقد لوحظ أنها
تبدي درجة عالٌة نسبٌا من رأس المال االجتماعً .social capitalإذ طرح الباحثون مفهوما ً آخر ٌعد مإثراً فً الشكل
الحضري المرن وهو رأس المال االجتماعً والتعاون  ،Social Capital & Collaborativeفقدرة الناس على
 Safe to fail 1كونه نظام "آمن من الفشل" ال ٌعنً أن الفشل مستحٌل أو غٌر محتمل ،ولكن بدال من ذلك أن تصمٌم النظام ٌمنع أو
ٌخفف عواقب غٌر آمنة لفشل النظام .أي قدرة نظام ما على التعوٌض تلقائٌا وبشكل آمن للفشل ،على سبٌل المثال مٌكانٌكٌا ً أو مصدر
الطاقة أو غٌرها من االنظمة.المصدر https://en.wikipedia.org/wiki/Fail-safe
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االستجابة سوٌة "للتغٌر" الناتج عن االضطراباتٌ ،عتمد على رأس المال االجتماعً والتعاون  Collaborativeالتاحة عدة
فرص وحوافز لمشاركة واسعة ألصحاب المصالح[42].
كما طرح ( (Walker and Salt 2006مفهومٌن آخرٌن لمرونة الشكل الحضري الذٌن ٌعزز أحدهما االخر وهما
وجود رأس المال االجتماعً و التغذٌة المرتدة االسترجاعٌة " الذٌن ٌرتبطان فً بٌنهما لتعزٌز االستجابة التكٌفٌة .وترتبط
التغذٌة االسترجاعٌة المحكمة  Tight feedbacksبالقدرة على التكٌف والتنظٌم الذاتً (self-adapt & self- .
)[17] organise
كما تلعب الشبكات االجتماعٌة دورا رئٌسٌا فً تحدٌد احكام التغذٌة االسترجاعٌة .إال ان االدارة المركزٌة والعولمة
ٌمكن أن تضعف التغذٌة االسترجاعٌة .حٌث امكانٌة التكٌف واعادة تنظٌم األجزاء تتم من خالل االستجابة لالحتٌاجات وفقا ً
للمقاٌٌس الفضائٌة والزمانٌة المختلفة المتغٌرة ،أي المقدرة على "التنظٌم الذاتً" الذي ٌستند الى الشكل الحضري المتعدد
المراكز أكثر من االحادي المركز] .[40بحٌث ٌبدأ التكٌف والتنظٌم الذاتً محلٌا ً ولٌس شمولٌا ً من خالل الفعل االجتماعً
فً التصمٌم من االسفل الى االعلى  ،مما ٌتطلب التركٌز على التعلم والتجرٌب ،واالبتكار  Innovationوبالتالً ٌستند
التغٌٌر والتطوٌر الى قواعد توضع محلٌا  .والذي ٌعتبر بحد ذاته تدخال استراتٌجٌا ً][43
كما طرح ) (Godschalk,2003باالضافة الى(  .(Mehaffy & N. A. Salingaros 2013مفهوما ً آخر لتحقٌق
الشكل الحضري المرن وهو بنٌة الشبكة المترابطة بٌنٌا ً  Interconnected network structureحٌث ان األنظمة المرنة
لدٌها بنٌة شبكة مترابطة بٌنٌا ً كما فً المدٌنة المرنة ٌمكن ان تكون شبكات مترابطة بٌنٌا ً فً المسارات والعالقات .كذلك
الترابطٌة البٌنٌة  interdependenceلمركبات النظام المتكاملة لدعم بعضها البعض[44]، [34] .
