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ABSTRACT 

 Most modern studies in the field of the city development and restructuring its 

physical condition are oriented toward the principals of sustainability in building 

up strategies for future development. 

This research adapted this principal as a starting point by adapting the technical 

growth pole as a sustainable urban strategy.  

The research goes through the available literature review, which studies this issue, 

analyzing many international examples in order to deduce some principals which 

can be applied as a long term strategic tools fit for application in Basra being a 

future development pole in Iraq. 

 

Keywords: (Growth poles, technical growth poles, scientific cities, Sustainable   

                     urban design strategy). 

 
 في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة للمدن ةالتقنياقطاب النمو  دور

 )مدينة البصرة نموذجا(
 

 الخالصة
في تنظيمها المديني نحو تبني  الدراسات الحديثة في تطوير المدن و اعادة النظر بتوجهت اغل 

افكار التنمية المستدامة في وضع خططها االستراتيجية الُمطورة و المهيئة حسب ظروف كل  بللد و 
فللي محاولللة الللا ااتللرات امكانللات التطللوير الل ا البحلل   واليلل وتاريخللو و امكاناتللو ه و اللو مللا توجلل

ير حضللرم مسللتدامة و الخللو  فللي المسللتلبلية و تبنللي فكللرة اطللب النمللو التلنللي كاسللتراتيجية تطللو
االفكار و من ثل  الترلر  اللا جمللة ملن االمثللة  ا هاساسها النظرم و االدبيات السابلة التي تبنت 

المشللابهة الرالميللة الستلبللام برلل  مللن المبللردات اللابلللة للتطبيللة كخطللة اسللتراتيجية بريللدة المللد  
 فيهلااجل  تحليلة ابرلاد التنميلة المسلتدامة ملن  مدينلة الببلرةباالمكان اتخا اا نمو جا للتطبية علا 

 باعتباراا اطبا تلنيا مستلبليا .
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    )ااطاب النموه ااطاب النمو التلنيةهمدن علميةهاستراتيجية تبمي  حضرم: الكلمات الدالة
 مستدا  (.                    

 
ابرادالا هتنمية المستدامة الدراسات الرالمية نحو مواضيع ال: تتوجو اغلب البحو  الحديثة والمقدمة 

البحللو  تللل   الل هو يبللرم مللن بللين  .و اسللتراتيجيات تطبيلهللا علللا مللدن و دو  الرللال  المختلبللة 
المختبللة بالرمللارة البللناعية و المرتبطللة بللم شلل  بالتنميللة المسللتدامة للمللدن و البللرام  الرالميللة 

اد التنمية االاتبلادية و ارتباطهلا الملترحة لمدن مستدامة ه فلد اتضح ان اغلب تل  المدن بدات بابر
بالرمارة ملن الجوانلب البيئيلة و االجتماعيلة لتحليلة االوابلر الداعملة و المكمللة بواسلطة الجوانلب 

التركيللم علللا نمللط  الل ا البحلل  سللوف يللت االسللتثمارية مدعومللة مللن ابلل  بللانري اللللرار ه و فللي 
عية اال و او )اللطب التلني ( او )اطلب عمراني حدي  الرهد نسبيا في دو  الرال  المتلدمة و البنا

اختمفها في التسلميات ملن واالع اساسلي اال  علا و االدبيات السابلة واجمرت عليالنمو التلني ( كما 
و او ضرورة النهو  بالرمارة الررااية و دعمها و محاولة االرتلام بمستوااا اللا مبلاف اللدو  

تحتية اساسلية داعملة و سلاندة لملدن عراايلة مسلتدامة  الرالمية من عدة جوانب اامها او تحلية بنية
تكون اساسا و منبرا للنمو المررفي و االاتبادم و االستثمارم مراعيا الجوانب البيئية المستدامة و 

 تحلية االستدامة االجتماعية ك ل  بك  جوانبها . 
 

طلاب التلنيلة و لمبهلو  االا: ينطلة موضوع البحل  ملن واالع وجلود ابلور مررفلي  مشكلة البحث
دوراا في تحلية التنمية المستدامة محليا فضم عن انردا  اللوعي فيملا يخلن تنميلة و اعلادة تاايل  

 المدن و المناطة البناعية ببورة مستدامة وفة الطرة و االساليب الرالمية الحديثة . 
 

ليلة لمرتللام جملة من االاداف اي بمجملها غايلة اساسلية و حاجلة فرالبح  : يتضمن  هدف البحث
 بوااع المدن الررااية  ات الخبوبية الجا بة للنمو و التنمية ببورة عامة : 

يهللدف البحلل  التوبلل  الللا ترريللف شللام  و محللدد لللنمط عمللارة )االاطللاب التلنيللة( و عرضللها  -1
البنلام و التخطليط و التبلمي   المكانلات ببورة دايللة و شلمولية كلي ترسل  وضلوحية مسلتلبلية

 المستلبلي . 
ربط الرمارة و النظريات المرمارية في موضوع ااطاب النمو الحضرية بالنظريلات االاتبلادية  -2

الرالمية الاطاب النمو التلنية البناعية في البيئة الحضرية و الخروج بجملة اسلتنتاجات و رييلا 
 واضحة لمساس النظرم المكون و االدبيات السابلة في ا ا الموضوع . 

 النمو التلني من الجوانب التبميمية و التخطيطة المستدامة .الخروج بميشرات للطب  -3
 التوب  الا ااترات خطة عم  مستلبلية لمدن عرااية مستدامة مستلبم .  -4
 

للملدن : يتخ  البح  منهجا تحليليا ملارنا للتوب  الا ااتراحات لممكانلات المسلتلبلية  منهج البحث
علن طريلة التحليل  المللارن للتجلارب الرالميلة للدو  جلا متخ ا مدينة الببرة نمو الررااية مستلبم 

)مدينلة فلي متلدمة فلي موضلوع ااطلاب النملو التلنيلة و ملن ثل  ااتلرات امكانلات التحليلة المسلتلبلية 
 .  الببرة (

 
 النظريات و االدبيات السابقة: 
( ببللورة واضللحة مللن خللم  عللدد كبيللر مللن  Growth pole–بللرم موضللوع ) ااطللاب النمللو 

ئة الحضرية و دراسات اخر  في مجا  االاتباد و التنمية االاتبادية فضم علن يسات في البالدرا
الدراسللات الرالميللة و وجهللات  الل هالتنميللة الحضللرية المسللتدامة ه و مللن  للل  كللان ال بللد مللن طللرت 

النظللر البكريللة موضللع البحلل  و التحليلل  للتوبلل  الللا اسللس و ابللو  الجلل ور البكريللة الحليليللة 
اطللاب النمللو ( اوال و مللن ثلل  الترمللة فللي التحليلل  لربطهللا باالفكللار النظريللة للتبللمي  لموضللوع )ا

 Technical–انللي الحضللرم )ااطللاب النمللو التلنيللةالحضللرم المسللتدا  الخابللة ب للالنمط الرمر

growth pole  .) 
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اراما  اختبابات شلتا طرحت:  في البيئة الحضرية  االدبيات السابقة في موضوع اقطاب النمو
 :  سيت  طرحها و كما يليه لبة حو  ااطاب النمو مخت

(  Growth pole–: يلر  بيتلر كلورين ان )ااطلاب النملو  Peter Korenطروحات بيتر كورين 
ستثمارات البناعية كنه  اعتمدتو الكثير ملن اللدو  الاا اي مجموعة محددة من المدن توجهت اليه

الحضللر  فللي عللدد محللدود مللن المللدن للليس  ان تركللم السللكانالناميللة فللي الخمسللينات ه كمللا يللر  
ضروريا او كافيا لرفع مردالت النمو االاتبادية ب  يلر  ان ال ا التركلم الو حبليلة لمت يلرات ال 
عماللة لهللا بمرللدالت النمللو االاتبللادم و اامهللا توسللع الحكومللات المسللتمر فللي تللوطن االدارة و 

الكبيلرة فلي اياكل  البنيلة االساسلية فلي االجهمة المركمية الحكومية و التركم المكلاني للمشلروعات 

 . ]3ه ن2001اله لو  ه  [عدد محدد من المدن و سياسات التبنيع سابلة ال كر في الدو  النامية .
ركلم فلي تحليمتلو و الدراسلات التلي الا  :  Jacques R. Boudeville  بوديفيا  جاا  طروحات

ناعات الحضللرية المحبللمة علللا بهللا بتوضلليح موضللوع ااطللاب النمللو علللا انهللا مجموعللة مللن البلل

تطلرة  ه كما ]15هن2000هبوديبي [التطور و التنمية االاتبادية و الحضرية في مناطلها التابرة 

ب  بانللو للليس حالللو وبللبية لتللدفة   1(epolarisé Région-بوديبيل  الللا ترريللف )االالللي  المسللتلط 

يللد للرماللات اللائمللة بللين الرماللات و تبللنيبها كمجللاميع  ات تجللانس اللوم او ضللريف بلل  انللو تحد
تبرلا لطبيرلة التلدفة الل م يحكمهلا فهلو يسلتند عللا ( pole économiques االاطلاب االاتبلادية )

و الثللاني اللو التللدرج الهرمللي حيلل  ان التطبيللة ه مبهللو  مللمدوج ه االو  اللو الرماللات و التللرابط 
كوكبلة ملن التوابلع بلدما  ملن  البرلي لمبهو  االالي  المستلطب نمحظة في انتشار المدن و فلي وجلود

