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Abstract 

Due to the local conditions that prevailed in the riverside landscape, the landscapers should be aware of the 

natural role of the ecological aesthetic, which has its importance in attracting the attention of the community 

and directed it towards the ecological environment, and from the discussion we have the problem which is, 

“the absence of studies to clarify the natural dimension of riverside ecological landscape”. Thereby 

determining the target put forward is to provide a database for the designers of riverside landscape, and 

through theoretical studies emerged the importance of the natural dimension. Also, there are three 

ecological components emerged in to achieve this dimension, and the component are (patch, edge, path) in 

riverside, thus the research began to test the hypothesis through analysis of  riverside projects, and the 

results confirmed what referred to the hypothesis. The study then moved to test what had been reached on 

the results of local development projects to the riverside of the Tigris River in Baghdad. In addition, the 

result called for providing a proposal and come up with a summary of recommendations on how to achieve 

natural dimension in ecological aesthetic of the Tigris riverside landscape. 

Key words: riverside landscape, ecological aesthetic, natural dimension. 

االيكولوجي في الفضاءات الخارجية للحافة النهريةلجمال الطبيعي لالبعد 

 المستخلص

ية في وبسبب مناشدة االصوات االيكولوجتعاني الفضاءات الخارجية لحافة نهر دجلة من اإلهمال وقلة العناية بالبيئة الطبيعية     

، توجب على مصمم الفضاءات الخارجية ان يعي دور وحماية مكونات البيئة االيكولوجية السعي نحو تحقيق التوازن مع الطبيعة

البعد الطبيعي في الجوانب الجمالية وتأثيره على وعي المجتمع للعناية بالبيئة االيكولوجية وكيفية تحققه ضمن مكونات تلك البيئة 

جمال د الطبيعي للالدراسات الشمولية التي توضح البع غياب“بـالبحثية المشكلة  بذلك تمثلتو .الخارجيةفي الفضاءات 

البحث  هدف أصبحوبذلك . االيكولوجي وكيفية تحققه ضمن المكونات االيكولوجية في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية "

لبعد ضمن كيفية تحقيق ذلك ااالستفادة من البعد الطبيعي للجمال االيكولوجي في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية وابراز في 

ات الخارجية لفضاءالتي توضح المكونات االيكولوجية في ا ولتحقيق هدف البحث تم استعراض الدراسات االيكولوجية.المكونات 

الفضاءات  االيكولوجي فيالمتعلقة بالجمال البحث الدراسات السابقة تناول ومن ثم يتحقق ضمنها مفردات البعد الطبيعي  والتي

بذلك وبرزت مفردات ومؤشرات تحقق البعد الطبيعي في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية. ، ومن خالل الدراسات الخارجية

تتباين )الجوانب الطبيعية( مع )المكونات االيكولوجية( في تحقيق الجمال " ـالمتمثلة ب فرضيتهشرع البحث الى اختبار 

واكدت . حافات االنهرر صحة الفرضية تم تحليل عدد من مشاريع والختبا. االيكولوجي في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية"

ويليها يكولوجي اال الجمالفي تحقيق  الحفاظ على الطبيعيةمفردة اهمية ارتفاع  سجلت النتائجالنتائج على صحة الفرضية، حيث 

ون قيق الجانب الطبيعي ويليه مكاهمية الرقعة في تح كما وبرزت. والتعرجمفردة المشهد االيكولوجي ثم مفردة الحافة الصحية 

انات استخراج االمكالنظري و اإلطارتحليل الفضاءات الخارجية لحافة نهر دجلة وفقا لمفردات  )الحافة( ثم )لمسار(. ومن ثم تم

 الفضاءات الخارجية لحافة نهر دجلة. تحقيق الجمال االيكولوجي في المتاحة في

، المكونات االيكولوجيلحافة النهرية، الجمال االيكولوجي، البعد الطبيعي، االفضاءات الخارجيةالكلمات المرشدة: 

المقدمة

جداول وال باألنهارفالناس يرتبطون أكثر وأكثر  االشكال،حيثما وجدت الحياة، من المحتمل جدا وجود نهر او ماء بأي شكل من     

برزت  ر ثلث من القرن العشرينفي اخو( 7115 ،1، ص وآخرون)عباس،  والقنوات المائية ويعملون جاهدين لتحسين اعادتها

هتم بفلسفة الفن وباألشكال الفنية التقليدية مثل الشعر واالدب والتشكيل يقبل ذلك  جمالال حيث كان االيكولوجي.اهمية الجمال 

جمالية بكل الفنية هي االبعاد ال، هذه االشكال الطبيعيةوالموسيقى والرقص فضالً عن االشكال الفنية الجديدة مثل االفالم والفنون 

 ما يحيط االنسان في الحياة اليومية، فضالً عن امتالكها قواعد مهمة إلظهار التقدير الجمالي في البيئة الطبيعية.

جي ووظهرت اهمية الجمال في تحفيز المتلقي للعناية بالبيئة االيكولوجية، وبسبب قلة االهتمام بالبعد الطبيعي للجمال االيكول     
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شمولية التي الدراسات ال غياب“ البحثية بالمشكلة  تمثلت تحققه ضمن المكونات االيكولوجية ومعرفة كيفيةفي الحافة النهرية 

توضح البعد الطبيعي للجمال االيكولوجي وكيفية تحققه ضمن المكونات االيكولوجية في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية 

ضمنها  لفضاءات الخارجية والتي يتحققاستعراض الدراسات التي توضح المكونات االيكولوجية في اولتحقيق هدف البحث تم . "

ومن ثم يتناول البحث الدراسات السابقة المتعلقة بالجمال االيكولوجي في الفضاءات الخارجية بشكل عام، مفردات البعد الطبيعي 

النظري وتطبيقه في الدراسة العملية من خالل بناء  لإلطار واستخالص المفردات وصوالوفي الحافة النهرية بشكل خاص، 

 استمارة تحليل المشاريع، والقيام بتحليل المشاريع، وقياس النتائج( ثم استخراج االستنتاجات والتوصيات. 

 

 المكونات االيكولوجية: 

الفضاءات الخارجية ودورها في الحفاظ تهدف هذه الفقرة الى عرض الدراسات التي تناولت أبرز المكونات االيكولوجية في     

  ضمن الفضاءات الخارجية على تماسك النظام االيكولوجي

 

 1995، (Lawrence, Bacchae, Brown) دراسة

أشارت الدراسة الى أن التصاميم التقليدي للفضاءات الخارجية يعمل على عزل المكونات األيكولوجية الطبيعية عن البيئة    

الحضرية وأن ما يتبقى من تلك المكونات فيتأثر بشكل سلبي بما يتم اضافته في الفضاءات الخارجية. في حين ان التصاميم 

 ,P.3, Lawrence) .اليكولوجية فيما بينها وبين ما يتم تصميمه في الفضاءات الخارجيةااليكولوجية تعمل على ربط مكونات ا

Baschak, Brown ,1995) 

الى ان مكونات الفضاءات الخارجية االيكولوجية للحافة النهرية هي )المسارات( وتشمل المجرى النهري  اشارت الدراسةوقد     

ات. و)الرقع( وتشمل السهول الخضراء والحقول النباتية والمزروعات والمتنزهات والقنوات المائية والطرق الحضرية والمنحدر

 والحدائق والمنشئات البشرية، كما وان جودة الفضاءات الخارجية تعتمد على مدى الترابط بين عناصر الفضاءات الخارجية

 ,P.7، Lawrence, Baschak) الخارجية هنالك ثالثة مبادئ مؤثرة في العالقة بين المكونات االيكولوجية في الفضاءات   

Brown ,1995) : 

 الكائنات من منطقة الى اخرى ومن رقعة العالقة إليصالالعالقة بين الكائنات مع البيئة المحيطة: وتستخدم المسارات في هذه  -

  .الى اخرى

 ن مصفوفةضمعلية بين الممرات والرقع العالقة بين المسارات والشبكة الحضرية: تعتبر الحافة النهرية العنصر االكثر فا -

الفضاءات الخارجية االيكولوجية للمدينة كما وان انتشار الكائنات يعتمد على مقدار الترابط في هذه المصفوفة. ولكون النباتات 

بين المسارات  اوالحيوانات المحلية تبحث عن فرص مستمرة للبقاء ضمن الظروف البيئية القاسية فان سهولة االنتقال والترابط فيم

  يزيد من قابليتها على البقاء 

ان التنوع النباتي يتحقق من خالل حضور كبير لتعدد االنواع النباتية ضمن رقعة معينة في الحافة النهرية وذلك باالعتماد على  -

 ,P.10. )الرقعة وحافتهاكبر حجم الرقعة، كما ويتحقق الحفاظ على المكونات الطبيعية من خالل تقليل التدخالت البشرية على 

Lawrence, Baschak, Brown ,1995) 

 

 6991(، Dramstadدراسة )

ة من المساح بالرقعة هي)الحافة( و)الممر(. ويقصد الرقعة( والفضاءات الخارجية االيكولوجية الى ) مكوناتقسمت الدراسة      

ة الحاف بها امااالرض الطبيعية ذات حدود معرفة تختلف باختالف احجامها واعدادها وموقعها وشكلها وطبيعة الحدود المحيطة 

فهي الحد الفاصل بين الرقعة والبيئة المحيطة بها وتختلف باختالف مكونات الحافة، فهي اما ان تكون نباتات خضراء او مياه او 

تجة من التدخل البشري في تحديد الرقعة. والممر هو العنصر الخطي او المنحني في الفضاءات الخارجية والذي حدود صناعية نا

تستغله الكائنات لالنتقال من منطقة الى اخرى، ويختلف باختالف توجهه واستقامته وانحنائه وعرضه وامكانيته في الربط ما بين 

الرقعة والممر والحافة في الفضاءات الخارجية االيكولوجية وتختلف المصفوفات  الرقع، اما المصفوفة فهي شبكة العالقات بين

 باختالف اشكالها وهندسيتها وكثافة الممرات والرقع الموجودة فيها وانسجامها.