وقد طرح بعض الباحثٌن مفهوما ً آخر ٌإثر فً الشكل الحضري سوا ًء فً االنتشار الحضري أو النمو المتمركز
للمدٌنة وهو مفهوم خدمات النظام االٌكولوجً  ،Ecosystem Servicesوهو ما أطلق علٌه( (Mostafavi and
 Doherty 2010بالتحضر االٌكولوجً  Ecological urbanismحٌث تتضمن المدن المرنة خدمات السعرٌة لألنظمة
االٌكولوجٌة التً تدخل فً تقٌٌمات ومقترحات التنمٌة .مثال ذلك التلقٌح  ،وتنقٌة المٌاه ،دورة التغذٌة ،وخدمات اخرى قد
حددها تقٌٌم األلفٌة للنظم اإلٌكولوجٌة[45].
وٌعتبر مفهوم قابلٌة التغٌٌر  Variabilityأحد مقاٌٌس مرونة الشكل الحضري من خالل تبنً التغٌر بدال من محاولة
التحكم أو الحد منه .كما فً الهندسة االٌكولوجٌة  Ecological engineeringالتً تختلف عن فروع الهندسة االخرى
بكونها تؤسست على أخالقٌات كامنة فً الحفاظ على النظام اإلٌكولوجً العالمً الذي ٌعتبر ذو أهمٌة رئٌسٌة ،كذلك ٌمثل علم
البٌئة للهندسة البٌئٌة كقاعدة العلوم األساسٌة .اي العمل ضمن القٌود المفروضة على مدونة قواعد السلوك التً تتطلب ان
ٌكون هدف التصامٌم باالساس تحسٌن رفاهٌة اإلنسان ،وفً الوقت نفسه الحماٌة والحفاظ على البٌئة الطبٌعٌة التً نعٌش
فٌها .والتً تعتمد بالدرجة االساس فً ممارساتها على استٌعاب التباٌن وعدم القدرة على التنبوء من المنظومات الحٌة[46].
مستخلص االطار النظري
ومما تقدم من طروحات نظرٌة تمثل إطاراً نظرٌا ً للبحث فً مجال الشكل الحضري المرن الذي تضمن مجموعة
مإثرات للشكل الحضري التً تإثر بدورها فً مرونة المدٌنة فً حاالت التغٌر غٌر القابل للتنبإ  .وقد توصل البحث الى
تبنً ثمانٌة سمات للشكل الحضري التً تمثل مقاٌٌسا ً للشكل الحضري المرن المإثر فً جعل المدٌنة مرنة وهً كما فً
جدول( ) 0الذي ٌتضمن مستخلص االطار النظري الذي ٌتضمن (سمات) ومقاٌٌس مرونة الشكل الحضري كما تظهر فً
نظرٌات التصمٌم الحضري.
جدول( )1مستخلص االطار النظري ٌتضمن سمات مرونة الشكل الحضري كما تظهر فً نظرٌة التصمٌم الحضري.
Evidence of attributes in
Resilience definition
Attributes
urban theory
تعزيف الوزونت
السواث
أدلت سواث الوزونت في النظزيت
الحضزيت
االعزؼًبل انًخزهػ ،ثهٕكبد لصٛشح،&  - Diversityيصذس كجٛش نهخٛبساد انًغزمجهٛخ نًضٚذ
رُٕع اػًبس ٔكثبفخ انًجبَ ٙانًزدًؼخ
 redundancyيٍ انزُٕع.
)(Jacobs 1993
التنوع والتكزار  -لذسح افعم نهُظبو ػهٗ انزكٛف يغ
انزُٕع انفعبئ(McGrath et ٙيدًٕػخ ٔاعؼخ يٍ انظشٔف انًخزهفخ
االحتياطي
al,2007),
ٔغٛش يزٕلؼخ أحٛبَب.
 يشَٔخ انُظى ركٌٕ يزٕافمخ يغ رُٕع انمٛى -انزُٕع انٕظٛف.ًٙٚٔ ،كٍ أٌ رهج ٙأْذاف يزؼذدح فَ ٙفظ ( Mathur 1999; Dovey and
;Polakit 2006
انٕلذ.