 Espaceكملا ان الحيلم المسلتلطب )ه( Metropole Regionale اللرية الا الرابلمة االاليميلة )

 épolaris( اللو مجموعلة مللن الوحلدات ) Unites او االاطللاب االاتبلادية التللي تللي  مللع اطللب )
( Pole)2 يللع فلي المسلتو   في مستو  اعلا منو مباشرة عماات اتبا  اكثلر ملن ام اطلب اخلر

 بوديبيلل ه[نبسللو ه و الل ا النللوع مللن الحيللم يجسللد المبهللو  المللمدوج لكلل  مللن االرتبللاط و التبريللة 

و حساباتو بواسلطة الرمالات الرياضلية توبل  اللا انلو  ا هه و من خم  دراستو  ]46هن2000

للي  ااال-1 الرمالات شلهرة الي : ال هيوجد لك  نوع من الرماات االي  مستلطب خان و ملن اكثلر 
االاللي  المسلتلطب -3االاللي  المسلتلطب لمشلترم السللع االسلتهمكية  -2المستلطب للرما  اليلوميين 

للرماات البناعية و التجاريلة ه و توبل  اللا ان النلوع الثالل  الو االكثلر شليوعا النلو  و عمالة 
ثا  علا   ل  او االي  اوية مع حركة النل  و االتباالت الهاتبية بين المراكم الحضرية و افض  م

يرتكلم  3و حلدد بل ل  و اشلار اللا ان )االلي  الخطلة ( .( gion LyonnaiseéR ليون في فرنسلا ) 
من  البداية في االالي  المستلطب اللائ  و بالتالي فهو يتميم عنو لسببين : االو  ان االاللي  المسلتلطب 

حلا  اغللب  ال هنشلام شلبكة لمسلتلطاب و اد ال يكون موجودا و بالتالي فان ادف االي  الخطة او ا
االاللالي  المراعيللة و المتخلبللة ه و ثانيللا ان االالللي  المسللتلطب  يمكللن ت ييللر شللكلو بواسللطة الحللدود 

  ه حيل  الكمركية و اخيرا اد ترغب الحكومة في تطوير االاالي  المستلطبة علا حساب ااالي  اخر
رية لحدود االاالي  المستلطبة اللائمة او الكامنلو عللا تاشير الت يرات الموا ان ادف االي  الخطة او 

بوديبيلل ه [الخارطلة ه و ال وجلود الاللي  خطلة بلدون مركلم للللرار و غالبلا ملا يكلون  ا سلمة دوليلة 

االنتظا  و  -1كما و اد  كر ان انال  عدد من المبااي  االساسية لمالي  اي : . ]57-46هن2000

                                                           
: هييم تومييما م  وييي الطييال  يي م  االق يي   تيي  م  ييم  epolarisé Région -االقليي ا استقييب     1

 اسم ض مماق ة بدف  ت اسح كة م است لمت ت . 
( ام traffic ( سلح كيية  center: تومييما اس  يي  حقيي  ممد و يير هييم است كيي   pole–اس  يي   2

 .]46,ص2000ممد و ر, [بب ح تن خالر استالح ة استج دة  است لمت ت اسبي 
م هم ح   تب ام  م تبصر  ح ق هدف اقبص دي  هاقل ا اسخ ة : هم االقل ا االكث  عتل ة تن غ   3

قيطال ام  15مكو ءة ع س ة م هط سك طمع ن , االمر تبمق  االتد ختس قطمات( م االخ   م ر االتد 
بت يي  عيين استقييب    م طييال  بمجمييال طحييم غ  يية هييي بحد ييد اسقييلمك اكثيي ( م هييم مييلسك اقليي ا م  وييي  

 . ]28,ص2006اسكط طي ,[اسق  قي م اسمش ي في اسم ئة اسح   ة 
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لتماس  و الترابط تبرا للرماات المتبادلة لمجلمام المختلبلة فللد تكلون ا -2االتساة لرنابر االالي  . 
ستلطاب ملارنة بالمناطة االخر   ات النشاط االاتبادم . االبر  االجمام  ات ادرة عالية علا 

تبور االالي  من وجهة نظر مركم اللرار و الهدف المطلوب تحليلة او البرنلام  المرلد لتحليلة  -3

   . ]28هن2006الكناني ه[ة يطاالاداف التخطي
يلر  فرانسلوا ان مبهلو  االسلتلطاب الو احلد :   François Perroux طروحاات فرنساوا بيارو

الرنابللر المهمللة فللي)  السلليادة الحضللرية ( و يللر  ان مللا اللو بللحيح علللا مسللتو  المشللاريع 
لتوميلع و البناعية الو كل ل  عللا مسلتو  الملدن حيل  ان انالل  االالف ملن عمليلات االنتلاج و ا

الخدمات اللائمة فلي الرديلد ملن المراكلم المتخببلة و المحلددة مكانيلا ولكنهلا متكامللة وظيبيلا ملن 
مراح  االاتباد فرندما تتهيا المدينة الن تكلون مركلما لمنتشلار خم  المراكم المسيطرة في جميع 

ر  يجر  منهلا االاليمي فان ما تتوفر فيها من مبارف و طرة نل  جديدة و خدمات متخببة اخ
الي التلي تبسلر النملو الروامل  االساسلية  هبالنسبة للمشاريع البناعية الجديدة و ا مركما للرمليات 

موجلوده داخل  الظلاارة الي السليادة المتحلللة فلي النسلي  الحضلرم  ا هالسريع لكثير من المدن و 

 . ]231هن2000  هبوديبي[منطلة االعما  دور االستلطاب داخ  المدينة  المدينة ه كما تيدم
ركلم علال  االجتملاع بلو  فلي دراسلتو عللا تحليل  مبهلو   :Donald J. Bogue طروحاات باو 

السيادة كرماة ترتمد علا حج  المدينة عن طرية ادخلا  حجل  المدينلة فلي التحليل  الل م يرتملد فلي 
ئيلة عللا ااميتو علا اامية السليادة كملا و ركلم فلي دراسلتو بشلك  خلان عللا تطبيلة المبلاد  البي

البيئة المبنية و البنية االاتبادية في الواليات المتحدة االمريكية فهو ير  ان المركم المسيطر يجب 
ان يمتل  ااميلة ديموغرافيلة )المراكلم المسليطرة الي تلل  الملدن التلي تحتلوم اكثلر ملن مائلة اللف 

ثير الملدن الكبلر  شخن و ان لها نبلو ا  و تلاثيرا عللا منلاطة مرينلة ( ه حيل  ان مررفلة ملد  تلا
يتمثلل  مللن خللم  برلل  الوظللائف لللطللاع الخللدمي و اللد ركللم علللا خللدمات التجللارة و البللناعة 
باشكالها ه و  من وجهة نظره البيئية فان انال  سلما  للسيادة و تجمرات للمراكم تتماشا مع مختلف 

 . ]232هن2000 ه بوديبي  [هالمستويات : مراكم مسيطرة ه و اا  سيطرة ه ميثرة و اا  تاثيرا 
سليت  فلي ال ه البللرة  : الجديادة  الدراسات المتعلقة بموضاوع التنمياة الحضارية المساتدامة للمادن

الدراسلات و النظريلات التلي طرحهلا جمللة ملن المبكلرين فلي مجلا  التنميلة الحضلرية التطرة الا 
 : ة عالميا و كما ياتيي المدن الجديدالمستدامة و في ابراد التخطيط و التبمي  الحضرم المستدا  ف

بدراسلة التوجلو الرلا  و التبلور المسلتلبلي ك  ملن الهل لو  و السليد اا   دراسة الهذلو  و السيد :
لردد من الملدن الجديلدة فلي السلرودية ملن منظلور االسلتراتيجية الرمرانيلة الوطنيلة و اللا ام ملد  

دامة التنميلة علن طريلة ايجلاد نملط في تحلية اسلت ا)نواتها السكن( دورو التيسيكون للمدن الجديدة 
متوامن في احجا  و وظائف المدن و يت  من خملهلا الرمل  عللا تحليل  فجلوة التباينلات االاليميلة و 
تبري  االست م  االمث  للموارد الطبيرية و البشرية فلاما ببحل  االثلار التنمويلة المتوارلة ملن انشلام 

ا الباعلل  فلي تحليللة التنميللة المسلتدامة سللوام كانللت الملدن البللناعية الجديلدة فللي السللرودية و دورال

 .  ]4هن2001اله لو ه[. السكنمدن الجديدة بناعية او تجمرات نواتها ال
عللا كيلف ان  )وم ييلن  وو(ارتكمت دراسة الباحل : Weiping Wu  دراسة وي يينج وو
الحضرية ه كما لها تاثير علا النتائ   4و مجموعة) البناعات االبداعية (السياسات الحضرية 

ان المدن التي تشك  اسس التحليلات التجريبية اي تل  التي تسببها سياسة التحوالت التلي كلان 
لها اكثر من داللة و تشم  )بوسطن هسان فرانسيسكو ه سان ديي و ه سيات ه اوستن ه واشنطنه 

)التي ترتملد اعيلةانلواع الملدن االبددبلن)ايرلندا(ه اونغ كونغ)البين(ه بن الور)الهند(ه و درس 
و الروام  االساسية المترللة بالمكان و السياسة الحضرية التي تسلتخدمها  البناعات االبداعية(

المدن االبداعية و توب  اللا ان الجامرلات ترمل  محبلما ابلداعيا و ابتكاريلا لماتبلاد المحللي 
و تلوفير الللو   نتلائ  االبحلا  الرلميلة بالترلاون المسلبة ملع اطلاع التبلنيععن طريلة ترملي  