  يلي:يعتمد تحقق القيمة االيكولوجية على مجموعة من السمات والعالقات لعناصر الفضاءات الخارجية وكما 

الرقعة الواحدة الى قسمين يؤدي الى خلق حافة جديدة صالحة لعيش الكائنات المتكاثرة على بيئة  تقسيم فأن رقعة:بالنسبة لل   

الحافات. وفي الوقت ذاته يؤثر ذلك على تقليل عدد الكائنات التي تتكاثر في البيئة الداخلية للرقعة، كما وان  كبر حجم الرقعة له 

يؤثر على وصول الموارد الرئيسة للكائنات الحية في المنطقة البعيدة عن الحافات، اهميته في تنوع الكائنات في داخلها اال ان ذلك 

وتتميز الرقع الكبيرة بوجود موارد كافية لنشوء المجاميع وبالتالي تضمن الرقعة الكبيرة تنوع اكبر من الكائنات، ويعد الرقعة 

رد بين المجاميع البيئية والتحديد من انتشارها مما يؤثر اكثر يؤدي الى ضعف في ايصال الموا الوسطية الرابطة بين رقعتين او

سلبا على اعداد الكائنات في تلك الرقعة، كما وان الترابط بين الرقع االيكولوجية في الفضاءات الخارجية يعطي الخيارات المتعددة 

 للكائنات في اختيار البيئة المناسبة للعيش. 

ل النباتات وارتفاعاتها وتوزيعها االفقي مما يؤثر على زيادة الكائنات الحية التي تعيش يكثر فيها تنوع اشكا :بالنسبة للحافة   

الداخلية وحماية مواردها. وتعد زيادة التدخالت الغير طبيعية  كائنات الرقعةبالقرب منه. وان عرض الحافة يساعد على حماية 

بين الحافة والبيئة المجاورة لها مما يؤدي الى ضعف وصول على الحافة الطبيعية للرقعة يؤدي الى تقليل التواصل الطبيعي 

الموارد الى الكائنات الداخلية، كما وان معظم الحافات الطبيعية ذات خطوط منحنية ومتعرجة ومعقدة اال ان التدخالت البشرية 

لمحيطة طع بين الرقعة والبيئة افي العادة تميل الى تبسيطها وتعديلها وجعلها اكثر حدية، وتشجع الحافات المنحنية على التقا
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وسهولة العالقة بين الكائنات، اما الحافة المستقيمة فإنها تساعد على تسهيل مرور الكائنات بجوارها، وتساعد الحافات المتعرجة 

الكائنات  نالطبيعية على تقليل مخاطر االنجراف وضياع موارد الكائنات المتنوعة في البيئة الداخلية للرقعة وتضمن تنوع كبير م

 وكلما كانت الحافات اكثر تعرجا زادت جهات التواصل بين الرقعة والبيئة المحيطة.

انتقال الكائنات والعالقة بين الرقع يتطلب وجود عناصر رابطة من الممرات والمدرجات. وقد تعمل الممرات  انللمسار: بالنسبة 

رية المحيطة به. الحض الطبيعية والفضاءاتعلى ترشيح انتقال الكائنات بين رقعة واخرى. والنهر يعد ممراً رئيسياً وحيوياً للرقع 

عة في حركة الكائنات، كما وان وجود الرقع الداخلية على طول الممر الرابط بين رقعتين وتعتمد فاعلية الممر على المسافة المقطو

كبيرتين يسهل حركة الكائنات وانتقالها من بيئة الى اخرى، وللوصول الى رؤية واضحة من قبل الكائنات، نجد ان المسافة الرابطة 

 لى طول الممر.بين الرقعتين الكبيرتين تعتمد على مدى وضوح الرقع الصغيرة ع

العقد والحافات والمسارات في تحقيق جمالية المدينة ودور تلك العناصر في الى أهمية ( 7115أشارت دراسة )عباس، كوثر، 

فضالً عن أهمية الشبكات الخضراء والقطاعات الخضراء والطرق الخضراء والحواف  الحفاظ على استدامة المدن المستقبلية

 (7115، 2، كوثر، صللمشاة عباسالمخصصة والجدران الخضراء والعقد 

تقدم من دراسات المكونات االيكولوجية ان تحقق النظام االيكولوجي للفضاءات الخارجية للحافة النهرية يعتمد  ممانستنتج 

على وجود العالقات بين المكونات الطبيعية للحافة النهرية فيما بينها وبين البيئة المحيطة لخلق منطقة حضرية انتقالية مشتركة 

ماء لتحقيق التنوع النباتي واالحيائي وتعزيز التداخل مع مكونات البيئة المجاورة لها، كما بين االنظمة االيكولوجية لليابسة وال

  :وان المكونات االيكولوجية في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية تشمل كال مما يلي

 ويرتبط تحققها بوجود )رقع كبيرة، رقع صغيرة، رقع متجمعة( :(patch) الرقعة-6

 ويرتبط تحققها بوجود )حافة عريضة، حافة متعرجة((: edge) الحافة-2

 (: ويرتبط تحققها بوجود )مسار واضح، مسار متعرج، مسار قصير(path)المسار-3

 

 الجمال االيكولوجي

 لوجيااليكو جمالكرد فعل للتعامل مع البيئة واالهتمام بها. ففي المراحل االولية لفهم مجال عمل ال جمال االيكولوجيال برز    

 جمالالظهرت ثالثة مفاهيم رئيسة خاصة بوقد  وانما على الكائنات البشرية ونشاطاتها. البيئية فحسبكانت ال تؤثر على العوامل 

يز على الترك هوالشكلية وهو ما يشابه الفضاءات الخارجية االوربية. )الثاني(  جمالااليكولوجية، )االول( هو المفهوم الخاص بال

 ( Suprabha, 2007, p45)الثالث( فكان ذا عالقة بالتصويرية. ) الطبيعة. اماصفة التسامي في التعامل مع الشكل في 

 : كاالتياشارت الدراسات الى تعريف الجمال االيكولوجي و  

ظام والتنوع االيكولوجي، وخدمات النهو ربط الشعور بالمتعة مع الشعور بضرورة الحفاظ على البيئة والصحة االيكولوجية،  -

  (Gabester and other, 2007, p3) البيئي تصبح اكثر تقبال عند تعزيز القيم الجمالية في البيئة االيكولوجية.

هو الناتج الشعوري من العالقة المتقابلة والمتقاطعة بين العملية الداخلية االيكولوجية والرؤية البشرية، والذي يمكن ان يكون  -

في المعنى والتأثير نتيجة ارتباطه الفعلي مع التناقضات البشرية. وفي العمق نجد العالقة بين المظهر والواقعية، وبين العقل  أعمق

 (Mc mcharg, 1963, p187) والعلم.والطبيعة، وبين الفن 

ات بطة باإلدراك المعرفي والعمليهو الشعور النابع من االصول الثقافية او التقاليد المجتمعية المتأصلة بيولوجيا والمرت -

 Kaplan and)مع النظام االيكولوجي.  تتوافقاجتماعية الشعورية التي تنبأ عن قرارات تحمل عواقب شخصية او عواقب 

Kaplan, 1989) 

  .كولوجيةااليالوظيفة االيكولوجية والصحة ب المجتمع للعنايةتقدم ان الجمال االيكولوجي هو ما يجذب انتباه واهتمام  ممايتضح 

 

 االيكولوجي في الفضاءات الخارجيةالجمال 

تعرف الجمالية االيكولوجية للفضاءات الخارجية على انها " الرغبة البشرية للتمتع بالفضاءات الخارجية التي تحقق منفعة      

الخارجية الجميلة هي " الشعور بالمتعة المصاحبة للخصائص المؤقتة او الدائمة ألنماط الفضاءات  وان الفضاءاتايكولوجية" 

    (Gabester and other, 2007, p2) ".الخارجية

االيكولوجية هي المفهوم الذي يربط بين التفضيالت والمعايير، ويتوسع ليتضمن الهيكل الوظيفي للنظام االيكولوجي  جمالال -

 (.Mozingo 1997; Bell 2004ات الخارجية. )في الفضاء

الجمالية االيكولوجية هي توجيه المتعة عن طريق فهم المنفعة االيكولوجية بشكل مباشر او غير مباشر وربطها مع مكونات   -

وحاً. فسر قصدية ووض أكثرالفضاءات الخارجية. ومتى ما تم فهم العمليات االيكولوجية وارتباطاتها، ستصبح التجربة الجمالية 

(Leopold)  الخارجية بأنه )القيام بما هو قليل أللوانها واشكالها دون التأثير على جودتها  االيكولوجي للفضاءاتالمظهر الجمالي

 (Mozingo 1997; Bell 2004). الصورية، وعمل كل ما هو مالئم للعملية االيكولوجية(

تفضيل  يمكن أن تؤدي نظرياً الىوفكر واالحساس مع تقدير النظام الطبيعي وعملياته ان التجربة الجمالية االيكولوجية تدمج ال -

الفضاءات الخارجية االيكولوجية، لذا فعلى التداخالت التصميمية ان تشجع المجتمع على تقدير االبداع والبدائل البصرية ألنماط 

 ,Klein)حقيق التقارب مع منفعة الوظيفة االيكولوجية وعملياته. الفضاءات الخارجية باالعتماد على العناصر الطبيعية والثقافية لت

2013, p22) 

ان التجربة الجمالية للفضاءات الخارجية االيكولوجية ترتبط في كيفية تقدير الجمال من خالل ابعاد مختلفة التداخل مع المشهد  -
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الفضاءات الخارجية الثقافية تتزامن عادةً مع مشاعر البصري، وان التجربة الجمالية التي تجلب المتعة وباإلمكان ادراكها ضمن 

بالجماليات السمعية، والشمية،  ويرتبط ايضاً المشاهدة بصريا  جمالمتضاربة معقدة . وإن المظهر المحسوس يرتبط عادةً مع ال

 .(Thorne and Huang 1991; Stokes et al. 1997)والذوقية، واللمسية المجتمعة ككل في الفضاءات الخارجية 

الل فهمها ويوافق عليها مجتمعيا من خ االيكولوجي يتمان وظيفة النظام  في الفضاءات الخارجية الجمال االيكولوجي يفترض  -

قصد فقط وال ي االيكولوجية(من المفردات  الحيوية، وغيرهاالحيوي، المرونة  )التنوعتعريف وقياس المؤشرات االيكولوجية مثل 

ايضا معرفة درجاتها ومستوياتها والمجموعات المعقدة لشكل السلوك االيكولوجي في الفضاءات  معرفة كيفية قياسها وانما

 االيكولوجية يمكن ان يؤدي الى تغير في التصرفات المسؤولة عن االهتمام االيكولوجي. جمالالخارجية االيكولوجية، وان تعزيز ال

(Klein, 2013, p23) 

ان المظهر الجمالي للعمليات االيكولوجية للفضاءات الخارجية تكون مهمة للكائنات البشرية التي تعيش وتبقى وتتعاقب ضمن   -

العالقات المظهرية الفضائية، وبذلك فان المناهج التي تعمل على التوفيق بين الطبيعة والثقافة ستكون هي الرئيسة واالكثر تقبالً، 

 (Klein, 2013, p24)البشري وتجاربه.  وفهماً لمقياس االدراك

االيكولوجية في الفضاءات الخارجية اداة قوية الختبار واكتشاف البدائل المناسبة لدمج االيكولوجيا  جمالال انتقدم  ممايوضح 

بالجمال وجعل ما هو مخفي يظهر في الفضاءات الخارجية الحضارية، حيث تعمل التجربة الجمالية البشرية على خدمة 

وع وذلك بتحقق المتعة في التن عيا ومالئمة ايكولوجيا  الفضاءات الخارجية إيكولوجيا بشكل ضمني، كي تصبح مقبولة اجتما

كما وان تصميم الفضاءات الخارجية يجب ان يجتهد لربط االيكولوجيا بالجمال  الوصول.الطبيعي والنفاذية وسهولة امكانية 

تبهر التجربة  على االخر، وانما يجب ان تظهر الوحدة بين الشكل والوظيفة في الفضاءات الخارجية كي أحدهماوال يطغي 

 البشرية وتغنيها بالتفضيالت الجمالية كما تغنيها بالتفضيالت االيكولوجية.