 انزُٕع انٕظٛفٚ ،ٙؼُ ٙغشق يزؼذدح نزهجٛخ ;Ramirez-Lovering 2008)Anderson 1978
حبخخ يؼُٛخ.
 انزُٕع يٍ حٛث يُطمخ انـزأثٛش ٚٔ :ؼُM .Mehaffy & N. A. ٙانزُٕع اانفعبئ ٙأَّ ٚدت اٌ ال رزأثش كم Salingaros 2013
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انًٕخٕداد أٔ انُظى انحعشٚخ ثحذثب Harold Foster,1997
;.Godschalk, D.,2003
خغشافٛب ً ٔاحذاً يثم انفٛعبَبد.
انزُٕع ٚحمك رٕصٚغ انًٕخٕداد ػجش ، (Healey 1997)-انًذُٚخ ،أٔ حزٗ خبسج انًذُٚخ .فُٓبنك  -رٕصٚغ ٔاعغ يزؼذد انًمبٛٚظ يٍ
رشاثػ كجٛش ٔٔاظح ث ٍٛانزُٕع ٔانزكبيم  .انًغزٕٖ االله ًٙٛانٗ يغزٕٖ انزحجت
انذلٛك نهُغٛح
 انزكشاس االحزٛبغ ْٕ ٙانمذسحM. Mehaffy and N. A.
االحزٛبغٛخ انز ٙرى ئَشبؤْب ػًذا داخم
Salingaros 2013
انُظى حزٗ ًٚكٍ أٌ رغزٕػت االَمطبع،
أٔ انعغٕغ انشذٚذح أٔ غفشاد ف ٙانطهت.
• رُٕع أحدبو ٔاًَبغ لطغ االساظ،ٙ
 رٕصٚغ ٔاعغ يزؼذد انًمبٛٚظ يٍرُٕع انخذيبد االخزًبػٛخ ٔ ،رُٕع
انًغزٕٖ االله ًٙٛانٗ يغزٕٖ انزحجت
حٛبصح االساظ ، ٙرُٕع لٛى انؼمبساد .
انذلٛك نهُغٛح انحعش٘  - ،انشجكبد
Davis J. et.al. ,2013
انًزشاثطخ ثُٛٛب ً ٔراد رُٕع ٔركشاس ًٚكٍ
نٓب انزغٛش يحهٛب ً ٔكزنك ًٚكٍ نٓب االعزدبثخ
نحبخبد انزغٛٛش انحعش٘.
 انًإعغبد انز ٙرشًم انزكشاس االحزٛبغٙفْٛ ٙبكهٓب اإلداسٚخ.
 رذاخم انحمٕق ٔيضج انًهكٛخ انؼبيخٔانخبصخ ٚغبػذ ف ٙرحغ ٍٛيشَٔخ انُظى
االخزًبػٛخ اإلٚكٕنٕخٛخ انًزشاثطخ
 انزشرٛت ٔانزُظٛى انًإعغ ٙانز٘ ٚؼضصٔخٕد ٔػ ٙلٕ٘ ٔاعزدبثخ نهزأثٛشاد
"يزؼذدح انًمبٛٚظ".
انزُٕع انفٛضٚبئٙ
ٚ - Modularityغًح نهٕحذاد انًُطٛخ انًفشدح نهحفبظ  -انشكم انحعش٘ انًزؼذد انًشاكض
( Batty 2001;Kloosterman and
 & Promoteػهٗ األداء انٕظٛفٙ
 ٚكٌٕ االسرجبغ فعفبض ػُذيب رفشم ،)Musterd 2001polycentric
ٔ governanceحذاد انًُطٛخ انًفشدح  -انُظبو ككم نذ - ّٚيشَٔخ شجكخ انؼًبسح ٔانًذُٚخ
;Ramirez-Lovering 2008
تنويظ الوحداث فشصخ نهزُظٛى انزار.ٙ
Moudon 1989،; Sadler 2005
التزكيبيت ،وتبني -رؼذد انًشاكضَٔ ،ظبو ْٛئبد اإلداسح
الحكن الوتعدد
انًزؼذدح انز ٙرزفبػم نزمذٚى ٔرطجٛك لٕاػذ  -انًإعغبد انًزذاخهخ
داخم يدبل أٔ يٕلغ نغٛبعخ يحذدح،
الوزاكز
 nested institutionsنزحمٛك انؼًم اندًبػ ٙف ٙيٕاخٓخ
ػهٗ انُمٛط يٍ أكثش االعزشارٛدٛبد
االظطشاة ٔانزغٛٛش.