                                                           
اسصط ع ت االمداع ة : بشتر بلك اسخ صة محت  ة استخ ج ت متمج  اس  طمن م هم شكر تن  4

 تج  ت م اسمق ئ  اشك ر استلك ة اسوك  ة , م على مجال اسخصمص ف ن هلا اس   ع  شتر اسم
  ت اسصط ع ة م اسطش  م اسب م  .استب ددة م اس    اسود م م اسبصت ت
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البشرية المممة كما في بوسطن و سان ديي و حي  استبادت كم الملدينتين ملن وجلود شلركات 
مرتكمة و منظمات بناعية نشطة ترمم الروابط المستثمرة بين اللطاع البناعي و الجامرلات 

.[ Wu, 2005,p.2]  . 
بناعية ايلد  التطبيلة افكار انرم فورد للمدن ال توجهت : Henry Fordافكار هنري فورد 

-1945) للبتللرةو اثللرت كثيللرا فللي التخطلليط و التبللمي  الحضللرم للمللدن مللا برللد البللناعية 

( و اللي البتللرة التللي امداللرت فيهللا افكللار فللورد حتللا بللدات توبللف ب المللدن البورديللة 1973
(Fordist city ( و ملا برلد البورديلة )Post Fordist ,Metropolis  )  ه  1975فلي علا

او االخر حيل   وال م اثر في افكار لو كوربوميي التحو  المميم في المدن البناعية حي  ان 
علن النظريلات الحضللرية  هبتبلمي  و تطلوير افكلار( 1925-1922)فلي علا   والا  كوربومييل

التخطيطية للمدينة من خم  خطة نظرية اامت برعايتهلا احلد  الشلركات المبلنرة للسليارات 
ملللن وسلللط بلللاريس حتلللا الشلللما  ملللن نهلللر السلللين و اسلللتبدالها  اماللللة جلللممالشلللهيرة فلللااترت 

 ات االبللراج البللليبية السللتين و وضللع المدينللة فللي بمخططللات للمدينللة المرابللرة المشللهورة 
مع حدائة و ساحات خضرام ه ولكن مخططاتو اوبلت باالنتللاد و شبكة من الشوارع المترامدة 

ا الللرغ  مللن انهللا كانللت مواتيللة لمفكللار السللخرية مللن السياسلليين البرنسلليين و البللناعيين عللل
يلة ( في تبميماتو و  ل  في محاولة منو لتنظي  ظلروف المريشلة الضل Fordism–)البوردية 

 [Carmona,2003,p.30],]168هن2002ابيسللللللليه[و اللللللللل رة لمدينلللللللة بلللللللاريس انللللللل ا 

,[www.en.wikipedia.org/wiki/le-corbusier] . 

ار المدينللة ال كيللة كللالباحلل  فللي دراسللتو الللا اف تطللرة:  Guy Briggsدراسااة ياااي باارج 
المستدامة و التحوالت في السياة و النسلي  الحضلرم السلتدامتها فللد اكلد ان تكامليلة الل كام و 

الت طويل  ه و االستدامة في المدينة ضرورة علما ان المدينة غيلر المسلتدامة للن تبللا  كيلة لو
ياة الحضرم كي تبلا لديمومة اطو  و اي ثم  عوام  لتحولها في السوبف  كام المدينة ب

التحو  الا ااتباد مررفي و تبراتها و خابلة فلي مجلا  امديلاد الحاجلات المراعيلة ملع  -1: 
السياسة ايضا فضم علن  والثلافة  والرم   والتمايد في الرولمة التجارية  -2الرما  المررفيين 

االنظمللة المهمللة  -3ر  المرلومللات  امكانللات جديللدة مللن ابلل  االتبللاالت الراميللة و نظللا  تشللا

.  [Jencks,2005,p.41]المتمايلللللدة بالرمالللللات التبادليلللللة بلللللين الملللللدن المختلبلللللة االملللللاكن 

 االستنتاجات في ما يخن الدراسات و االدبيات السابلة لموضوع البح : 
بلاحثين و منظلرين توجهلوا اللا ترريلف ااطلاب   من )كورين هبوديبيل هبيروهبو  (يتضح ان ك -1

نملللو ببلللورتها المرتبطلللة بالبلللناعة و االاتبلللاد و ربطهلللا بلللالوااع الرمرانلللي و التبلللميمي ال
الحضرم كميشرات للنمو الحضرم و التركم السكاني ب   النظر عن كونهلا ااطلاب منتشلرة 

للة واحلدة لكل  مدينلة ام انهل  ركلموا عللا ان مبهلو  اطلب النملو الو طو ليست متركمة فلي من
م المللديني االاتبلادم الحضلرم و السلكاني لتطلوير التبلمي  الحضلروسليلة لمنتشلار و النملو 
 علا مد  خطط مستلبلية .

دراسلة الملدن البلناعية بكل   نحلو انلرم فلورد( توجهلوا و يتضح ان ك  من )اله لو  و السيد -2
جوانبهلا التبللميمية و اثرالا علللا كلون المللدن مسلتدامة ا  ال و خبوبللا فلي المللدن الجديللدة و 

ن ان التوجللو الحللدي  فللي المللدن بللناعي مررفللي  و اثللر علللا التجمرللات المرابللرة مرتبللري
 سكانية و تمركماا في مناطة مرينة. ال

حديثة جلدا فلي اشلكا  ملدن ابداعيلة  كيلة  اان ك  من )وم ين  ووه غام برجس( طرحوا افكار -3
للافي جديدة تبتح الطرية نحو مدن مستدامة حديثة ترتمد باالسلاس عللا االاتبلاد المررفلي و الث

بللدال مللن البللناعات الملوثللة و الل  بلل ل  يتوجهللون نحللو ابرللاد االسللتدامة الحضللرية و التبللمي  
الحضرم المرابر علا النلي  من االفكار اللديمة التي ل  تراعي التلو  البيئي و ابرادة عللا 

 المدينة و المجتمع . 
 

ه مسلميات مختلبلة لهل ه المبلردة  طرحلت االدبيلات السلابلة:  اقطاب النمو التقنية و تعاريفها عالميا  
فمنها من طرت حدائة الرلو  هاالاطاب التكنولوجية هاالاطاب التلنية هحدائة البحو هالحدائة التلنية 
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وبلوال  لهل ة المسلمياتاو الرلميةهمدينة التلنية هالمدينة الرلمية و غيراا كثيلر و فيملا يللي توضليحا 
 الا الترريف االجرائي الخان بالبح : 

ف علللا انهللا حللدائة الرلللو  و االاطللاب التكنولوجيللة التللي ت يللر تبللميمها االسللاس خللم  ترللر -1
السللنين الثمثللين الماضللية و تحللو  نحللو اللطللاع االاتبللادم و االنتللاجي بالبللورة االسللاس و 

اكتلار و تهلدف اللا جل ب البلناعة و  400اكتلار اللا اكثلر ملن  20يتراوت حجمها ما بين 
ه  نملو االبتكلار التكنوللوجي و االاتبلادم و الي تتمتلع فلي كثيلر الميسسات البحثية التي تسل

من الحاالت بمواع استراتيجي و حيوم ااتباديا يساعد علا نمو الحضرم المسلتمر و يخللة 
(   Re developmentطوير )استراتيجية ممتامة في اعادة الت فرن عم  جيدة حي  انها ترد

  حيلل  انهللا ابللبحت تهللت  بمواضلليع االسللتدامة و النمللو لللداخ  المدينللة و علللا مشللارفها كلل ل
الحضرية و المباني الخضرام و الطااات المتجلددة ضلمن مبلادرات التخطليط االاليملي و  لل  

اكتللار( حيلل  تللداخلت الرمليللة التبللميمية  200-20لللبر  المشللاريع  ات المسللاحة مللا بللين )
رية  ات التكنولوجيلللا المرماريلللة فلللي ترميلللم نسلللي  المدينلللة كنملللو ج مسلللتلبلي للتنميلللة الحضللل

 . Lieberman,2004,p1] [المتطورة . 

اي استراتيجية لتحلية ادفين اساسيين اما المررفة المرملة و توضيح الليمة المضلافة للهيكل   -2
وطني ( مستندا علا بناعة التكنولوجيا من خلم  البداعي المبنا اال م يررف بالالبناعي )
الميسسلللات المللللا  فيهلللا بتكامللل  الميسسلللات البحثيلللة و طبيرلللة المجتملللع و  التلاليلللدو الثلافلللة 

و الخلللللللللدمات المجتمريلللللللللة ملللللللللن خلللللللللم  بيئلللللللللة مريشلللللللللة خبلللللللللبة و المختبريلللللللللة ه
 .[Yazawa,1990,p.9]ممترة.