 

 اليكولوجي في الفضاءات الخارجيةدراسات الجمال ا
تناولت موضوع الجمال االيكولوجي للفضاءات الخارجية لغرض  ركزت هذه الفقرة على عرض الدراسات السابقة التي

 استخالص اهم المفردات والمؤشرات.

 

 1191(، Laurieدراسة )

ثالثة مناهج رئيسة في تحقيق الجمال االيكولوجي في الفضاء الخارجي، وهي التوجه الخاص  اشارت الدراسة الى وجود    

 الخاص بتحقيق متعة الناس.  والتوجهالوظيفي  االيكولوجي والتوجهبالمشهد 

التواصل مع الطبيعة ومرتبط بجوهر الحياة اليومية للفرد ويرتبط ايضا باإلحساس  فكرةعلى المشهد االيكولوجي قائم  ان توجه   

حاجات لالعملية الطبيعية قبل التدخل الحضري، اما التوجه الوظيفي فهو يسعى الى تحقيق ا أصلبالمكان وكيفية التعبير عن 

الضرورية للتواصل مع الفضاء الخارجي من تنوع في االستخدامات واوقات االستخدامات وسهولة الوصول والنفاذية وتكامل 

العناصر الموضوعية في الفضاء الخارجي وتُعد اعادة التدوير والتأهيل والصيانة جزء من العمل الوظيفي. اما تحقيق متعة الناس 

ثم العمل على تحقيق احتياجاتهم المرتبطة باإلحساس بالجمال من خالل االحساس بالسيطرة على البيئة فيعتمد على تحديد هويتهم 

 ( Laurie, 1989, p2)المحيطة واالحساس بالتاريخ، واالمان، والصحة الناتجة من المساحات الرياضية. 

     7112(، Jesselدراسة )

العناصر في الفضاءات الخارجية باالعتماد على  إدراكاالدراكية المعتمدة على عملية  على المناهجركزت هذه الدراسة       

النتائج المستخلصة من الدراسات االدراكية ونظرية المعلومات، توصلت الدراسة الى تصنيف مفردات الفضاءات الخارجية 

 (Jessel, 2006، p1) :تشملالمرئية حسب مستوى التعقيد، والتي 

اصر: من خالل هذا المستوى يتم وصف انواع االستخدامات في الفضاءات الخارجية وهيكل العناصر في مكونات مستوى العن -

الفضاءات الخارجية. نجد ضمن هذه العناصر تصنيف العديد من المظاهر واالشكال المتنوعة، كالفضاءات ذات العالقات باألبعاد 

 .جهاز الحسيالصغيرة، فضالً عن التفاصيل الصغيرة المدركة بال

  .مستوى الشكل: في هذا المستوى تظهر العالقة المتوحدة بين العناصر، واالشكال المصممة وهيئتها  -

مستوى الشخصية: وهو مستوى ادراك الفضاء ويعد هذا المستوى ناتج عملية توحيد العناصر والعالقة بينها وتصنيفها، كذلك  -

  .تتشابه بالمظهر الكلي المساحات التي تظهر من هذه العملية والتي

إن هذا المنهج المتبع في عملية التحليل يبرهن على ان المؤشرات الخاصة بتنوع الفضاءات الخارجية تتأثر بواسطة العناصر    

وليست بواسطة مالمح الفضاءات الخارجية نفسها. وهذه الحقيقة تؤدي الى ضرورة االخذ باالعتبار اشكال العناصر المشاهدة في 

 ,Jessel) .يئة البصرية للفضاءات الخارجية، وتنوع تلك العناصر والمؤشرات التي تجعل تلك العناصر مقبولة من قبل المشاهدالب

2006, p2) 

 2009(، Bakerدراسة )

 ,Baker, 2009: )تيةللفضاءات الخارجية االيكولوجية على النظريات اال واشارت الدراسة الى اعتماد التفضيل الجمالي       

p12) 

  لهذه النظرية ان الجمال االيكولوجي يجب ان يقود باتجاه البقاء، أي ان الفضاءات الخارجية التي يتم  المستقرات: وفقانظرية

 (Baker, 2009, p13)تفضيلها هي الفضاءات التي توفر امكانية البقاء حياً. 

  هي القاعدة الرئيسة في امكانية مطاردة الفريسة. ان هذه  رؤيته(الفرد على الرؤية من دون ان تتم  المخاطر )قدرةنظرية توقع

النظرية يمكن ان تشاهد في البيئة الحضرية عندما يفضل الناس طرق المشاة المصممة بالشكل الذي يمكنهم ان يروا االخرين 
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داخل  ا وامكانية رؤيتها مندون ان يتم رؤيتهم. كما يمكن مشاهدتها في الفضاءات المفتوحة للساحات االيطالية ودخول الضوء فيه

 (Baker, 2009، p14) .الشارع

  ساعد تنظرية المستقرات السابقة، اال انها تهتم بكم المعلومات المجموعة والتي  هذه النظريةتدعم  المعلومات:نظرية معالجة

الحكمة.  على الشجاعة وانما على على البقاء. وتؤكد هذه النظرية على ان الرغبة البشرية للسعي نحو البقاء لم تكن مبنية بسهولة

 (Baker, 2009، p15)وان الكائنات البشرية لها القابلية على معالجة العديد من المعلومات وتوقع نصف المخاطر مسبقا. 

  واشكال لنباتات)االنظرية الى ان الكائنات البشرية تفضل المظاهر الطبيعية للفضاءات الخارجية  أشارتالثقافي: نظرية الحكم ،

فضالً عن ذلك، تمتاز الفضاءات الخارجية  الممتدة.على مستوى االراضي المفتوحة  المبنية(االراضي مع بعض التكوينات 

الزهور  )االشجارومكونات االراضي الخضراء  االنهار(، البحيرات، )البركالمفضلة باحتوائها على مكونات مائية مثل 

 (Baker, 2009، p17) .رضية الرئيسةواالعشاب التي تُعد اال والنباتات(

  لى المزاج ا أقرباالستراتيجيات الشخصية في تصميم الفضاءات الخارجية نظرية  الشخصية: تعدنظرية االستراتيجيات

 (Baker, 2009، p18) الثقافية.الشخصي منها الى قوانين الحياة واالحكام 

   ان العديد من مصممي الفضاءات الخارجية الصينية، واليابانية، واالنكليزية استلهموا اعمالهم من  الطبيعة:نظرية محاكاة

ان الفضاءات الخارجية ( الى "Humphrey)دراسة الطبيعة، وال يقصد بذلك نسخ تفاصيل الطبيعة كما هي، وانما كما اشار 

 (Baker, 2009، p16)منها " المتكاملة يجب ان تعرض جمالية الطبيعة اوال وتخفي ما هو سيء

 

 2009(، Fry, Tveit, Ode & Velardeدراسة )

ركزت الدراسة على ربط المؤشرات الجمالية والمؤشرات االيكولوجية في الفضاءات الخارجية، حيث ان عملية التصميم       

اعدة مشتركة ق المستويات للوصول الىالعملية التصميمية على الدمج بين  حيث تعمل هي ما يوجه التطبيق للعناية بكال الجانبين.

ناس برؤيته لذي يرغب الا ابين المؤشرات الجمالية والفضاءات الخارجية االيكولوجية. وتقترب العملية التصميمية في توضيح م

  بالبيئة االيكولوجية  ويدفعهم لالعتناءفي الفضاءات الخارجية 

 ,Fry et al) :تيةخالل ابعاد الفضاءات الخارجية والمؤشرات المرتبطة بها الى المفاهيم اال الدراسة منتوصلت ولتحقيق ذلك    

2009، p. 942) 

 ان القيم البصرية يتم تقديرها من قبل الناس من خالل مشاهدة النظام والعناية المرتبطة به.  صيانة المكان:   -

 وقربها من بعضهاط بين العناصر االنسجام: درجة التراب  -

 االغناء في العناصر والتداخالت في االنماط المشاهدة، فضالً عن االشكال المختلفة الخواص. : هو التنوع -

 دون اي تدخل صناعي.  على الطبيعة هو مستوى الحفاظ الطبيعية:  -

من وجهة بالقيمة البصرية للمشروع فالبيئة الطبيعية المؤقتة: هي درجة التغير في التنوع الموسمي لألنظمة. وبما انها مرتبطة  -

 النظر االيكولوجية يعد التغير المستمر عنصر اساس في النظام الحيوي للكائن الحي.