األحبدٚخ انًشكضmonocentric ،
S. H. ،strategies
Simonsen,2015
يثم انزذخم االعزشارٛد ٙانًإثش فٙ
 Innovationانزشكٛض ػهٗ انزؼهى ٔانزدشٚت،
انشكم انحعش٘
حٛث ٚغزُذ انزغٛٛش ٔانزطٕٚش انٗ لٕاػذ
االبتكار
(Dodds 2008; de Sola-
رٕظغ يحهٛــب .
Descombes ;Morales 1999
)1999
انزُٕع ((Jacobs 1993
 انشجكبد االخزًبػٛخ رهؼت دٔسا سئٛغٛبTight
.
االعزشخبػٛخ
انزغزٚخ
احكبو
رحذٚذ
فٙ
feedbacks
انشكم انحعش٘ انًزؼذد انًشاكض
& ٔ . selfadaptاالداسح انًشكضٚخ ٔانؼٕنًخ ًٚكٍ أٌ
(،)Batty 2001
 “selforganiseرعؼف انزغزٚخ االعزشخبػٛخ.
لذسح انُظبو ػهٗ االَزظبو انزارٙ
 ايكبَٛخ انزكٛف ٔاػبدح رُظٛى األخضءالتغذيت
de Sola-Morales
انًمبٛٚظ
ػهٗ
نالحزٛبخبد
اعزدبثخ
االستزجاعيت
1999;Descombes 1999
الوحكوت والقدرة انفعبئٛخ ٔانضيبَٛخ انًخزهفخ انًزغٛشح ،أ٘
انفؼم االخزًبػ ٙف ٙانزصًٛى يٍ
على التكيف انًمذسح ػهٗ "انزُظٛى انزار."ٙ
االعفم انٗ االػهٗ Dodds 2008
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والتنظين الذاتي

Interconnecte
d
network
structure
&
accessibility
بنيت الشبكت
الوتزابطت بينيا
Ecosystem
Services
خدهاث النظام
االيكولوجي

Social
& Capital
Collaborativ
e
رأس الوال
االجتواعي
والتعاوى

Variability
قابليت التغييز

األَظًخ نذٓٚب ثُٛخ شجكخ يزشاثطخ ثُٛٛب ً ٔفٙ
انًذُٚخ انًشَخ ًٚكٍ اٌ ركٌٕ شجكبد
يزشاثطخ ثُٛٛب ً ف ٙانًغبساد ٔانؼاللبد .
 رحمٛك يفٕٓو انٕصٕنٛخ نهُمم انؼبؤانفعبءاد انخعشاء .

انزكٛف ٔانزُظٛى انزارٙ
“Self-organise & Self-adapt
- Mehaffy & Salingaros 2013
- Godschalk,2003
 انزشاثػ انجُٙٛ Mehaffy & Salingaros2013
انزشاثطٛخ انجُٛٛخ interdependence
نًشكجبد انُظبو انًزكبيهخ نذػى ثؼعٓب
انجؼطGodschalk,2003 .