إدراجهلا عللا  نحيل  يمكل  ةالتلنيل بباألاطلا ايسلم امل ةلخلل روالتطوي راالبتكا تمحاوالاي   -3
  وبشلك ،تكنولوجًيلا ةمبتكلر عوسلل تابلناع رلتطلوي ةوالمخططل ةالمتنوعل تالمحلاوال  انهلا

 نمل ةمختلبل طأنملا تالمحلاوال  تلل نعل تنشل  دوال .ةواحلد ةمنطلل  داخل يفل اج رافًيل ميتمركل
  )  الرلو نمدو ( Research parks)  البح ةحدائ نبي  تها ماامسمي تتردد ،التلنية باألاطا

Science  Cities)  ةالتلنيلل ةحللدائ و(Technology Parks) التلنيللة ) نالمللد و 

Technopolis )باألاطا ممراك توأببح   لمنبرا ناللر نم توالتسرينا تالثمانينا  وخم 
 ةالحضلري  لألالالي ةمبضلل ةتنمويل ةاسلتراتيجي  تمثل ةومسلميتها المختلبل اأنواعهل اعلل ةالتلنيل

 [ األاللالي  لتللل ماالاتبللاد عالوضلل نعلل رالنظلل  وب لل ،سللوام دحلل اعللل ةوالريبيلل
  ]5هن2005ضيفه

يررفهللا تنظللي  الهيئللة السللرودية للمللدن البللناعية و منللاطة التلنيللة بانهللا ايكلل  بللناعي علللا  -4
االراضللي و الموااللع الخابللة بالتجمرللات الرلميللة التللي تتللوفر فيهللا البنيللة التحتيللة و الخللدمات 
االضافية لتكوين وسط علمي متطور يشجع علا االختلراع و االبتكلار و االبلداع فلي مجلاالت 

ا يضمن تنميلة البلناعات المررفيلة و الخدميلة و الحيويلة و حاضلنات االعملا  و مختلبة و بم

 .]2هن2006مبليه[التلنية و نحو  ل  .
عرفتها سلسلة دراسات جامرة المل  عبد الرميم التابرة لدائرة البح  و التطوير بردة تراريف  -5

بللين  و اشللكا  متنوعللة فراللت بللين كلل  مبللطلح و اخللر حيلل  اشللارت الللا ان اناللل  فللرة
( ه  Science parkالمبطلحين من حي  االستخدا  فبي امريكا يطلة عليها حديلة البحو  )

و تبضلل  كلل  مللن اوربللا و اسلليا و كنللدا و دو  امريكللا المتينيللة تسللميتها بالحللدائة التلنيللة او 
( ه كما و فراوا بين حدائة الرلو  و حدائة البحلو  حيل  ان Technology park الرلمية ) 
الرلللو  تللوفر المكللان البللالح للشللركات المبتدئللة مللن البلل يرة و المتوسللطة فللي مواللع حللدائة 

محبوف بالخضرة سمح بليا  بر  البناعات علا مستو  بسيط ه اما حدائة البحلو  فتمنلع 
اعما  التبنيع ه و اعتبرت ان تسمية المناطة التلنية الي تسلمية ادة ملن غيرالا الن المهملة 

اي تطوير و نل  و تسوية التلنية و ليس الليا  بابحا  علميلة اساسلية االساسية لبكرة الحديلة 
ه و اكدت الدراسة علا ان الترريف يتنوع و يختلف و يرتمد باالساس علا خابية ك  حديلة 

البيمللي ه [و اادافها و مكانهلا و وضلرها االاتبلادم و الخبلرات المحليلة و الملوارد المتاحلة 

   . ]21-15هن 2005
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 International Association of Scienceجمريللة الرالميللة لحللدائة الرلللو  ترريللف ال -6

Sarks (IASP)  الحديللة الرلميلة الي منظملة يلديراا مهنيلون متخببلون الدفه  اللرئيس :

ميادة ثروة المجتمع عن طرية التروي  لثلافة االبتكار و للمنافسلة بلين االعملا  المرتبطلة بهلا 
مررفةه حي  تلد  خدمات اضافية ايملة اللا جانلب تلوفير مكلان لالميسسات اللائمة علا تلد  ا

راة و مرافة عالية الجودة و ت  االتباة علا ا ا الترريف من اب  عدة ايئات مهتملة بحلدائة 
 Science Park and ( SPICE)الرلو  و منها مجموعة خبرام الحدائة الرلميلة و االبتكلار 

Innovation Center Experts  الترريلف دوللة فشلم  55نملو ج علالمي   55برلد ملارنلة
 United     ايئللة حللدائة الرلللو  بالمملكللة المتحللدة عرفللتجميللع النمللا ج الرالميللة .كمللا 

Kingdom Science Park Association (UKSPA)  مبلادرة للدع   بانهلا: حديللة الرللو

تلنيللة و االعمللا  اللدفها االساسللي تشللجيع و دعلل  الشللركات المبتدئللة و احتضللان االعمللا  ال
االبتكار و امكانية النمو السريع من خم  تلدي  البنية التحتية و الخدمات الداعمة مث  اللروابط 
التراوينة مع وكاالت التنمية االاتبلادية و ربطهلا بالجامرلات المتميلمة و منشلات و ميسسلات 

الحللدائة  االبحللا  . و اللو يشللابو ترريللف الجمريللة الرالميللة لحللدائة الرلللو  . و عرفتهللا جمريللة

 بانهلا: Association of University Research Parks (AURP)الجامريلة للبحلو  

مشروع منشا علا ملكية علارية لها خبائن كونها ارا  و مباني اائمة او تحلت التخطليط 
و مبممة خبيبا و ببورة اساسية كمرافة خابة و عاملة للبحلو  و التطلوير ه و تمتلل  

لبحو  الرلمية  اواحدة او اكثر و ام ميسسات اخر  للترلي  الرالي و ملكية تراادية مع جامرة 
لتش يلها ه مما ييدم الا انرلا  االاتبلاد و المسلاعدة عللا تنميلة المشلاريع و نلل  المهلارات 

  http://www.ukspa.org.uk/science_parks ]هلمعما  بين الجامرات و الميسسلات المسلتاجرة
 ,] UK  Science Park Association رابطة المملكة البريطانية لحدائة الرلو

[ http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=12&cont=1319898974453 International 

Association of Science Parks   الرابطة الدولية للحدائة الرلمية[.  
الحلدائة برنلوان )فرات جامرلة الملل  عبلد الرميلم فلي سلسللة تبلدراا ادارة البحل  الرلملي   -7

 Technoبللين مبللطلحين لللطللب التلنللي االو  )اللطللب التلنللي  (الرلميللة و منللاطة التلنيللة 

poles  و عرفتو علا ان: اللطلب التلنلي يشلابو حديللة الرللو  اللا حلد كبيلر اال ان االاطلاب )
التلنية تجمع ك  الموارد و االمكانلات فلي المنطللة تحلت لوائهلا حتلا تحوللت برل  االاطلاب 
الا مدن علمية تربط بين عدة جامرات و ميسسات بحو  تجمع بين عدة مواالع و تللد  نطاالا 

الخدمات تساعد كلها علا تجمع ك  الرمليات اللائمة علا تلنية في مواع واحد و ال  واسرا من
االاطلاب اللا تسلوية  ال هتلتبر علا الميسسات التجارية و كملا تللو  بنلل  التلنيلة و تسلرا 

مدينللة باكملهللا او منطلللة بمجملهللا ممللا يضللبي عليهللا بللورة انهللا مكتضللة بالتلنيللة و مللن االل  

في مونبليو ه  Sophia antipoliceو  اطب تلني في الرال  في فرنسا او االمثلة علا ا ا كا

و من الممحظ ان انال  الرديد ملن االاطلاب الرالميلة اسلتمرت فلي البللام دون ان يبلدو عليهلا 
ئة الحضرية ه يربط بلوفيا انتيوبلولس بلين علدة جامرلات منهلا يظاارة النمو و التباع  في الب

شركة توفر اكثر من  1227موطن    احي  انه تنمية في اوربااي اكبر اطب جامرة نيس و 
( عللا Techno polisالمبلطلح )مدينلة التلنيلة  يمكلن ترريلففربة عم  . بينملا  24550

–اونتلاريو -في تورنتلو  Centennialالنحو التالي وفة نمو ج عملي لها في جامرة سنتينيا  
مرللات و الطلبللة و مراكللم البحللو  و مللا مللن اسللات ة الجا وكنلدا ه حيلل  انهللا خللليط يكملل  برضلل

 يلابله  من الشركات الحكومية تحتوم علا : 
  .  ممي  من ميسسات االعما  الب يرة و الكبيرة و كمراكم ابتكار االعما 
  تجمرللات مللن المبللاني فللي احيللام تربطهللا التخببللات المترللددة ترتمللد علللا مركللم الجامرللة

 .  م  التدريب الموجهو لحاجة الرم لا براالمتميم في البحو  الحديثة المتلدمة و ع
   تكلوين شلراكة وثيللة و مركلم بلين االعملا  و الحكومللة المليملين فلي الجامرلة فلي مجتملع يللت

 التنل  فية سيرا علا االادا  . 
 .  بنية تحتية لتلنية متلدمة من  شبكات االتبا 

http://www.ukspa.org.uk/science_parks
http://www.ukspa.org.uk/htmlfiles/faq.htm
http://194.30.15.20/iaspworld/about/fabout.htm
http://194.30.15.20/iaspworld/about/fabout.htm
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 يا ( و المراملل  و وسللائ  نللل  مسللتلبلية موجهللو فللي مسللار ثابللت تللربط حللر  الجامرللة )سللنتن
 المكتبات و االنشطة الرياضية و الثلافية في جامرة والية نور  كارولينا .

  مركم ميتمرات عالمي عالي المستو  ميسس عللا نملو ج تلنيلة عاليلة ملحلة بلو فنلدة لرللد
 االجتماعات و التدريب و الترفية

 . ممرات للمشاه توب  للحدائة و المطاع  و الحوانيت 
  علا مسافة اريبة من احيام البحو  و التطوير المكانية الوبو  اليها سيرا علا احيام سكنية

 االادا  .
  ملحلللات ترفيهيللة منهللا حللل  للجولللف و اميللا  مللن الطللرة المرللدة للرللدو و الرجللمت و مركللم

الخلروج  كننايمشام  لك   ما سبة و كترريف اجرائي .]21هن 2005البيمليه  [رياضي  .