القابلية على التصور: يعد كعامل مفتاحي للهيكل االيكولوجي الذي يرتبط باإلحساس بالمكان واستخدام االيقونات، والهوية  -

 المكان مع الهيكل الرئيس لإليكولوجيا.والتفرد وتداخل العناصر المرئية في 

 

  2063(،  KLEINدراسة )  

 ،Klein, 2013) يلي:وكما  وقيما جمالية،اوضحت الدراسة خواص الفضاءات الخارجية االيكولوجية التي تحمل معاني     

p79) 

المشاهد والتجارب والنفاذية للفضاءات الخارجية الطبيعية وشبه الطبيعية تمتلك فوائد صحية وهي مؤشرات مهمة  الطبيعية: -1

للرضا عن المكان ولجودة الحياة وللراحة النفسية، حيث ان االستجابة البشرية للطبيعة هي غرائز فطرية متأصلة عوضا عن 

 ر واالعشاب ترتبط عموما بكل ما هو طبيعي جزء منها مكتسب، وان النباتات الخضراء كاألشجا

الموقع وامكانية الوصول: ان العامل الرئيس المسؤول عن تسهيل اكتشاف الفضاءات الخارجية هو توفير سهولة للحركة في  -7

  الخارجية(الصيد والرحلة البرية وقيادة الدراجة وااللعاب  )مثلرحلة التجربة الخارجية 

رض المحيط بالحافة النهرية والتي يمكن االحساس بها على مستوى النظر يعطي االحساس شكل اال الطبوغرافي:التنوع  -5

 بعمق الفضاء الخارجي ويحفز االحساس البصري 

يعود هذا العامل الى عوامل البقاء والحماية من الظروف الجوية وامكانية الرؤية دون ان ترى، واكتشاف  الملجأ:توفير  -4

 المحيط وغرائز الصيد وتجنب االفتراس او اي اذى اخر 

حتوية مالمستقرات ومكوناتها المتعلقة بالبقاء تفسر القيمة المؤثرة للقرب من المياه او تفضيل المشاهد ال المياه:مؤشر وجود  -3

  الماء.على الماء سواء كان الماء المتدفق او وجود مجرى من 

وجود الفضاءات الممتدة المفتوحة او شبه المفتوحة، واالعشاب او االرض الممتدة المغطاة باألعشاب،  السافانا:اشكال  -2

واالشجار الظليلة، ووجود المياه، كلهم يعززون الرؤية والفهم والراحة واالمان، فضالً عن وجود انسجام في المشهد، وهو ما 

 ية نمو البشرية يشبه السافانا االفريقية، وهي البيئة المثالية لبدا

العناصر المميزة واالشكال التي توفر سهولة في تحديد البقعة ضمن المساحة المفتوحة من الفضاءات الخارجي  الدالة:النقاط  -2

 الشخصي وعدم الخوف من الضياع.   باألمانالذي يعزز االكتشاف والشعور 

عور باالهتمام ويقوي التجربة الخارجية، ويشجع على االغناء في االنواع وترتيب االشكال والعناصر، يعزز الش التعقيد: -9

 االكتشاف االبعد للفضاء الخارجي، ويرتبط بذلك التنوع بالعناصر والتغيير الشكلي لها. 
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واثارة  كثرأعلى التكوينات الشكلية للعناصر التي تعزز فكرة الغموض واالكتشاف والدعوة للحركة بشكل  التأكيد الغموض: -1

 (Klein, 2013، p79). الفضول

 

 دراسات الجمال االيكولوجي في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية

بعد ان تناول البحث الدراسات التي تناولت الجمال االيكولوجي في الفضاءات الخارجية تم االنتقال الى الدراسات الخاصة    

 بالفضاءات الخارجية للحافة النهرية لغرض التوصل الى أهم المؤشرات في تحقيق الجمال االيكولوجي

 1113 (،Alex) دراسة

 لتحقيق الجمال االيكولوجي في الحافة النهرية، كما يلي : لمفردات التي يمكن استثماراهااشارت الدراسة الى مجموعة من ا 

(alex, 1995, p14.26)  

امكانية الوصول من قبل الناس للحافة وتهيئة المسارات ومناطق التجمع لتتصل بصرياً ومادياً مع النهر، فضالً عن وجود نقاط  -

 دالة وخرائط موضحة للموقع  

كعامل اساس في تفضيل الناس للحافة النهرية من خالل تداخل النهر مع الحافة بمستويات مختلفة، وبأشكال مختلفة  :التماسك -

 تميل الى الطبيعية والتعرجات واالنحناءات 

 دينشئ من تهيئة الطريق بمواد تتالءم مقاييسه مع مستوى النظر والحجم البشري وتظليل الطريق ووجوالذي  المقياس االنساني -

مناطق التجمع القريبة من االبنية التاريخية والثقافية ذات الواجهات التفصيلية، فضالً عن تهيئة الطريق بالخرائط الموضحة للموقع 

 وخطط المحاور

  النشاطات واالستخدامات والتنوع في عالقة التداخل للمتنزهات مع الماء والتنوع في زوايا النظر. التنوع في -

موحد او اختيار مناطق تحيط بها االبنية التاريخية ذات الواجهات الفنية او المباني ذات  إطارل مع وجود التعقيد في التفاصي -

  االشكال المعقدة

الغموض في تغيير زوايا النظر وخلق مشاهد مختلفة، وفي الطريق المتعرج وخلق فعاليات مختلفة والقرب من المياه والتفاعل  -

  معها.

  تخدامات التجارية، والسكنية، والفعاليات النهريةاالس في تشجيعالنفاذية  -

 محاكاة الطبيعة في استخدام المواد وفي عالقة الحافة مع النهر  -

 

 7117 (،Podolakدراسة )

وهي الوحدة والتنوع والحيوية،  النهرية:الحافة  جمال االيكولوجي فييتحقق من خاللها ال تثالثة مفرداركزت الدراسة على    

اشارت الدراسة الى دور التنوع في تحسين  الخارجي.وتم شرح التنوع على انه الغنى في الحركة واللون وشكل حافة الفضاء 

جودة النظام االيكولوجي، فمثال مجرى النهر يتميز بتنوع شكله وخطوطه في عرضه وعمقه واستقامته او تعرجه، أما الوحدة 

، ع الكلمطلح يصف كيف الماء كمادة سائلة يوفر التماسك في عناصر مجرى النهر، ويعطي التناسق إلى أجزاء مختلفة فهي مص

 مع البيئة الطبيعية الخضراء وتوفير المشاهد المجاورة للمياه.  خالل التعاملوبالنسبة للحيوية فتتحقق من 

بة  في الجامعات الى تفضيل الناس الى رؤية المياه وحركتها وعالقة استنتجت الدراسة باالعتماد على استبيان متخصصين وطل   

 المياه المتحركة مع المياه الثابتة واالشكال الناتجة من هذه العالقة، كما وانهم يفضلون اوال  الفضاءات الخارجية في الحافة النهرية

وحركتها وثالثا رؤية المياه الثابتة وانعكاسات البيئة ذات المشهد الطبيعي واالرض الممتدة الخضراء وثانيا رؤية مساقط المياه 

عليها، واشارت نتائج االستبيان الى ان امكانية الوصول تلعب دورا رئيسا في تفضيل الناس للفضاءات الخارجية ونتائج االستبيان 

ما يفضلون تباء السارقون بينها، إنوضحت الى ان الناس ال يفضلون الحافات ذات االشجار الكثيفة التي تمنع رؤية المياه وتسهل اخ

 ان يكونوا مسيطرين على مدى الرؤية.

أشارت النتائج الى ان امكانية تفاعل الفرد مع النهر تقوم باالعتماد على لونه ومعرفة سبب تلون المياه. فكلما كان لون المياه     

 بني يعد صفة سلبية منفرة للناس، ان وجود االشجار العاليةالى االزرق كلما زاد التفاعل بين الناس والحافة، بينما اللون ال أقرب

بالقرب من الحافة ممكن ان يؤثر في مقدار النفاذية البصرية وتفضيل الناس للعالقة بين الرصيف واالثاث والنباتات مع الماء. 

ة او ن ان يوجد خلف الزاوييميل الناس الى تفضيل الفضاءات الخارجية التي تحفز الحركة والغموض والتساؤالت حول ما يمك

 لها وهذا ما يشير الى ضرورة تسهيل أقرببعد هذا الممر. وأيضاً يزيد تفضيل االنسان للحافة النهرية والتفاعل معها كلما كان 

ن يال متفض أكثرامكانية الوصول الى الحافة النهرية، كما وان الفضاءات الخارجية ذات الكثافة العالية في وسط المدينة تُعد 

المدينة وان الفضاءات الخارجية التي تساعد على تسهيل القيام بالنشاطات الرياضية والفنية  أطرافالفضاءات القليلة الكثافة في 

 تفضيال من قبل الناس. أكثروالثقافية تُعد 

 -السابقة: مستخلص الدراسات  

من خالل الدراسات السابقة التي تم تناولها فيما يخص الجمال االيكولوجي للفضاءات الخارجية بشكل عام والحافة النهرية    

 (1الى جوانب مختلفة في تحقيق الجمال االيكولوجي للحافة النهرية وكما موضح في جدول )بشكل خاص تم التوصل 
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 ( يوضح مستخلص الدراسات السابقة1جدول )

 

  

 :البعد الطبيعيمفردات 

ضاءات لجمال االيكولوجي في الفالبعد الطبيعي ل تحقيق من الدراسات السابقة تم استنتاج مؤشرات من خالل ما تم استخالصه    

بمقدار ما يتم الحفاظ عليه من البيئة الطبيعية والتعرج النهري وتحقيق المشهد  والذي يرتبط تحققهالخارجية للحافة النهرية 

 االيكولوجي والحافة الصحية.

 تنوع والتضاد في االلوان والخامات فيوهو ما يرتبط بتنوعها وتغيرها الديناميكي وال الطبيعية:مفردة الحفاظ على   -

الفضاءات الخارجية الحضرية. لذلك السبب فان وجود مثل هذا التغير على الحافة النهرية يخلق العديد من الشخصيات المختلفة 

ضرة، اشجار موسمية، نباتات صنوبرية(، اشجار معمرة، اوراق نباتية باالعتماد على نوع االشجار والعشبيات )نباتات دائمة الخ

 .ملونة، واالزهار الموسمية

 ويرتبط تحققها بموجود )التعرجات النهرية / وتعرج المسارات على طول الحافة النهرية( مفردة التعرج: -

لمفتوحة، االعشاب او االرض الفضاءات الممتدة المفتوحة او شبه اوجود وتشير الى  مفردة المشهد االيكولوجي: -

الرؤية والفهم والراحة واالمان، فضالً عن وجود  كلها تعزز، ووجود المياه، وهي الظليلةالممتدة المغطاة باألعشاب، واالشجار 

انسجام في المشهد، وهو ما يشبه السافانا االفريقية، وهي البيئة المثالية لبداية نمو البشرية، فضالً عن وجود البرك والتجمعات 

 المائية ومساقط المياه

خالل  ه منالمياظيمها والحفاظ على نظافة تتحقق الحافة الصحية من خالل تهذيب النباتات وتن الصحية:الحافة مفردة   -

 قرب لون المياه من اللون االزرق وخلوه من الشوائب والنفايات، وبالتالي يؤثر ذلك على الشعور بالراحة. 