 انًذٌ انًشَخ رزعًٍ خذيبد العؼشٚخنألَظًخ االٚكٕنٕخٛخ انز ٙرذخم فٙ
رمًٛٛبد ٔيمزشحبد انزًُٛخ .يثبل رنك
انزهمٛحٔ،رُمٛخ انًٛبِ ،دٔسح انزغزٚخٔ ،انؼذٚذ
يٍ اٜخش ٍٚانز ٙحذدرٓب رمٛٛى األنفٛخ نهُظى
اإلٚكٕنٕخٛخ.

انزحعش االٚكٕنٕخMostafavi ٙ
and Doherty 2010
 انكثبفخ ٔاالَزشبس ٔانًُٕ انحعش٘( Bolund and Hunhammar
)1999

 لذسح انُبط ػهٗ االعزدبثخ عٕٚخ"نهزغٛش" انُبرح ػٍ اظطشاثبدٚ ،ؼزًذ
ػهٗ سأط انًبل االخزًبػٙ
 انزؼبٌٔ -Collaborativeاربحخ ػذحفشص ٔحٕافض نًشبسكخ ٔاعؼخ ألصحبة
انًصبنح

 أيبكٍ صغٛشح يغ حذٔد يحذدح( Oliver 2000; Onyx and
،)Putnam 1995;Bullen 2000
 حٛبح انشصٛف انؼبيخٔ ،انزُٕعٔيدبالد االرصبل انؼبو
()Jacobs 1993
رشدٛغ رمهٛم سلبثخ انغهطبد ( Dodds
)2008
انًحالد انغكُٛخ انغٛش سرٛجخ
( ;Jacobs 1993; Oliver 2001
،)Putnam 1995
انجُٛخ انزحزٛخ انًإعغٛخ
()Temkin and Rohe 1998
رؼبٌٔ أصحبة انًصبنح
. Godschalk,2003
انُٓذعخ االٚكٕنٕخٛخ Ecological
engineering
Bergen, Bolton, and Fridley
2001
انزكشاس االحزٛبغredundancy ٙ
(،)Batty 2001
لذسح انُظبو ػهٗ االَزظبو انزارٙ
)(Graham and Marvin 2001

 رجُ ٙانزغٛش ثذال يٍ يحبٔنخ انزحكى أٔانحذ يُّ.

الدراسة العملٌة
معاٌٌر اختٌار منطقة الدراسة
تمثلت معاٌٌر اختٌار منطقة الدراسة باآلتً :
 ان تكون المنطقة المختارة للدراسة منطقة لها نظام حضري ذي سمات مورفولوجٌة ممٌزة وقد حصل تغٌر فً هذا النظاماال انه استطاع االنتعاش من خالل قدرته على الصمود والتكٌف والتجاوب مع األحداث السلبٌة التً ٌمكن تحدٌدها من خالل
عناصر الشكل الحضري أألساسٌة ،من خالل :
 -0التغٌر فً أحجام ونمط قطع االراضً .
 -3التغٌر فً االستعامالت االرض الحضرٌة .
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 -2التغٌر فً أنماط الشوارع .
 -4تغٌر أنماط وهٌاكل المبانً .

شكل ( )2حدود منطقة الدراسة ضمن النسٌج القدٌم لمركز الرصافة التارٌخً
منطقة الدراسة
مركز الرصافة احد المراكز التارٌخٌة القدٌمة فً مدٌنة بغداد ،الذي تشكل نسٌجه الحضري العضوي المتضام خالل عدة
قرون ،من خالٌا تتمثل بالبٌوت التقلٌدٌة المتجهة الى الداخل(الى فنائها الوسطً) .حٌث تنتظم هذه الخالٌا فً نظام حضري
فضائً ٌمتلك خصائص المدن االسالمٌة .