ف اطلب النملو التلنلي عللا انلو نملط تخطيطلي عمرانلي حضلرم جلا ب بترريف اجرائي يرر
للبناعة و الميسسات البحثية يرد استراتيجية تبمي  حضرم جيدة عن طريلة اعتملاد افكلار 
التنميللة المسللتدامة و الحبللاظ البيئللي و اسللتخدا  الطااللات المتجللددة و اللي بلل ل  ترللد بللير للنمللو 

ميللة كاسلتراتيجية تبللميمية حضللرية مسللتدامة للنمللو الملديني المنتشللر و المرتمللد علللا الممرك
 وبللداع و االبتكللار المتجللدد عللن طريللة ارتباطللاالالبللناعي المررفللي و البحثللي المرتمللد علللا 

رلات و الميسسللات البحثيللة المررفيللة ممللا ييالهللا اللا ان تكللون نوعللا جديللدا مللن اشللكا  بالجام
 المدن المرابرة .

)اطب النمو التلني ( مرتبطلا باالدبيلات و الطروحلات   نستطيع ان نجمع علا تسميتو من  ل 
السابلة للمنظرين في البلرة السابلة و التراريف الرامة المختلبة و ملخبها الترريف االجرائي 

الا )مدن ااطاب نمو تلنيلة ( مستلبم بط وجود )المناطة التلنية( في المدن و تحولها تير حي 
 الحدي  للمدن الجديدة . التبمي  الحضرم توجهات في  ييثرمما 

 
المبهو  كدم  بين اللطاعين الرا  و الخان حي  اا  ا ا ظهر   نبذة تاريخية عن المناطق التقنية:

المنطللة حيل  كلان او  ظهلور للو فلي ه هلا (  بتلخلين تاريخ Bruce Haxtonبروس ااكسلتون )
بورنيلا علا  ي( في كال Menlo Park( في مينلو )Stanford research park ستانبورد ) ل التلنية 
( فللي شللما  كارولينللا عللا   Research triangle park)  المنطلللة التلنيللة لتراين لل ه و  1951
( Huntsville( فلي انتسلبي  ) Cummings research park)التلنية سكومين  منطلة و  1959
الرال  اجمع و  لل   في %60بنسبة  ااه و خم  الثمانينيات امداد عدد 1962االباما عا   ةفي والي
ه و ملن  s 1990فلي التسلرينيات منطللة  270فلي الثمانينيلات اللا اكثلر ملن  منطللة تلنيلة  39من 

( في الكلون رس االمريكلي فلي الثمانينلات و التلي ااملت بالمبلادرة The Bay-Doleخم  منظمة )

دة ملن البحلو  و المنشلاة لتبمي  المرااد الترليمية في الواليلات المتحلدة االمريكيلة لللربح و االسلتبا
نسلبة ب ااعلدد نملوا دراماتيكيلا و سلريرا فلامدادمسبلا ملن ابل  الحكوملة االمريكيلة نبسلها مملا حللة 

فلي علا   473اللا اكثلر ملن  منطلة تلنية 270فبي التسرينيات امداد من . في الرال  اجمع  180%

1998   [Watch,2001,pp.33-36] . 

كرييللة تجاريللة وبللناعية مللن ابلل  اليابللان فللي  الحلللا تلنللي ظهللرمبهللو  اللطللب ال إنويمكللن اللللو  
 اي:أساسية  أادافثم   إلاالثمانينات من اللرن الماضي، ادفت فيو اليابان 

 مساامة اليابان الدولية بوببها ااتباد عممة .  .1
 الطبيرية . المواردالت لب علا الحد من ندرة  .2
                التحلو  المسلتمر الترلاي  ملع عللو  خبلبة باالبتكلارات والتللد  و .3

[Yazowa,1990,p.8] 

و ملن  للل  يمكلن التوبلل  اللا االسللتنتاج الل م ييكللد عللا ان مبهللو  اطلب النمللو التلنلي ظهللر برللد 
ظهور مبااي  و مسميات المناطة التلنيلة المرافللة للتطلور البلناعي و االاتبلادم و االجتملاعي و 

ة متطلورة فكريللا و ااتبللاديا و عمرانيلا فللي االلدافها و خيلر دليلل  عللا  للل  اللو رييلة اليابللان كدوللل
خططها المستلبلية في مجا  التبلمي  الحضلرم المسلتدا  باالعتملاد عللا مبلاد  البحل  و التطلوير 

(R&D و ب ل  نستطيع الربط بين الترريلف االجرائلي فلي البللرة السلابلة و واالع الحلا  البرللي و )
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الميثر في ايكل  التنظلي  الملديني الحلدي  و المرابلر فضلم  التطور التاريخي له ا النمط الرمراني
 عن نمط التخطيط و التبمي  المديني المتوجو نحو افكار االستدامة بببة عامة . 

 
فئلات ملن األاطلاب  ثلم  Castells, M. & P. Hall (1994)حلدد : اقطاب النماو التقنياة انواع 
 : التلنية
عية للشللركات التلي ترمل  فلي مجلاالت التلنيلات البائلللة، البئلة األوللا تتضلمن التجمرلات البلنا  -1

والتي ترتمد عللا ارتباطاتهلا الج رافيلة المتلاربلة لخللة وسلط ابتكلارم. ال ه التجمرلات، والتلي 
بالتبلنيع، ترتبلر بمثابلة  (Research and Development (R&D))تربط البح  والتطلوير 

 Silicon 5يللد. ويرتبللر وادم السلليليكونمراكللم تحكلل  فللي منظومللة االاتبللاد المرلومللاتي الجد

Valley . من أشهر تل  التجمرات 
 ،(Science Citiesمدن الرللو  )يمكلن تمييمالا بمسلما ااطلاب النملو التلنيلة البئلة الثانيلة ملن  -2

واي تجمرات تهدف بشك  بار  إلا البح  الرلمي، وبدون شرط االرتباط الج رافلي المباشلر 
دف إلا تحلية االمتيام الرلمي الرفيلع ملن خلم  التمركلم فلي وسلط برملية التبنيع. أم أنها ته

منرلللم  والللائ  ب اتلللو. وملللن أمثللللة اللل ه التجمرلللات يمكلللن ارشلللارة إللللا مدينلللة أكلللاديمجوردو  
Akademgordok  السيبيرية، وإللا تجربلة مدينلة تسلوكوباTsukuba  اليابانيلة ، وإللا مدينلة

ا المبهللو  الجديللد لمدينللة الرلللو  مترللددة األنويللة الكوريللة الجنوبيللة، وكلل ل  إللل Taedokتيللدو  

 .باليابان Kansaiوالتي ت  البدم فيها في إالي  كانسام 
تهدف إلا تشجيع النمو البناعي الجديد، بما يسه  في خلة  ااطاب النمو التلنية البئة الثالثة من  -3

ترملل  فللي  وظللائف جديللدة وميللادة ارنتللاج، و للل  عللن طريللة جلل ب الشللركات المبللنرة والتللي
مجاالت التكنولوجيا المتلدمة إلا موااع ج رافية متميمة. مث  تلل  األاطلاب ترلرف أساسلاً باسل  

الباركلات وعلا أم األحلوا  فل ن  (Eco-industrial Parks الباركات االيكولوجية البناعية)
يلة( اي عبارة عن مناطة يت  تخطيطها بواسلطة مبلادرات حكوميلة أو جامريلة )بحث ةالتكنولوجي

 ااطلاب النملو التلنيلة أو بواسطة الطرفين لكي تحتلوم عللا تلنيلات متلدملة. وفلي تلل  البئلة ملن 
يمكن ارشارة إلا ثم  تجارب، تتلراوت بلين تلل  التلي تبنتهلا وخططتهلا مبلادرة حكوميلة، إللا 

ريلة، أخر  ت  تبنيها بالمشاركة بين الحكومة والجامرة، إلا أخيرة ت  تبنيها بواسطة مبلادرة جام
بللوفيا )فللي تللايوان،  (Hsinchuسنشللو )لكلل م مللن  الباركللات التكنولوجيللة واللي علللا الترتيللب 

فلللللللي  (Cambridgeكمبلللللللردج )فلللللللي فرنسلللللللا، و  (Sophia Antipolisأنتيبلللللللوليس 

و من  لل  نسلتنت  ان اطلب النملو  .[Castells,1994,p.10]ه]8-6هن2005ضيفه[انجلترا.