-  

 فرضية البحث 

لنهرية ومن الجمال االيكولوجي في الفضاءات الخارجية للحافة ل البعد الطبيعي لتحقيق النظري اإلطارمفردات بعد أن تم انتخاب 

تباين ت ": صياغة فرضية البحث كما يليتم  ة، والمسار(،خالل ما تم التوصل اليه من المكونات االيكولوجية )الرقعة، والحاف

 .الجوانب الطبيعية( مع )المكونات االيكولوجية( في تحقيق الجمال االيكولوجي في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية")

 الدراسة المفردات

ركزت الدراسة على توفير امكانية الوصول والتواصل مع الطبيعة والحفاظ عليها، 

واالحساس بالمكان الطبيعي والحضاري، فضالً عن تحقيق الهوية، واالحساس بالتاريخ، مع 

 تحقيق الوظيفة من خالل التنوع في االستخدامات والفعاليات.

 دراسة

Michael Laurie 

العالقات الشكلية بين  الدراسة الى ان شخصية الفضاءات الخارجية تعتمد علىاشارت 

مكونات الفضاءات الخارجية مثل النباتات الى اهمية وهيئتها كما واشارت  العناصر

والمسطحات المائية ودور الشكل المدرك من تلك المكونات في اغناء التجربة المجتمعية 

 وتلبية احتياجات والتفضيالت.

 Jesselدراسة 

الغموض والتعقيد االمان و مفردةالى مجموعة من النظريات التي اهتمت بالدراسة  اشارت

( ايكولوجية يرتبط توفرها Themeالوصول، فضال عن توفير موضوعات ) وتسهيل امكانية

بوجود اراضي ممتدة خضراء مكونة من االشجار واالزهار واالعشاب وتوفر منظور مائي 

 القرب من المياه او من خالل وجود شرفية على المياه، مع تواجد برك ومساقط مائيةناتج من 

 Bakerدراسة، 

اشارت الدراسة الى اهمية تحقيق العناية بالنظام الطبيعي والحفاظ على الهوية الطبيعية 

وتحقيق الرمزية والتعقيد والسياق االنساني والحفاظ  النهرية،واالنسجام بين مكونات الحافة 

 على عالقة الغطاء النباتي مع السياق التاريخي

 ,Fry, Tveit دراسة  

Ode & Velarde 

امكانية الوصول للحافة النهرية،  مميزة تسهلركزت الدراسة على اهمية توفير عناصر دالة 

فضال عن اهمية الحفاظ على الطابع الريفي للفضاءات الخارجية من خالل توفير المساحات 

الواسعة من االراضي العشبية الخضراء واالشجار المظللة الشبيهة بأشكال السافانا وزراعة 

ر منظمة. فضال عن توفيالنباتات المحلية، على ان تكون المساحات الخضراء نظيفة ومهذبة و

مشاهد تحتوي على برك ومساقط مائية، والقيام بفعاليات بالقرب من النهر. كما وركزت 

الدراسة على اهمية االحساس بالهوية، وخلق زوايا نظر ممتعة، والتماسك، والتعقيد، والتنوع 

لجوية في عالقة الحافة النهرية مع النهر، وتحقيق الوظيفة وتوفير ملجأ من الظروف ا

 وتحقيق الخصوصية

 Kleinدراسة 

ركزت الدراسة على عرض المفردات التي تؤثر في تحقيق الجمال االيكولوجي في 

الحفاظ على الرمزية واستثمار االنارة الطبيعية وتسهيل الفضاءات الخارجية للحافة النهرية ك

تنوع وال ومحاكاة الطبيعةامكانية الوصول والتماسك والتعقيد والغموض والمقياس االنساني 

 والنفاذية.

 ,Alexدراسة

ركزت الدراسة على مفردة التنوع الطبيعي والوحدة والحفاظ على تعرج الحافة النهرية 

 وتقليل التلوث وتسهيل امكانية الوصول

 Podolakدراسة 
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 العملية( )الدراسة 

 

 تهيئة استمارة تحليل المشاريع 

النظري  راإلطاالتي تم التوصل اليها في  الطبيعية في هذا المحور تم اعداد استمارة تحليل المشاريع باالعتماد على الجوانب   

والمكونات االيكولوجية وما يرتبط بها من مفردات تحقق الجمال االيكولوجي في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية، وتشمل ما 

  يلي:

اعتمد البحث على القياس الوصفي التحليلي للمعلومات المستخلصة من المشاريع باالعتماد على المعلومات المنشورة من قبل    

للحافة النهرية، أو عن طريق مالحظة االشكال وتحليلها بأسلوب وصفي  باالعتماد على مقدار تحقيقها لمؤشرات  الجهة المصممة

( حيث يمثل )العمود 7الجمال االيكولوجي، وقد نظمت هذه المعلومات المستخلصة في استمارة خاصة كما موضحة في  الجدول )

و)العمود  ،الطبيعية ( فيمثل المؤشرات التي تحقق المفرداتني)العمود الثا ، أماالطبيعي انببالج( المفردات المرتبطة االول

( 5( يمثل درجة تحقق المؤشر نسبةً الى ما يتم ذكره ضمن وصف المشروع او تحليله، فأما يتحقق بشكل جيد فيعطى قيمة )الثالث

(. اما )العمود 1حقق المؤشر فيعطى قيمة )( او ال يت1( او يتحقق بشكل ضعيف فيعطى )7او يتحقق بشكل متوسط فيعطى قيمة )

( فيمثل شرح عن كيفية تحقق المؤشر ضمن المشاريع لغرض االستفادة منها في معرفة الطرق المستخدمة لتحقق المؤشر رابعال

)الرقعة  النهرية( فيمثل المكونات االيكولوجية للحافة خامسالعمود ال)أما واستثمارها في تطوير المشاريع المحلية مستقبالً، 

 يكولوجية في تحقيقه لمؤشر معينوالحافة والمسار( التي يتحقق ضمنها المؤشر لغرض قياس اهمية كل مكون من المكونات اال

 )اعداد الباحث( نموذج استمارة استبيان المشاريع (2جدول )

 

شرح كيفية  المكونات االيكولوجية

 تحقق المؤشر

درجة تحقق 

 المؤشر

 المفردات الطبيعية المؤشر

 1 1 7 5 الرقعة الحافة المسار

 الحفاظ على الطبيعية التنوع النباتي   

 التنوع الحيوي   

 تنوع المستويات   

 التعرج تعرج الحافة   

 تعرج المسار

االراضي الممتدة    

 الخضراء

 المشهد االيكولوجي

 مساقط للمياه   

 تجمعات مائية   

 القرب من المياه   

 الحافة الصحية نباتات مهذبة   

 مباه نظيفة   

 

 تحليل المشاريع 

 ة حيثافة النهرية بطرائق مختلفمنفذة من مدن مختلفة ارتقت بواقع الفضاءات الخارجية للح مشاريعالعملية تناولت الدراسة    

تم انتقاء تلك المشاريع لتشابه حاالتها مع حالة مرور النهر بمركز المدينة وتشابه عرض الضفتين وبعد كل ضفة عن االخرى 

كما هي الحال في ضفاف نهر دجلة، فضال عن اختيار المشاريع التي تتسم مدنها بغزارة القيم التاريخية والثقافية، وعنايتها بالهوية 

 كون الى القيم التاريخية والثقافية لمدينة بغداد.ما ي أقربالمحلية وهو 

 ع مركزمحيث اختير دراسة تصميم حافة نهر السين في باريس ونهر موسكو في روسيا   نتيجة تشابه البيئة التاريخية للمدينتين    

مط المدينة وتشابه طبيعة نعن تشابه طبيعة المباني على الحافة واختالف التنوع في االستخدامات  التاريخي فضالمدينة بغداد 

حافة  اما دراسة تصميم الحافة.فضال عن تشابه المسافات المخصصة للمناطق الخضراء على طول  واالشكال العضويةالحضري 

نهر المسيسيبي في مينابوليس فيمكن ان تستثمر اليات تصميم تلك الحافة في تصميم المناطق الطرفية المفتوحة لمدينة بغداد لما 

  .تشابه من حيث االمكانات المتاحة لكال الحافتين وتشابه عرض الحافات وتوفر الجسور والمساحات وطرق الوصول فيه من

 

 

  2062/ / روسيا  موسكوضفاف نهر  االول: تطويرالمشروع 

يعد اعادة تصميم ، وكم مربع 111تغطي المنطقة المصممة على طول الحافة النهرية لنهر موسكو ما يقارب  المشروع:وصف    

اهم اهداف ادارة مياه مدينة موسكو، حيث ان التصميم المقترح  أحدضفاف نهر موسكو الرئيسة وتحويل حافتها الى حافة خضراء 

على تحويل الفضاءات الخارجية للحافة النهرية الى فضاءات خضراء طبيعية، فضال عن تعزيز القيم الثقافية والتعليمية في 

لحافة واالهتمام بالنقل العام. وكان الهدف من المشروع هو تحويل الحافة من جدار فاصل الى منطقة واصلة الفضاء على طول ا

( توجهات ادارة مياه مدينة موسكو في السعي 1القيمة التاريخية لقلب مدينة موسكو. ويوضح الشكل ) وإنعاشبين المجتمع والنهر 
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تخدام في االس للمشاة والتنوعية والتوجيه نحو استخدام الطرق المخصصة نحو تحقيق تجمعات خضراء على طول الحافة النهر

-maxwan.nl/selected-projects/moscow) الفعاليات الثقافية بالقرب من المباني التاريخية. وتحقيق وتوجيه

river/#/t_3940) 

ل وط النقل العام والنقل الكهربائي والنقخط النهرية واقتراحطول الحافة  وحول وعلىاالنتقال عبر  المشروع بتحسينيتميز    

الى  الحافة اهتم بتحويلكما وان تصميم الحافة النهرية  الهوائية.للمشاة والدراجات  ومحاور الحركةمن المراس.  المائي والعديد

المشروع ا اهتم ية، كموالفعاليات الثقافية والقيام بالتمارين الرياض واالبداع والتعلمفضاء عام على طول الحافة يوفر التواصل 

الوسطى في حوض النهر وتحويلها الى شواطئ طبيعية في قلب المدينة، فضال عن االهتمام بتأسيس متنزهات على طول  بالجزر

 الحافة النهرية لكل منها سماتها الخاصة  

لفضاءات الخارجية قياس الكبير توفر افعلى الم الكبير:تنبع القيم االيكولوجية للمشروع من خالل ربط المقياس الصغير بالمقياس    

امكانية خلق استخدامات جديدة للنظام االيكولوجي. كما وان تطوير الحافة النهرية سيؤكد على الفضاءات الخارجية ضمن المقياس 