الحدود الزمنٌة للبحث:
واستناداً لمنهجٌة البحث ،سٌتم اعتماد التحلٌل المورفولوجً المرحلً المقارن ،الذي ٌتضمن التحلٌل المورفولوجً
لمرحلتٌن أساسٌتٌن أثرت فً البنٌة الفضائٌة الحضرٌة لمركز الرصافة التارٌخً هما:
المرحلة المورفولوجٌة االولى
المنطقة المحددة ضمن مركز الرصافة التارٌخً فً عقد الثمانٌات القرن الماضً قبل حصول الفجوات ٌ.تضمن التحلٌل
المورفولوجً لهذه المرحلة تحلٌالً لخصائص العناصر المورفولوجٌة للمركز التارٌخً وهً ما ٌؤتً :
-1أحجام الخالٌا(تحبب النسٌج الحضري) وأنماط قطع االراضً.
بالنسبة للخالٌا السكنٌة فمعظمها ذات أنماط قطع أراضً ()Plotغٌر نظامٌة من حٌث الشكل تتراوح بٌن مساحاتها بٌن
 005-05متر مربع  .أما الشواخص المعمارٌة فتختلف أحجامها.
 -2انماط الفض اء الحضري محاور الحركة المتعرجة :التً تكون ذات أشكال متعرجة .تستند فً تصنٌفها حسب التدرج
الفضائً بٌن الخاص والعام وهً (تدرج محاور الحركة السكنٌة المغلقة النهاٌات بؤبعاد ال تزٌد عن أربعة أمتار ،والسكنٌة
المفتوحة النهاٌات التً تسمح بالحركة العابرة والتً التزٌد عن ستة أمتار ،والمحاور ذات االستعمال المختلط التجاري-
الثقافً-الدٌنً التً ال ٌزٌد عرضها عن عشرة أمتار) .
 -3انماط فضاءات التجمع (الفضوات) ذات االشكال الغٌر نظامٌة :حٌث تتراوح مساحاتها بٌن بٌن 0055-055متر مربع.
المرحلة المورفولوجٌة الثانٌة
المرحلة الثانٌة  :المنطقة المحددة ضمن مركز الرصافة التارٌخً فً الوقت الراهن (بعد اجراءات البلدٌة) .
حٌث تحولت الفضوات والساحات التً تتراوح مساحاتها بٌن (  )500-2000m2متر مربع (الناتجة عن تهدٌم أجزاء
من النسٌج) الى ساحات للباعة المتجولٌن تم تنظٌمها من قبل أمانة بغداد لتعزٌز الوضع االقتصادي بتوفٌر فرص عمل
تجارٌة للفئآت الواطئة الدخل ،حٌث تم اعتماد وحدات منمطة لمواقع الباعة المتجولٌن تتراوح أبعاد وحداتها المنمطة
 modularبٌن) (5x10 m, 3x6 m and 4x8 mرى ردًٛؼٓب َظبيٛب ً ٔثًُػ شجك.ٙ
القٌاس:
تم اعتماد الوحدات المنمطة  modularكؤحد مقاٌٌس مرونة الشكل الحضري (فً المرحلة المورفولوجٌة الثانٌة) ،وٌتضمن
قٌاس تؤثٌر استخدام الوحدات المنمطة  modularبعد تجمٌعها كمراكز فً مواقع الفضوات (الفجوات فً النسٌج الحضري
القدٌم) والتً اعتبرها البحث كمراكز متعددة ضمن منطقة محددة من النسٌج الحضري التارٌخً والمحصورة بٌن ساحة
الوثبة وساحة االمٌن وبٌن شارع الخلفاء وشارع الكفاح.
 مع مالحظة كون البحث تجرٌبً فقد تم تعدٌل النماذج المراكز المنمطة غٌر النظامٌة لجعلها نظامٌة من اجل احتساب تؤثٌرالــModule
طرٌقة التحلٌل
تم استخدام منهجٌة تركٌب الفضاء  Space Syntaxللتحلٌل التشكٌلً للفضاء باستخدام برنامجUCL Depthmap 10-
 Version 10.08.00rهو برنامج تطبٌقً إلجراء التحلٌل البصري والحركً للنظم المعمارٌة والحضرٌة .الذي ٌؤخذ
المدخالت فً شكل نظام مخطط  ،Graphالذي ٌسمح ببناء خرٌطة مواقع "متكاملة بصرٌا" داخلها.