ترود الا الخمسينات من اللرن الرشلرين تطلورت اللا  التلني او تنظي  مديني مرابر لو ج ور
اشللكا  مترللددة اللدفها دعلل  البكللر االاتبللادم الثللورم الحللدي  المرتمللد علللا التلنيللات الحديثللة 
المتطورة بريدا عن افكار المدن البلناعية الباليلة التلي اثلرت عللا البيئلة المجتمريلة بملوثلات و 

  ن . امرا  و ثلافة م ايرة عن ما اية علية اال
 

 :  اقطاب النمو التقنية صفات و مميزات المدن 

                                                           
تط  ية خلي   هيي استط  ية اسجطمم ية تين  ):Silicon Valley (قي ل كمن في سي  م مادي اسقي ل كمن 5

هيله استط  ية  صيمحت تشيمم ة مقيم   .اسمال  ت استبحيدة امت  ك ية، ط  ك س وم في  ق ن ف اطق قكم

، مح س  ً ب ا جت ي   عتي ر اسب ط ية اس  س ية فيي دائ ة بك تل ةمجمد اس دد اسكم   تن ت م ي متطبجي 

 يد تين على اس غا تين مجيمد اس د .استط  ة، ح ث  صمح اقا استط  ة ت ادف ً ستص لح اسب ط ة اس  س ة

اس   عيي ت االقبصيي د ة استب ييم ة بكطمسمج يي  لال  ن قيي ل كمن فيي سي  م ييى اممر فييي تجيي ر اسب ييم   
ماالخب اع ت اسجد يدة فيي تجي ر اسبكطمسمج ي  استب يم ة م قي ها فيي ثليث اس  ئيدات االقيبثت   ة فيي 

  تجييييييييييي ر استشييييييييييي     اسجد يييييييييييدة فيييييييييييي اسمال ييييييييييي ت استبحيييييييييييدة امت  ك ييييييييييية

http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley] [. 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD_%D8%A3%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
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 لألفراد. مجم  عائد و و جادة عم  فرن توفير •
 اللوما. والنات  الدخ  فا مضطرد تنمو  مرد  وجود •
 المتاحة. البرن إست م  وحسن المخاطرة ثلافة لبنام رشيدة توعية •
 للتنمية. األساسية الدعائ  ك حد واربداع فكراربتكار تبنا •
 البناعة. واطاعات الرلما البح  ومركم الجامرات بين الدائ  ارتبا  تحلية •
 والبناعة. ارنتاج ثلافة فا الريادة تحلية •
 المررفة. مبادر علا األفراد حبو  لتسهي  آلية وجود •

 المجتمع. ألفراد التلنيات احد  إيبا  سب  تييسر •
 األبحا . راكموم والجامرات المدارس شبكات ربط •
 المرلومات. وعبر الرامية الثورة وتلنيات مبااي  تبنا •
 المرلومات. لربر الحديثة التلنيات توظيف ليمكن والحضر  المرمار  التبمي  تحسين •
 ج ب. كرنبر وتوظيبها والمرمارية التراثية الملومات من اللبو  ارستبادة •
عليهلا ببلورة  والمحافظلة لتطويرالا األفلراد وتوعيلة ةالبيئل تطلوير عللا والمللدرة الكبلامة تحسلين •

 مستدامة. 
 [,[http://www1.american.edu/carmel/ab5293a/Whatis/whatis.htm ] ,]2,ص2005رفعت  , [

http://www.ukspa.org.uk/science_parks  رابطة المملكة البريطانية لحدائق العلتمUK Science Park 

Association [, http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=12&cont=1319898974453] 

International Association of Science Parks  الرابطة الدولية للحدائق العلمية[ . 

  

 امثلة عالمية تحليلية لمجموعة من مدن اقطاب النمو التقنية : 
اب التلنيلة و سبة ان اشلرنا فلي النبل ة التاريخيلة اللا مبلادرات اليابلان فلي موضلوع االاطلاليابان : 

ين برييته  التجارية البناعية في الثمانينات من اللرن الماضلي اعتباراا نواة للنمو الحضرم مبتدئ
 Eco-townمحولة اغلب افكارا  الا وااع تبميمي كما او الحا  في برنام  المدن االيكولوجية )

projects منطلة و  26اليابانية علا ( و او برنام  تابع الا ومارة االاتباد و البناعة و التجارة
مدينة تحتوم ااطاب تلنية اي بمنظور الحكومة اليابانية بير للنمو االاتبلادم المسلتلبلي نل كر ملن 

( Eco-townايكولوجيللللللة ) دينللللللة( التللللللي ترللللللد م Kawasaki للللللل  مدينللللللة كاواسللللللاكي )
 Science. و ترد   ل  كما سبة و اشرنا الا وااع وجلود ملدن علميلة ) [Fujita,2006,p.14]ه

cities ( ارتبطت بمبهو  ااطاب النملو التلنيلة فلي مدينلة تسلوكوبا )Tsukuba  ) و الي عبلارة علن
( ه فلي اوائل   Lbarakiمدينة مركلم للبحلو  و الترللي  فلي الجانلب الجنلوبي ال ربلي ملن لبراكلي )

ي منطلة الرابلمة الستينات تلرر ان تنتل  المرااد و المكاتب الحكومية الترليمية للتللي  من المخ  ف
منظملة وطنيلة للبحل   43اببحت انال   1980طوكيو ترميما للرلو  و التكنولوجيا و بحلو  عا  

كلل  مربللع ( فللي مواللع تسللوكوبا و التللي عللدت مركللما و مدينللة للرلللو  و  10،4و الترلللي  احتلللت )
بللغ مسلاحتها عللا ار  ممتلدة تنسمة(  180000التكنولوجيا و البح  الرلمي ه يبلغ عدد سكانها )

( لمنظمللات غيللر ربحيللة و 11( مرهللدا عالميللة و )48كلل  مربللع( و برللدد مرااللد ترليميللة يبلللغ ) 27)
-www.web]. نسللللللللللللمة( 220000يتواللللللللللللع ان يبلللللللللللللغ مسللللللللللللتلبم عللللللللللللدد سللللللللللللكانها )

japan.org/atlas/technology/tecchol.html]   للمدينللة مللن خللم  المخطللط الرللا  (.1)شللك

 يمحظ عدد من النلاط االستنتاجية المهمة و اي كاالتي : 
ان التخطيط الرا  للمدن اليابانية خاضع الستراتيجيات التنمية االاتبادية و المكانية فضم عن  -1

للا كل  اللبمد ( بببة عامة اساسا استراتيجيا عم  عGrowth poleاتخا  مبدا ااطاب النمو )
و اتضح ان الخطة التنموية ال تلتبر علا النمو البناعي فلط ب  التلنلي الرلملي ايضلا حيل  
انها تخطط الا ان تكون ك  الملدن و الواليلات اليابانيلة اطلب نملو بلناعي تلنلي سلوام عللا 
 البريد الرلمي البحثي كما في مدينة تسوكوبا او علا البلريد البلناعي كمدينلة كاواسلاكي و

( و ايروشلليما Okayama( و اوكايامللا )Teneryukoعلللا نبللس الشللاكلة مدينللة تينريوكللو )

http://www1.american.edu/carmel/ab5293a/Whatis/whatis.htm
http://www.ukspa.org.uk/science_parks
http://www.ukspa.org.uk/htmlfiles/faq.htm
http://www.ukspa.org.uk/htmlfiles/faq.htm
http://194.30.15.20/iaspworld/about/fabout.htm
http://www.web-japan.org/atlas/technology/tecchol.html
http://www.web-japan.org/atlas/technology/tecchol.html
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(Hiroshima(و كيتاكوشللو )Kitakyushu و التللي انتهجللت خطللة عملل  المللدن البللناعية )
 المحافظة علا البيئة .

اللا منلاطة السلكن و التلي احتللت الد انلسل  ان المخطط الرا  للمثا  مدينلة كاواسلاكي الرلميلة  -2
جمم الوسطي من المخطط الرا  للمدينلة ككل  حيل  ان السلكن تركلم حلو  البراليلات الراملة ال
(Public facilities ( منلسلما اللا السلكن الرملومي ) Public housing area )  و سلكن

– Combined commercial( و سلكن تجلارم ) Private housing areasخبوبلي )

residential areas طبا  .( مع مدارس و ريا  ا 
احتلوت المدينللة عللا فرللاليتين اساسليتين ط للت علللا كل  المدينللة و الي الميسسللات البحثيللة و  -3

المرااد الترليمية و المتكتلو علا شك  تجمرات انتشرت علا المحاور الرئيسية لطرة المدينلة 
 و البراليات البناعية البحثية المنتشرة في ضواحي اللطاعات المدينية المحيطة و اللريبلة ملن

 الحافات الخارجية للممدينة .
مسللاحات التوسللع و التطللوير المسللتلبلي تلللدر بنبللف مسللاحة المدينللة البرليللة حيلل  ان فكللرة  -4

( اي المسليطرة و السلائدة عللا السياسلات التخطيطيلة و التبلميمية R&D)البح  و التطوير
 للمدن فيها .

ح و انتشار او  البناعة ترم  فكرة اطب النمو التلني في ا ا المثا  علا مركم سكني واض -5
و البحلل  حولهللا ممللا يلتللرب كثيللرا مللن افكللار و طروحللات )بيتللر كللورين و بوديبيلل  و بيللرو( 

 . اللائمة علا التركم الحضرم للسكان و السيادة الحضرية و النمو المديني من خملها 
وب المدينة في الجنل ا هتلع  :Samsung Digital City  - Suwon  - South Koreaكوريا 

اكتلارا  55ه تبلغ مسلاحتها ملا يللارب الل   Seoulفي سييو   Suwonال ربي من كوريا في مدينة 

و التطلوير فيهلا مسلتمر ه اعتنلت بتطويرالا و تنبيل اا الحكوملة المركميلة  1994ابتدأ بانشائها عا  
تباالت و ترنا المدينة ببناعة التكنولوجيا الحديثة و اال .لسييو  و ميسسة تطوير مدينة سييو  

البناعات االلكترونية الترفيهية من منتجات الهواتف النلالة و حتلا منتجلات البلناعات الكهربائيلة 
المدينة علا شركات تخد  ادف البمد االسما باالنتشار عالميا بمختلف اشكالها و انواعها ه تحتوم 

نللة سللييو  الللا بلللد ( و تحويلل  مديR&Dو بللالتحو  مللن التبللنيع الللا بللناعة و ااتبللاد االبتكللار )

ميسسلللللللة و شلللللللركة بللللللل يرة  10000تجلللللللارم و تحتلللللللوم المدينلللللللة عللللللللا اكثلللللللر ملللللللن 
[http://archito.wordpress.com]  . 