الصغير من تشجير وتزهير حافات الطرق والمحاور، والذي سيسهم في خلق سبل تواصل المجتمع مع الفضاءات الخارجية 

 ( استمارة تحليل المشروع.5جديدة. واهتم التصميم في توضيح مداخل المشروع وعالقتها مع الحافة النهرية. ويوضح الجدول )ال

(maxwan.nl/selected-projects/moscow-river/#/t_3940) 

 

 

   

   

-maxwan.nl/selected-projects/moscow)( شكل توضيحي لتطوير حافة نهر موسكو المصدر: 6شكل )

river/#/t_3940) 
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 اعداد الباحث(المشاريع )( نموذج استمارة استبيان 3جدول )

 المؤشر مالتقيي )اعداد الباحث( الوصف مكونات ايكولوجية

 الحفاظ على الطبيعية

توفير مساحات خضراء عائمة على النهر مما يسمح  عرض الحافة

انواع مختلفة من الخضروات والفواكه  بزراعة

 والزهور وتوفير بيئة مناسبة للتواصل مع النهر

 التنوع النباتي 5

 رقع متجمعة

طول الحافة  المتفرقة علىربط البيئة االيكولوجية  مسار واضح

النهرية بالشكل الذي يسمح بالحفاظ على تواصل االحياء 

والكائنات وانتقالها من بيئة الى اخرى بالشكل الذي 

 يساعدها على اختيار البيئة المناسبة للعيش

 التنوع الحيوي 5

 تجمعات للرقع

زيادة عرض الحافة وتوفير مستويين او ثالث مستويات  عرض الحافة

 الحافة بالنهرمن عالقة 

 تنوع المستويات 7

تعرج  1 وجود تعرجات قليلة على مستوى الحافة حافة متعرجة

 الحافة

 التعرج

للمشاة  محاور متعرجة الماء فيقرب السكان من سطح  مسارات متعرجة

 تخترق االراضي الخضراء

تعرجات  5

 المسارات

 المشهد االيكولوجي

الخضراء واالشجار المظللة وجود االراضي المنبسطة  رقع كبيرة

 والبحيرات في المناطق ذات المساحات الكبيرة

االراضي الممتدة  5

 رقع صغيرة الخضراء

 عرض الحافة

 مساقط للمياه 1  

 تجمعات مائية 1 وجود مساحات قليلة من التجمعات المائية رقع صغيرة

محاور للمشاة تخترق  الماء فيقرب السكان من سطح  مسار متعرج

االراضي المنبسطة الخضراء واالشجار المظللة 

 المناطق ذات المساحات الكبيرة والبحيرات في

 القرب من المياه 5

 عرض الحافة

 الحافة الصحية

 نباتات مهذبة 1 وجود مساحات قليلة من النباتات المهذبة رقع صغيرة

 حافة عريضة

لم يتجه المصممون الى اتخاذ استراتيجية معينة في تنقية  وضوح المسار

المياه من الشوائب، اال ان الدراسات النظرية اشارت 

وتنوع الى اهمية التنوع النباتي على جانبي النهر 

التربة الذي يسهم في تقليل الشوائب ويؤثر  مستويات

 بشكل قليل على زرقة المياه

 مباه نظيفة 7

 

 م 2062/ / فرنسا  السينضفاف نهر  تطويرالثاني: المشروع 

احات مس ونظيفة توفرتهدف ادارة حافة نهر السين الى تحويل تلك الحافة الى فضاءات حضرية خضراء  المشروع:وصف     

 للتجمع والقيام بالنشاطات المحلية

 وفضاءات ترفيهيةكم العديد من الحدائق العائمة ومساحات مخصصة للنباتات المحلية  7.4تمتد على طول الحافة بما يقارب     

 واالسترخاء  للعبلألطفال والشباب  ومساحات مخصصة

متر مربع من الحدائق العائمة  1911وتعد الخطوة الرئيسة في عملية تطوير حافة نهر السين في باريس هي اضافة ما يعادل     

تعمل هذه الجزر العائمة على تنمية مجموعة من النباتات واالعشاب المحلية. كما  بجسور.مقسمة الى خمس جزر عائمة مرتبطة 

نوعاً  7111من  أكثر والتي اثمرتنباتات وزراعتها والعناية بها على طول الحافة النهرية. وشملت عملية تطوير الحافة تنويع ال

( مبادئ تحقيق الجمال 4نوعاً من االسماك. يوضح جدول ) 51من  وأكثرنوعاً من الطيور  124مختلفاً من النباتات، فضال عن 

 ( http://www.urbangardensweb.com) السين.االيكولوجي في الفضاءات الخارجية لحافة نهر 
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 http://www.urbangardensweb.com المصدر:( يوضح تطوير حافة نهر السين في باريس 2شكل )

 

 ( يوضح تحليل مشروع تطوير حافة نهر السين في باريس المصدر )الباحث(2جدول )

مكونات 

 ايكولوجية

 المؤشر مالتقيي )اعداد الباحث( الوصف

 الحفاظ على الطبيعية

متراً مربعاً من الحدائق العائمة  1911اضافة ما يعادل  عرض الحافة

مقسمة الى خمس جزر عائمة مرتبطة بجسور، وتخصيص 

مساحات للتنوع النباتي والزراعة وارشاد االطفال والمجتمع 

في طريقة العناية بالنباتات وزراعة انواع مختلفة منها. كما 

النباتات وزراعتها والعناية بها على طول  وان عملية تنويع

 نوعاً مختلفاً من النباتات 7111الحافة النهرية اثمرت عن 

 التنوع النباتي 5

 رقع صغيرة

 تعرج الحافة

نوعاً من الطيور  124وجود عن  أثمرتوفير البيئة الخضراء  تجمعات للرقع

 نوعاً من االسماك 51من  وأكثر

 التنوع الحيوي 5

 عرض الحافة

 تعرج الحافة

منحدرات من النباتات  تحويلها الىوزيادة عرض الحافة  عرض الحافة

 الطبيعية

 تنوع المستويات 5

يعد توفير منحدرات مختلفة التداخالت على طول الحافة  حافة متعرجة

محاولة لخلق التعرج النهرية وتهيئة البيئة الطبيعية لألحياء 

 والنباتات

تعرجات  7

 نهرية

 التعرج

تحقق التعرج بالمسارات بنسبة قليلة نتيجة االمتداد الخطي  عرض الحافة

 للحافة النهري على طول المسار النهري

تعرجات  1

 المسارات

 المشهد االيكولوجي

وجود رقع صغيرة من االراضي المنبسطة الخضراء  رقع صغيرة

 واالشجار المظللة واالزهار

الممتدة االراضي  7

 تعرج الحافة الخضراء

 مساقط للمياه 1  

وجود الحدائق العامة بأشكال وتداخالت مختلفة يخلق نوعا  رقع صغيرة

 من التجمعات المائية، التي تسهل تفاعل الناس مع الماء

 تجمعات مائية 7

محاور للمشاة تخترق  الماء فيقرب السكان من سطح  عرض الحافة

 االراضي الخضراء

 القرب من المياه 5

 الحافة الصحية

تهتم ادارة مياه نهر السين بتهذيب النباتات وتقليل الشوائب  رقع صغيرة

 وتنقية المياه والحفاظ على زرقته

 نباتات مهذبة 5

 عرض الحافة

 مباه نظيفة 5 وضوح المسار

 مسار واضح

 

 م  2062ضفاف نهر المسيسيبي  / مينابوليس / المشروع الثالث :  

تصميم الحافة النهرية بتحويل حافة نهر المسيسبي الى حافة صحية ايكولوجية تعمل على تصفية مياه  المشروع: يهتموصف 

ط المجتمع باقتصادها، وتوفير عمل، ور وإنعاشاالمطار قبل وصولها الى النهر. ويهتم تصميم الحافة في تحقيق احتياجات المدينة 

نهرية ان التصميم المعد يتماشى مع خطوط الحافة ال .النهريةبالبيئة االيكولوجية، مع ضمان التنوع في المكونات الطبيعية للحافة 
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االراضي الصالحة لقيام الصناعة الصحية وتوقيع اماكن الموانئ  للنهر، واكتشافالمنحنية والمتعرجة لمحاكاة النظام الطبيعي 

-courses.washington.edu/gehlstud/gehl-studio/wp-content/themes/gehl) الخضراء.

studio/downloads/Autumn2011/A11_MinneapolisCentralWaterfront.pdf) 

 

   

   

-courses.washington.edu/gehlstud/gehl-studio/wp) ( يوضح تطوير حافة نهر المسيسيبي المصدر3شكل )

content/themes/gehl-

studio/downloads/Autumn2011/A11_MinneapolisCentralWaterfront.pdf) 

 

 ( يوضح تحليل مشروع تطوير حافة نهر السين في باريس المصدر )الباحث(5جدول )

مكونات 

 ايكولوجية

 المؤشر التقييم الوصف

 الطبيعيةالحفاظ على 

تهيئة الحافة النهرية والجزر المقاربة لها لقيام المجاميع  رقع كبيرة

 والطيورالنباتية 

 التنوع النباتي 5

 تعرج الحافة

 التنوع الحيوي 5 رقع متجمعة

 عرض الحافة

 تعرج الحافة

 النهرية.تنوع ارتفاعات النباتات على طول الحافة  عرض الحافة

 مكونة بذلك ما يعرف بغابات الحافة النهرية

 تنوع المستويات 5

 تعرج الحافة

تداخل الحافة النهرية مع النهر بمستويات ومسافات  تعرج الحافة

 البيئة المناسبة لنمو االحياء والنباتات تهيئمختلفة 

 التعرج 5

 المشهد االيكولوجي

االراضي الممتدة  5 الممتدة الخضراءوجود مساحات كبيرة من االراضي  رقع كبيرة

 رقع متجمعة الخضراء

 مساقط للمياه 1  

تداخل الحافة النهرية مع النهر يخلق مساحات من  رقع صغيرة

 المسطحات المائية

 تجمعات مائية 5

توفر مستويات منخفضة للحافة ا تسمح للناس بالتقرب  تعرج الحافة

 والتعرف على االحياء النهرية

 القرب من المياه 5

 الحافة الصحية

تظهر النباتات المهذبة في مناطق متفرقة من الحافة  رقع صغيرة

 وبعضها يترك على شكله الطبيعي

 نباتات مهذبة 1

ي االراض واالعتماد علىتهيئة االراضي والمستنقعات  تعرج الحافة

 الخضراء في تصفية مياه االمطار قبل وصولها للنهر

 مباه نظيفة 7
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 نتائج تحليل المشاريع  