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وتتضمن طرٌقة الـتحلٌل نوعٌن من التحلٌل الذي ٌجري تزامنٌا ً هما:
 -1القٌاس الكمً  :وهو التحلٌل العددي :.numerical
 -2التحلٌل المورفولوجً :وهو التحلٌل الوصفً( descriptive :الشكلً الفٌمٌنولوجً المقارن) للمخططات المحورٌة
والمقطعٌة.
وسٌتم اجراء التحلٌل التشكٌلً للمدن من خالل نوعٌن من الخرائط المحورٌة التوبولوجٌة ، axial map
( ) Integration [HH]R3 ،Integration [HH] ،Choiceأما الخرائط المقطٌة  Segmental mapفتتضمن مقٌاسٌن
()،T1024 Integration،T1024Choice
نتائج القٌاس
 -1ارتفاع قٌم مقاٌٌس ()Integration [HH]R3 ،Integration [HH] ،Choice
فً خرائط التحلٌل التوبولوجً  .axial mapفً المرحلة الثانٌة بعد استخدام الــ  Modularالمراكز المتعددة .
كما موضحة فً الجدول( ،)3والشكل ()2
 -2تشٌر نتائج التحلٌل ارتفاع قٌم مقاٌس ()،T1024 Integration،T1024Choice
فً خرائط التحلٌل المقطٌة  Segmental mapفً المرحلة الثانٌة بعد استخدام انــ Modularالمراكز المتعددة كما
موضحة فً الجدول ( ،)3والشكل ()2
 -3تشٌر نتائج تحلٌل فً الشكل ( )4عالقة االرتباط بٌن مإشرٌن:
االول :معامل ارتباط الوضوحٌة فً البنٌة الفضائٌة  ،حٌث ٌالحظ انخفاض قٌمة عامل االرتباط الوضوحٌة
 ، Intelligibility = 0.7975هذه
 Intelligibility = 0.6013بٌنما قٌمة (الوضوحٌة) فً المرحلة االولى
القٌمة تعبر عدم وضوحٌة الشبكة الفضائٌة للمدٌنة نتٌجة النخفاض التماٌز الفضائً ،أي عدم وضوح المركزٌة الفضائٌة
شكلٌا ً وفضائٌا ً  ،بسبب استخدام مراكز المنمطة للوحدات .Modular
الثانً  :معامل ارتباط عالقة التكامل  T1024 Integrationفً المخططات المقطعٌة مع الطول المقطعً Segment
 lengthحٌث ٌالحظ انخفاض قٌم معامل االرتباط فً المرحلة الثانٌة الذي بلغ  R =0.023عن المرحلة االولى
الذي بلغ R=0.080
تحلٌل النتائج
 - 1تشٌر النتائج الى ارتفاع قٌم مقاٌٌس ()Integration [HH]R3 ،Integration [HH] ،Choice
فً المرحلة الثانٌة الناتج عن قٌم التكامل المتري (تكامل متري موضعً ٌنتج عن البلوكات المنمطة االقل حجما ً التً تشكل
مراكزاً)الذي ٌحقق المركزٌة الحٌة(التً تتطلب وحسب رأي  Hillierأن تكون مإثرة مـورفولوجٌا ً من خالل الشكل
الشبكً الكثٌف وذات وصولٌة بٌنٌة عالٌة ضمن كل مركز) ،ووصولٌة ضعٌفة بٌن المراكز.