المدينلة الحديثلة ملن نوعهلا فلان تبلميمها البريلد ملن  ال هيتضح من خم  المخططات التي تخلن 
و التخطليط الللائ  عللا اسلاس بلناعي تجلارم ت للب عليلة السلرية للحبلاظ  نوعو من ناحية التنظي 

علللا مرلومللات البللناعة و البحلل  الرلمللي التللي تلللو  عليهللا كلل  المدينللة و بلل ل  فلللد كانللت منطلللة 
حولهلا المبلاني االدارة الخابلة و ملن ثل  الجلمم السلكني  ين تلتلفاالعما  عبارة عن برجين رئيسلي

و اللدخو  و . المدينلة  ال هالرما  و اي جلمم ملن خبوبلية و نلوع  عبارة عن سكن للموظبين و

فلللل  وثلللائلي علللن مدينلللة [ه [www.youtube.com]الخلللروج منهلللا خاضلللع للحمايلللة و التبتلللي  

ة . ه و انا ال بد من االشارة الا ان سييو  تنته  ممارسة جديدة علا غلرار ال ا التطبيل]سامسون 

مملا ه (2)شلك ( و لبلالح نبلس الجهلة الحكوميلة  Digital Media Cityتلدعا بمدينلة اللدجتا  ) 
 ييدم بنا الا االستنتاج التالي : 

اعتمدت كوريا ب ل  النمط االو  من اشكا  ااطاب النمو التلنية المرتملدة عللا التلنيلة الحديثلة  .1
بشك  متللارب ملن برضلها و التلي للن  ابتكارية منتشرة اواسطالبائلة التكنولوجيا و علا شك  

االستراتيجية اال برد فترة من الممن حسب خطته  للتطلوير  ا هفاعليتها في الرم  علا تظهر 
 المديني .

بلين مدينلة سامسلون  للتلنيلة و وادم السلليكون فلي امريكلا  كرت الكثير من المبادر التشابة  .2
لمدينللة علللا الشللراكة المررفيللة و حتللا وبللف بانللو وادم السللليكون الكللورم ه حيلل  ترتمللد ا

( و ترمللل  كلطلللب تلنلللي للنملللو و باالعتملللاد عللللا مبلللدا البحللل  و R&Dالتطلللوير االبتكلللارم )

التطوير علا الرغ  ملن علد  ثبلات فاعليلة ال ا اللنمط التخطيطلي او التنظيملي للملدن الجديلدة 
 المستدامة .

http://archito.wordpress.com/
http://www.youtube.com/
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يرتبط ا ا المثا  كثيرا بافكار )وم ين   ووه غام برجس( للمدن ال كية مرتملدة عللا الابلداع  .3
 و االبتكار و ا ا التوجة او ال الب علا افكار التنظي  الحضرم للمدن. 

احللد  افكللار االسللتدامة و التنميللة المسللتدامة اللي البللناعات النظيبللة الخاليللة مللن الملوثللات و  .4
الدايلة ترد من البناعات الخالية من الملوثات و اي تدر ربحلا عاليلا  البناعات الكهربائية و

يساعد ب ل  ك  من ركني االاتباد و الحباظ البيئلي فضلم علن امكانلات االسلتثمار و التنظلي  
 المجتمري المستدا  . 

إن التطلور الحضلرم السلريع فلي :  Pushchinoمديناة بوساكينا –برناامج ايكوباول   –روسيا 
الروس إلا تبني طريلة  ا ا دفع إلا التلو  السريع أيضا في المياه و الهوام و البيئة و  روسيا أد 

 Ecoو منه  تخطيطي و تبميمي ايكولوجي متناغ  مع ارنسان و الطبيرة ه إن برنام  ايكوبولس)

polis   1978( كان اد ت سس في جامرة موسكو عا ( رابطا بين الكلمة ارغريليلةpolis و ترنلي )
( و الو بالملارنلة علل   Ecologyكتلر أنلواع المسلتلرات البشلرية تطلورا و تللدما ه و المبلطلح )ا

حدي  ه حي  إن ايكوبولس تررف منهجا تكامليلا منضلبطا و كملا الد تبلين إن روسليا اتخل ت جانلب 
و دمجو في البناعة عن طرية مراكم بحثية و ميسسات و مراالد بحلو  الد توللت  يالبح  الرلم

( و التللللي تتبللللع أكاديميللللة Pushchinoالللللبمد مللللن التلللللو  و  للللل  فللللي منطلللللة ) حلللل  مشللللاك 
USSR)للرلو  فخللت مع المدينة تكامم و مدينة مثالية خالية ملن الملوثلات  )االتحاد السوفيتي سابلا

اللي : مرهللد  ثيللةمراكللم بح 6مللع بيئللة خضللرام تشللجع الرلمللام للرملل  ببللورة إبداعيللة و منتجللة ب 
ميائيلة ه و مرهلد البايوكيميلائي ه األعضلام الميكروبيلة ه و المرهلد البلورم و مرهلد البايولوجيا البي

الكيميائي المراعي و بحو  و علو  التربة و المركلم الرلملي للكومبيلوتر ه بارضلافة إللا مركلم و 
محطللة اسللتم  األشللرة الراديويللة و تتكللون مللن ثللم  منللاطة متواميللة ه منطلللة المرااللد ه الرملل  و 

هو ال ه  (و ترني المنطلة الخضرام)منطلة السكن السكن ه و اي ملسمة بواسطة البوليبار  الري  و
المنطلة اي الحد المنظ  للمدينة . إن فكرة  )االيكوبوليس( فكلرة بنلامة تهلدف إللا مسلاعدة ارنسلان 

مشلاك  في نوفمبر بالتحديلد أالي  المليتمر اللوطني الثالل  لحل  ال 2000علا إدارة البيئة ه فبي عا  
الحضرية االيكولوجية و التنمية الحضرية المستدامة و التي تبنتهلا شلركة مرماريلة بلنبس االسل  فلي 
استراليا و ترنا بالشيون االيكولوجيلة البلناعية و تطبلة مبلاد  االسلتدامة فلي المنلاطة الحضلرية 

 -3ة البيولوجية ه تبمي  المدينة االيكولوجية  الحضري -2الرمارة االيكولوجية  -1المستدامة و اي 
التخطليط االسلتراتيجي و تليلي   -5عملية إشلرا  المجتملع فلي الرمل   -4المباني المتحسسة للطبيرة 

-Pushchino Hiالمدينللللة )  الللل هو تلللللع  [Ignatieva,2000,pp.102-105] ,األراضللللي .

Techpark للغ كل  مربلع ه و يب 6،48كل  ملن موسلكو بمسلاحة تللدر بل   120( الا الجنوب بمسافة
( و اسسلت Volgaفولكلا )نهلر ( بملواماة Okaنسمة علا ضباف نهلر اوكلا ) 21000عدد سكانها 

كمركللم و منللم  للبحلل  الرلمللي البللايولوجي لمكاديميللة الروسللية للرلللو   اسسللت لللدم   1962عللا  

-www.friends ] 2011الرللللو  ملللع التبلللنيع و الللي اليلللو  البلللار  الرلللالي للتلنيلللة فلللي علللا  

partners.org/pushchino /engver/icbc.html ]  يتضح من المخطط الرا  للمدينلة  (.3ه)شك

المدينة انحبر بالنلاط االسلتنتاجية  ه هو ااسامها ان التوجو الروسي في مجا  ااطاب النمو التلنية ل
 االتية : 

ة بمجملها اي للبح  الرلمي التلني البايولوجي الحدي  علا الرغ  من مساحتها التي ان المدين .1
المدينة بمجملهلا ال  ه هتلدر باا  من اكتار حي  انها ب يرة الحج  ولكن التخطيط االساسي ل

يلللو  علللا اسللاس المسللاحة ولكللن علللا اسللاس البكللرة التخطيطللة المدرجللة ضللمن برنللام  
علا البناعة و المبانع و التلو  البيئلي و الي التبمي  مرتمدين ايكوبولس االيكولوجي في 

 ضمن برنام  حكومي.ب ل  ترد نهجا تبميميا جديدا يدم  البناعة بالبح  الرلمي 
ان ممارسللة البللار  التكنولللوجي عللالي التلنيللة ضللمن المخطللط االسللاس للمدينللة و اللل م سللمي  .2

(Industrial Estate-Pushchino Hi-Tech. Parkهو )  اللو بلار  بللناعي تكنولللوجي
–عالي التلنية و دلي  اخر علا برد الخطة الروسية في تاسيس ااطاب للنمو التلنية )بلناعي 

بحثللي( حيلل  انهللا ترملل  مركللما للبحللو  يسللتلم  ان يكللون مجللاورا لمللا لللو مللن سللكن و بللااي 

http://www.friends-partners.org/pushchino%20/engver/icbc.html
http://www.friends-partners.org/pushchino%20/engver/icbc.html
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ا للنملو التلنلي ة االساسية المكملة مما يجر  )البح  و البناعة( مركما و اطبلنيالبراليات المد
 نمو و انتشار المدينة . وتمحورت علا اساس