وتم افراغ  (5و) (2)و( 3تقدم من عملية تحليل المشاريع تم استخالص نتائج القياس من خالل كال  من الجداول ) مما   

الطبيعية ضمن المكونات االيكولوجية )الرقعة والحافة حقق المفردات والمؤشرات للجوانب المعلومات المتعلقة بمدى ت

 لقياس بتحليل النتائج كما يلي: وتم ا Microsoft Excelوالمسار( في جدول خاص بواسطة برنامج 

 :مؤشر تنوع المستويات لكل منهما، وقد حقق  % 53حقق مؤشر التنوع النباتي والتنوع الحيوي  مفردة الحفاظ على الطبيعية

 (3-4من نسبة تحقيقه لمفردة الحفاظ على الطبيعية. كما في الشكل ) %51الحافة النهرية مع المياه في عالقة 

 اظهرت النتائج المتعلقة بالمكونات االيكولوجية للحافة النهرية فيما يخص المكونات االيكولوجية لمفردة الحفاظ على الطبيعية:

ويليه في تحقيق ذلك  %21في وجود الحافة واالنماط المرتبطة بها وبمعدل  أكبران مفردة الحفاظ على الطبيعية تتحقق بشكل 

 (2كما في الشكل ) .%5المسار بمعدل  ووجود %53وجود الرقعة بمعدل 

 

 
 ( نتائج تحقق مفردة الحفاظ على الطبيعية ضمن المكونات االيكولوجية1الشكل )

 

ق التنوع النباتي ة في تحقيالحافبالنسبة لمؤشر التنوع النباتي: اظهرت النتائج ارتفاع نسبة اعتماد التنوع النباتي على وجود    

وجود المسار تأثيراً واضحاً على التنوع النباتي ضمن  ولم يسجل، %45بمعدل  الرقعة، ويليه االعتماد على وجود %32وبمعدل 

والرقع  والرقع الكبيرة، لكل منهما %71بمعدل  الحافة العريضة والحافة المتعرجةالحافة النهرية. ويتحقق ذلك من خالل وجود 

 .لكل منهم %14 الصغيرة والرقع المتجمعة بمعدل

ويليه في ذلك  %35بمعدل  الحافةتائج ان التنوع الحيوي يعتمد على وجود بالنسبة لمؤشر التنوع الحيوي: فقد اظهرت الن    

على وجود الحافة العريضة والحافة .  ويعتمد تحقيق ذلك %9وتحقق وجود المسار بمعدل  %51بمعدل الرقعة  تحقق وجود

وجود مسار  وتقل اهميةا. لكل منهم %51بمعدل المتجمعة ا في تحقيق ذلك الرقع مويليهلكل منهما،  %72بمعدل المتعرجة 

 . %15واضح لتحقيق التنوع الحيوي بمعدل 

. %111وبمعدل  فةفي الحاالتنوع في المستويات يتحقق بشكل كبير  النتائج ان المستويات: اظهرتبالنسبة لمؤشر التنوع في     

. %73الحافة بمعدل  وجود تعرجوقلة االعتماد على  ،%23من خالل وجود عرض الحافة في تحقيقه لتنوع المستويات بمعدل 

 (2كما في الشكل )

 

 
 ( نتائج مؤشرات الحفاظ على الطبيعية ضمن المكونات االيكولوجية7الشكل )

 

  :من قيمة تحقق المفردة. بينما حقق مؤشر  %39.5فيما يخص مفردة التعرج حقق مؤشر تعرج الحافة النهرية مفردة التعرج

 التعرج. من قيمة مفردة %41.2تعرج المسار 

. %111ان تحقيق مفردة التعرج تعتمد بشكل رئيسي على الحافة وبمعدل  التعرج:فيما يخص المكونات االيكولوجية لمفردة    

 (9كما في الشكل )
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 ( نتائج تحقق مفردة التعرج ضمن المكونات االيكولوجية8الشكل )

 

ود الحافات المؤشر يتحقق فقط في وج االيكولوجية انفقد اظهرت النتائج الخاصة بالمكونات  النهرية:بالنسبة لمؤشر تعرج الحافة 

 المتعرجة

ووجود عرض  %21فيما يخص المكونات االيكولوجية تظهر اهمية وجود المسار المتعرج بمعدل  المسار:بالنسبة لمؤشر تعرج 

 ( 1كما في الشكل ) .%41الحافة بمعدل 

 

 
 المكونات االيكولوجية النهري ضمن( نتائج مؤشرات التعرج 9الشكل )

 

  :ومؤشر %51.9 الخضراء حققاظهرت نتائج تحليل المشاريع ان مؤشر االراضي الممتدة مفردة المشهد االيكولوجي 

حضوراً ضمن ولم يسجل مؤشر مساقط المياه من قيمة المفردة.   %41.1 حققمؤشر القرب من المياه و 72.5التجمعات المائية 

عملية تحليل مشاريع الحافة النهرية مما يدل على قلة تركيز المشاريع على تحقيق هذا المؤشر بالرغم من تأكيد الدراسات النظرية 

 عليه.

  :خالل تحليل المشاريع تظهر اهمية الرقع كمكون  ومنفيما يخص المكونات االيكولوجية لمفردة المشهد االيكولوجي

ويليه في االهمية مكون الحافة واالنماط المرتبطة به  %24تحقيق مفردة المشهد االيكولوجي، وبمعدل  ايكولوجي رئيسي في

 (11. كما في الشكل )%14ثم مكون المسار الذي سجل اقل تأثير له في تحقيق المشهد االيكولوجي وبمعدل  %77بمعدل 

 

 
 المكونات االيكولوجية االيكولوجي ضمن( نتائج تحقق مفردة المشهد 60الشكل )

 

بشكل  قيتحق نتائج تحليل المشاريع ان مؤشر االراضي الممتدة الخضراءالبالنسبة لمؤشر االراضي الممتدة الخضراء: اظهرت 

مع صعوبة تحقق هذا المشر ضمن  ،%71في حين يتحقق بشكل قليل ضمن مكون الحافة وبمعدل  .%21في الرقع وبمعدل  أكبر

، وفي الرقع الصغيرة بمعدل لكل منهما %71بمعدل والصغيرة  جية. ويتحقق المؤشر ضمن الرقع الكبيرةالمسارات االيكولو

 . %14 والحافة المتعرجة والحافة العريضة

بمعدل  لكبيرةابالنسبة لمؤشر تجمعات مائية: فقد أظهرت النتائج ان المؤشر يتحقق بشكل متفرد في الرقع، وتحديدا ضمن الرقع 

111%  
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الحافة ويتحقق ذلك من خالل وجود  ،%41بمعدل  الحافةسجل المؤشر اقل نسبة تحقق في  المياه: فقدبالنسبة لمؤشر القرب من 

 (11. كما في الشكل )%21وبمعدل العريضة، في حين حقق المؤشر اعلى نسبة تحقق ضمن المسار االيكولوجي 

 

 
 المكونات االيكولوجية االيكولوجي ضمن( نتائج مؤشرات المشهد 66الشكل )

 

  من قيمة تحقيق مفردة الحافة الصحية. ويليه وجود النباتات  %39.5وجود مؤشر المياه النظيفة  حققالصحية: مفردة الحافة

 . %41.2 المهذبة بمعدل

من خالل تحليل المشاريع برزت اهمية الحافة في تحقيق مفردة الحافة  فيما يخص المكونات االيكولوجية لمفردة الحافة الصحية:

 (17. كما في الشكل )%72بمعدل  المسار، ووجود %51يليه تحقق وجود الرقعة بمعدل  %45الصحية وبمعدل 

 

 
 ( نتائج تحقق مفردة الحافة الصحية ضمن المكونات االيكولوجية62الشكل )

 

ويليها وجود مكون  %21وفيما يخص المكونات االيكولوجية برزت اهمية الرقع بمعدل  المهذبة:بالنسبة لمؤشر النباتات     

 %21معدل وب لكبيرةفي الرقع ا أكبر. ولم يسجل وجود المسار تأثيراً على تحقق المؤشر. ويتحقق ذلك بشكل %41الحافة بمعدل 

 .%41وفي وفي الحافة العريضة بمعدل 

المسار الوضح بمعدل  ووجود %43فقد اظهرت النتائج اهمية وجود الحافة المتعرجة بمعدل  :النظيفة المياه لمؤشر بالنسبة    

 (15كما في الشكل ) .33%

 

 
 ( نتائج مؤشرات الحافة الصحية ضمن المكونات االيكولوجية63الشكل )
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 التحقق من الفرضية 

لوجي في تحقيقها للجمال االيكو مع المكونات االيكولوجية تتباينالطبيعي ان مفردات الجانب  اشارت عملية تحليل المشاريع    

في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية ويعتمد ذلك على ما حققته من تحقيق لمؤشراتها في عملية تحليل المشاريع. ومن خالل 

ردة المشهد االيكولوجي بمعدل ويليها مف %31.6مفردة الحفاظ على الطبيعية اعلى معدل تأثير بنسبة  المشاريع سجلتتحليل 

 (62. كما في الشكل )%61.7ومن ثم مفردة التعرج بمعدل  ،%61.7ومفردة الحافة الصحية بمعدل  30.1%

وقد أبرزت النتائج النهائية ان الجانب الطبيعي يتباين في استثماره المكونات االيكولوجية في تحقيق الجمال االيكولوجي حيث 

ويليه بذلك  %27بمعدل الصغيرة الرقع  %22الحافة العريضة بمعدل  في أكثراظهرت النتائج ان الجانب الطبيعي يتحقق 

، واعتمد تحقيق %65بمعدل رقع متجمعة وتوفير  %68بمعدل  مسار متعرجر ثم توفي %22وجود حافة متعرجة بمعدل 

 (62كما في الشكل ) االخرى.ومسار واضح بنسبة اقل من المكونات االيكولوجية  كبيرةالجانب الطبيعي على وجود رقع 

 

  

 ( نتائج مؤشرات الجانب الطبيعي ضمن المكونات االيكولوجية62الشكل )

 

 دجلةتحليل حافة نهر 
اليه البحث في تباين جوانب تحقيق الجمال االيكولوجي في الفضاءات الخارجية للحافات النهرية  من خالل ما تم التوصل    

الجمال االيكولوجي للفضاءات الخارجية لنهر دجلة سيتناول المحور الثاني تحليل واقع  في تحقيقولغرض االستفادة من ذلك 

االمكانات المتاحة فيها ومدى استغالل تلك االمكانات لتحقيق الجمال  دجلة واستخالصالحال للفضاءات الخارجية لنهر 

 االيكولوجي فيها.