 -2تشٌر النتائج الى ارتفاع قٌم مقٌاس التكامل الموضعً ( )Integration [HH]R3مقابل التكامل الشمولً وهو ما
ٌإشر أهمٌة المراكز كوحدات نمطٌة ذات طبٌعة فردٌة  individual Modularلها نظام فضائً خاص بها تقرٌبا ً
اعتماداً على الوحدات المنمطة.
 -3تشٌر نتائج تحلٌل معامل االرتباط(شكل  )4ان انخفاض القٌم فً المرحلة الثانٌة ٌمثل مإشر واضح على كثافة
الشبكات الفضا ئٌة المنمطة (الشبكٌة) للمراكز (الفضوات)  ،حٌث ٌمكن للنظام الفضائً االستغناء من هذه المراكز فً
حالة تعرضها الى اضطرابات  ،كما ٌالحظ ضعف االتصالٌة بٌن المراكز (مما ٌجعل منها )individual Modular
مقابل قوة النظام الفضائً لمنطقة الدراسة على التنظٌم الذاتً .بمعزل عن أي من مراكزها وهو ما ٌحقق مرونة النظام
الفضائً .
االستنتاجات والتوصٌات:
 -1من خالل نتائج التحلٌل المورفولوجً (للشكل الحضري) لمنطقة الدراسة ٌ ،تضح ان الشكل الحضري القائم على
مراكز متعددة منمطة ٌإثر بشكل إٌجابً فً قدرة المدٌنة على االستجابة بسرعة وفعالٌة اثناء حاالت االضطرابات
حٌث تحول الفضوات الى مراكز (نمطٌة) للفعالٌات التجارٌة بدالً من المحاور التجارٌة التارٌخٌة فً المرحلة
المورفولوجٌة األولى التً سجلت قٌم أدنى للمقاٌٌس (، )Integration [HH]R3 ،Integration [HH] ،Choice
من المرحلة الثانٌة التً بدأ ت بالتحول المورفولوجً فً عقد التسعٌنٌات الى ٌومنا هذا ،وهو ما ٌمثل استجابة الشكل
الحضري المرن للظروف واالضطرابات االقتصادٌة( الناتجة عن مرحلة الحصار وعدم االستقرار االمنً الحالً)
الذي انتج مراكزاً نمطٌة متضمنة تجمعات للباعة المتجولٌن فً مركز الرصافة التارٌخً .
 -2ان مرونة الشكل الحضري تتحقق من خالل االمكانٌة المتاحة للنظام الفضائً باالستغناء عن مراكزها المنمطة فً
حالة تعرضها الى اضطرابات التً تكون آمنة للفشل  ،أي ال ٌإدي فشل المركز المنمط الى فشل النظام بؤكمله وهو ما
ٌحقق مرونة النظام الفضائً.
 -3النظم غٌر متجانسة (المتنوعة) التً تمتلك خاصٌة الوحدات المنطمة للعالقة بٌن المكونات تمٌل إلى أداء مرونة
نظامٌة ممنهجة وتمتلك القدرة على التكٌف مع التغٌرات( .بدال من تؤثٌر قطع الدومٌنو لنظام ترتبط كل مكوناته ارتباطا
وثٌقا وأقل تنوعا).
 -4توصً الدراسة بامكانٌة اعتماد النظام المراكز المتعددة النمطٌة فً معالجة مشاكل فجوات النسٌج الناتجة من اندثار
اجزاء كبٌرة من النسٌج الحضري التارٌخً فً العدٌد من المراكز التارٌخٌة فً المدن العراقٌة.
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.(Numerical analysis  (التحلٌل العددي:ً) القٌاس الكم2( جدول
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) ٌبن التحلٌل المقارن للمرحلتٌن المورفولوجٌتٌن بالخصائص التوبولوجٌة والمقطعٌة3( شكل
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 الصف االعلى للوضوحٌة الفضائٌة للمرحلتٌن الصف االسفل ٌوضحScatter plots ) ٌوضح تحلٌل4( شكل
ًعالقة التكامل مع الطول المقطع
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