 

 :لمعظم الى جسر )االحرار(من جسر باب ا نهر دجلةحافة تحليل االمكانات المتاحة ل

االتي: )مركز الفرات لدراسات وتصاميم كم وبينها يوجد جسر الشهداء، وتتميز بوجود 1،93يبلغ طول هذه المنطقة حوالي      

 (.7، ص7111مشاريع الري،

م من جسر الشهداء فضال عن وجود مجموعة متفرقة من مراس الزوارق  711اسماك على مسافة  علوهتحوي مرسًى للزوارق و 

على ضفتي النهر وجود المنطقة التراثية من جانب الرصافة والمطلة على النهر ،حيث تمتد المدينة القديمة الى النهر وتظهر 

ية القشلة، والفضاء المفتوح المتضمن فيها،  والمدرسة على امتداد الواجهة النهرية  مثل بنا التاريخيةاالبنية والشواخص 

المستنصرية، وقصر الوالي  ووزارة الدفاع ومن الجهة المقابلة تمتد مدينة الكرخ ومبنى التقاعد فضال عن وجود مساحات مفتوحة 

 (13كما في الشكل )مطلة على النهر  وجود مقام الخضر ) عليه السالم ( في جانب الكرخ بالقرب من جسر باب المعظم . 

 

 اعداد الباحث(االحرار )( مدى استغالل االمكانات المتاحة بين جسر باب المعظم وجسر 6جدول )

 استغالل االمكانات المتاحة المكونات االيكولوجية

 وجود رقع متجمعة صغيرة في جانبي الرصافة والكرخ غير مستغلة الرقعة

 غير مستغلة الحافة

 غير مستغلة المسار
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 الباحث(اعداد )المصدر ( يوضح اجزاء الحافة المدروسة بين جسر باب المعظم وجسر االحرار 15الشكل )

 2012لتطوير منطقة الرصافة"،  RIZVI, IRCCOدراسة شركة “)مشروع تطوير الرصافة القديمة: 

على   7114تعاقدت امانة بغداد مع الشركة العراقية الستشارات اعادة االعمار المحدودة وشركة )بروتشتات( االلمانية     

مشروع تطوير شارع الرشيد والمنطقة المحصورة بينه وبين نهر دجلة، ومن جسر باب المعظم الى جسر الجمهورية، وتكمن 

نسيجها التاريخي والتراثي والذي يمثل بانوراما لتاريخ   مدينة بغداد لما تحمله من اهمية هذه المنطقة بأهمية شارع الرشيد و

شواخص ومعالم تاريخية تمتد للقرون الماضية بدءا من االبنية التاريخية في مبنى وزارة الدفاع ثم القصر العباسي، والقشلة، 

لمقاهي الشعبية، والخانات ودور السينما. وتهدف عملية والمستنصرية، والجوامع المهمة، واالسواق، والمحاور التاريخية، وا

التطوير الى تحسين المشهد الحضري العام للشارع بما يناسب مكانته التاريخية وتحسين البنى التحتية وترميم المباني التراثية 

ة بغداد، . )أمانيخي والحضاريفضال عن تنسيق العناصر المعمارية المختلفة واعادة الحياة للشارع من خالل احياء الطابع التار

 (7117لتطوير منطقة الرصافة"، بغداد،  RIZVI, IRCCO"دراسة شركة 

 

 
 

 
 

لتطوير منطقة  RIZVI, IRCCOبغداد، "دراسة شركة  )أمانةالمصدر ( يوضح تطوير شارع الرشيد 61الشكل )

 (2062الرصافة"، بغداد، 
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 )اعداد الباحث(مشروع تطوير شارع الرشيد يوضح تحليل ( 7جدول )

 المؤشر الوصف مكونات ايكولوجية

 الحفاظ على الطبيعية

استغالل اغلب المساحات حول المباني كمناطق خضراء  مجاميع رقع

طبيعية اال انها لم تكن بمساحات كبيرة، مع وجود قليل لألحياء 

 البرية

 التنوع النباتي

 التنوع الحيوي 

 تنوع المستويات زيادة عرض الحافة وتصميمها بمستويات مختلفة الحافةعرض 

 التعرج تعرج الحافة وجود نسبة قليلة من تعرج الحافة في عالقتها مع النهر 

وجود مسارات متعرجة على اطول الحافة النهرية وبمستويات  

 مختلفة

تعرج 

 المسار

 المشهد االيكولوجي

االراضي الممتدة   

 الخضراء

يتعامل تطوير الحافة النهرية مع توفير النوافير بمناطق مختلفة  عرض الحافة

 من الحافة النهرية

 مساقط للمياه

تتوفر التجمعات المائية والبرك في مناطق متفرقة على طول  رقع صغيرة

 الحافة النهرية

 تجمعات مائية

من خالل توفير منصات  الماء يظهرقرب السكان من سطح  عرض الحافة

 عائمة وارصفة مخصصة للزوارق والعبارات

 القرب من المياه

 الحافة الصحية

 نباتات مهذبة  

 مباه نظيفة

 

   االستنتاجات:
الجمال االيكولوجي في الفضاءات الخارجية: على انه تصميم الفضاءات الخارجية كي تصبح مقبولة اجتماعياً ومالئمة  يعرف •

ايكولوجياً. حيث تظهر الوحدة بين الشكل والوظيفة في الفضاءات الخارجية كي تدعم التجربة البشرية وتغنيها بالتفضيالت 

 .وجيةالجمالية كما وتغنيها بالتفضيالت االيكول

تنتج التجربة الجمالية االيكولوجية من خالل توجيه المتعة لفهم المنفعة االيكولوجية بشكل مباشر او غير مباشر وبربطها مع • 

النظري، توجهات وجوانب تحقيق الجمال  اإلطار أنتجالمكونات االيكولوجية في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية. وقد 

 االيكولوجي في الفضاءات الخارجية للحافة النهرية.

سجلت مفردة الحفاظ على الطبيعية اعلى معدل تأثير في تحقيق البعد الطبيعي ويليها مفردة المشهد االيكولوجي، ثم مفردة   • 

 الحافة الصحية، ومن ثم مفردة التعرج. 

حقق مؤشر الحفاظ على التنوع النباتي في المشاريع العالمية اعلى مستوى في تحقيق الحفاظ على الطبيعية ويليه التنوع الحيوي  •

 والتنوع في المستويات  

 مؤشر تعرج الحافة وتعرج المساراتاهتمت المشاريع بشكل متقارب في تحقيق مفردة التعرج من خالل وجود  •

مؤشر القرب من المياه سجل اعلى قيمة تحقق للمفردة، ويليه في االهمية مؤشر االراضي  المشاريع أناظهرت نتائج تحليل  •

التجمعات المائية.  ولم يسجل مؤشر مساقط المياه حضوراً ضمن عملية تحليل مشاريع الحافة النهرية  الخضراء ومؤشرالممتدة 

 بالرغم من تأكيد الدراسات النظرية عليهمما يدل على قلة تركيز المشاريع على تحقيق هذا المؤشر 

 بوجود مؤشر المياه النظيفة. ويليه في االهمية وجود النباتات المهذبة. أكبران مفردة الحافة الصحية تتحقق بشكل   •

 وفيما يخص المكونات األيكولوجية: • 

 )التنوع النباتي، التنوع الحيوي، األراضي الممتدة الخضراء، حققت أعلى تأثير لها في كل من المؤشرات التاليةبالنسبة للرقع: 

 التجمعات المائية، النباتات المهذبة(

في المستويات، تعرج الحافة النهرية، القرب من  )التنوع حققت أعلى تأثير لها في كل من المؤشرات التاليةبالنسبة للحافة: 

 المياه، مياه نظيفة(

 المسار، القرب من المياه( )تعرج ير له في كل من المؤشرات التاليةحقق أعلى تأثبالنسبة للمسار: 
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 ( ملخص تحقق الجانب الطبيعي ضمن المكونات االيكولوجية17شكل )

 

 لجمال االيكولوجي في الفضاءات الخارجية لحافة نهر دجلةتحقيق البعد الطبيعي لمقترحات 

لتحقيق التنوع النباتي، والتنوع الحيوي، واألراضي الممتدة الخضراء، والتجمعات المائية، والنباتات المهذبة، بالنسبة للرقع: 

ن التواصل م ويوفر مساحاتيمكن ان يتم خلق الحدائق العائمة التي تسمح بالتنوع النباتي بين االزهار والخضروات المزروعة، 

ت الحادة والضيقة )مثل منطقة الرصافة القديمة ومنطقة كورنيش الكاظمية مع الطبيعة وخاصة في الحافات ذات المسافا

 و النبات وقيام االحياء النهرية.تساعد على نم بمواد مغذيةوالعطيفية(، فضالً عن استغالل الجزر النهرية واكساؤها 

على  لحافة، يسهلاالتنوع في المستويات، وتعرج الحافة النهرية، والقرب من المياه، يمكن خفض مستوى  لتحقيقللحافة: بالنسبة 

  في المناطق التي يتوقع فيها اشغال الحافة من قبل الزائرين النهر والسيماالزائرين التواصل مع 

ول الطبيعية المتعرجة في مكانات مختلفة على طلتحقيق تعرج المسار، والقرب من المياه، يمكن خلق الحافات بالنسبة للمسار: 

 وتمكين الناس من اختراقها بمحاور للمشاة. الحافة

 

   
(، pinterest.com/pin/486740672205107558( يوضح تصميم الرقعة ضمن الجانب الطبيعي، المصدر 18الشكل )

(maxwan.nl/selected-projects/moscow-river/#/t_3940) 

 مصادر االنترنت

[1].www.googlearth.com 

[2].STRATEGIC VISION ALONG THE MOSCOW RIVER (80KM), 7114, 

http://maxwan.nl/selected-projects/moscow-river/#/p_txt 

urbanland.uli.org/news/moscow-reconnects-river 

[3].Moscow River , 2014. pinterest.com/pin/486740672205107558 

[4].River taxi https://www.flickr.com/photos/christoph65/6652296615 

[5].The Edinburgh Standards for Urban Design 

www2.rgu.ac.uk/sss/edinburgh/policies_files/POLICIES%20Urban.pdf 

[6].Floating Gardens, Giant Chalkboards, and Climbing Walls on Banks of Seine in Paris 

urbangardensweb.com/2013/08/12/floating-gardens-giant-chalkboards-and-climbing-walls-on-

banks-of-seine-in-paris/ 
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