تتطللابة الممارسللات السللابلة اللل كر مللن التبللمي  و التخطلليط مللع افكللار و طروحللات كلل  مللن  .3
)اله لو  و السيد( ه في توجهه  الا افكار االيكولوجيا المرتبطة بالتنمية المسلتدامة فلي الملدن 

جمرللات السللكانية و مبللدر نمواللا ه كمللا و تللرتبط البللناعية و اعتبللارا  البللناعة اسللاس للت
بافكار انرم فورد و اشكا  المدينة و تخطيطها في تخلين المدينة ملن اشلكا  التللو  البيئلي 
و التوجلو نحللو تنظلي  و تهلل يب عمليلة االسللتلطاب البحثلي و التلنللي البلناعي لهكلل ا نلوع مللن 

   مديني مرروف . المدن التي ترد حديثة الرهد نسبة الا تاريخ او  تنظي 
 

 )االشارة لو فلياللطب التلني كما سبة اقطاب النمو التقنية كاستراتيجية تصميم حضري مستدام:  
لترريف مرحلة الرم  البحثي من اج   او مسما  (ااطاب النمو التلنية و تراريبها عالميا   : 6ة البلر

كثيللراً مللا  سللتراتيجيات الرالميللةاررفللد البللناعة والمبللانع باالبتكللارات التكنولوجيللة وبلل ل  فللان 
ويسله  بلدع  عمليلة البحل   يرفلد 6لبار  االيكولوجي البلناعيل اطب تلني مجاوراً  بوجود ترافلت
 ه ه( اليابانيلة تسلوكوباالتلنيلة ومدينلة ) األاطلابفلي اليابلان  مشلروع  ه و عللا سلبي  المثلا الرلمي

[Yazowa,1990,p.11]ه [OGIHARA,2006,P.17]استلهمتلبلدان الرربية التي ا .فضم عن 

فلي السلرودية ودبلي ومبلر وغيرالا ملن  و نب تها بتطبيلات مترددة التسلميات ارستراتيجيةمن ا ه 

 Silicon) السلليكوناللو وادم  أمريكلااطلب تكنولللوجي فللي  إن أو عللن  فضلمالبللدان الرربيللة ، 

valley)  الحباظ عللا البحل  والتطلوير  ل  تستطع أمريكا إناليابان حي   أخطامهوال م ترلمت من

تلترل  ملن التجربلة وتحلافظ عللا التلوامن  أناليابان  حي  استطاعت مع البناعة  متناغمةببورة 

التوجهلللات المسلللتدامة  .إن[Yazowa,1990,p.12] ه[Forester,1987,p.64]هملللا والتكامللل  بين

توجيلو ال في سلبي   البناعية الهامة في الرمارة االستراتيجيات إحد التلنية  األاطاب اعتبرتاليو  
والوسليلة  هاآلليلةوالحبلاظ عللا البيئلة  انحو مدن بناعية مستدامة تماماً متخ ين التلنية والتكنولوجيل

الراملة البنية في البحل  الرلملي كرامل   األيدملتحلية  ل ، فبي بلدان الرال  النامية ت  التركيم علا 
 لإلبلداع أنظملة إلاالرلو  والتكنولوجيا وتحويلها  منظومةو ل  بتطوير  ارنتاجيةفي الرملية  أساسي

المسلتدامة كملا الو الحلا   ارمكانلات لميادة (NIS) (National Innovation System)واالبتكار 

البلد كما توجهت الدراسات اللا اعتبارالا خطلوة اسلتراتيجية . ]338هن2006الكنانيه[في كوريا 

 أسللوب الابنام ةإستراتيجيتبر    التلنية حي األاطاب اتيجيةلإلستررماة مترابطة بتكام  ان ت من

كون اللطب التلنلي يمتلل  لوالتخطيط الحضرم  اراليميةللتنمية  (Decentralization)الممركمية 

فلي طبيرتهلا  الليمو ك ل  نحلو االسلتلطاب حالممركمية تن إستراتيجية أن االستلطاب ه حي  اابلية 

 ه[Schulz,2006,p.9] ة الحضرية(.يرل)ال فير(ي)ليون كروضحهاوكما  ةالمنتشرة كمراكم متردد
[Langschwert,2004,p.20] .  ويتطلب ك ل  التكام  والتوامن ملع الو  سياسلية وحكوميلة فلي

في الرملية البلناعية مملا جرل   األكاديميةاشترا  البناعة المحلية واللو   فضم عناتخا  اللرار 
 وإستراتيجيتو.وعماة اللطب التلني للبناعة ابحةللطب التلني( البطااة الردو  الرال  أجمع ترتبر )ا

اسللتيرابها لمسللاحة  وإمكانيللةالتوايللع المكللاني  خطللةمللع نللل  البللناعة ونللل  التكنولوجيللا وعماتهللا ب
بطبيرتهلا االسلتلطابية والممركميلة تبلر  تردديلة مراكمالا  إنهلاواسرة في دو  الرال  اجمع حيل  

                                                           
: هيي ا ض تتلمكية ستجبتي    بتيد عليى Industrial park-Ecoاسم  ك اال كمسيمجي اسصيط عي  6

اسم ض على ا ض لات تصيلحة ع تية م كير اس ي تل ن ف مي   الاسبصط   مأعت ر خدت ة  مق  ت  م  
ف ت  م طما في لدا ة استما د م اسشؤمن االجبت ع ية م اسم ئ ية م االقبصي د ة م فيي     ية   با اسب  من

( هيم ب يم   امداء E.I.Pصيط عي  -, كت  لن  هداف اسمي  ك اال كيماس      اسم ئ ة م استما د  لدا ة
طيى االقبص دي سلش ك ت استش  كة ت  بو  ير امثي  اسم ئيي م  ب يتن بيمجمما اسبصيت ا امخ ي  سلم

كوييييييييي ءة م اسبحب يييييييية سلم  كيييييييي ت م است  معيييييييي ت م اسطييييييييماب  اسط  ويييييييية  م تطيييييييي  اسبلييييييييمث 

  .[Lowe,2005,p.1]اس  قة
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السللللكية والمسللللكية( االتبلللاالت ملللا بينهلللا باالعتملللاد عللللا )الشلللبكة المرلوماتيلللة وواالتبلللا  في

االتباايللات بللين  إنمسلل لة  إلللامللع االنتبللاه .[Yazowa,1990,p.16] ه]343,ص2006الكنللانيه[

مثلل   األوربيللة الجامرللات والمراكللم البحثيللة والمبللانع والشللركات واللطللاع البللناعي فللي البلللدان
الترللاون والتبللاد  فللي االبتكللارات الرلميللة والمررفيللة  أسللاسوانجلتللرا علللا  لمانيللاوأواليابللان  أمريكللا

وفر   وإنتاجهافضمً عن اتساع المجا  لألسات ة والطمب والراملين علا تطبية نتائ  اختباراته  
التلنيلللة والحلللدائة الرلميلللة  األاطلللابتوايلللع المكلللاني لكثيلللر ملللن الوالللو  آال لللل  مريلللاراً تخطيطيلللاً  

 يمكلنالباركلات االيكولوجيلة البلناعية اليلو  ال  إن إللاكنولوجية ارب الجامرلات ولبلت النظلر والت

 ه[Ewidah,2007,p.6]التنمية المستدامة من دون الجانب البحثي الرلملي المسلاعد  باتجاه لهايتحو
[Lieberman,2003,p.9] . 

 
 يمكلن اسلتخمن: ساتدامة و وسيلة القيا  المعتمادة لمادن م مفردات االطار النظري المستخلص

جملة من المبردات الخابة باالطار النظرم و التي تجملع ملا بلين فللرة االدبيلات السلابلة و االمثللة 
 اعتباراللاالتللي باالمكللان السللتخمن جملللة مللن النلللاط اعتبللرت وسلليلة الليللاس المشللابهة الرالميللة 

و اللي ( 1فللي )جللدو   موضللح كمللاكاسللتراتيجية تخطيطيللة و تبللميمية اابلللة للتطبيللة المسللتلبلي و 
 كاالتي : 

 .نه  استثمارم و خطة استراتيجية للتنمية االاتبادية و المكانية اللطب التلني-1
 .استراتيجية تتمتع بنلاط مهمة للحباظ البيئي-2
 .بيرة للتجمع السكاني بشك  مجتمرات مدينية منتشرة ضمن نطاة المدينة االكبر -3
 .  حكومي اع  يرم  علا المدن في البمدبرنام  ايكولوجي ضمن برنام-4
المدن اللائمة علا اساسي البح  الرلمي و التلني تخضع الفكار المدن المستدامة و اسلتراتيجيات -5

 .تطويراا
 .البناعات النظيبة ارار و الما  ال بد منو الستكما  الخطة االستراتيجية المستدامة بريدة المد -6
 .لمدينة باخضاعها للتلنيات الحديثة و ال كية من اج  استدامتهاخطة التنمويو لالاستكما  -7
التركيم علا االاتباد المررفي و اشرا  الجامرات و الرلو  المبدعة في الرم  من اجل  اواسلط -8

 .ابتكارية
 .البناعات النظيبة واالبداعية اساسها الرم  البحثي الجامري-9
ا اسللاس االفكللار التنمويللة المسللتدامة و خاضللرة امكانللات تحليللة مجتمرللات مسللتدامة تلللو  عللل-10

 . لمستراتيجيات التنمية المستدامة والتخطيط المستدا 
 

 نة البصرة نموذجا : يامكانات التطبيق المستقبلية على مد مقترح
ترللد مدينللة الببللرة بحللد  اتهللا اطبللا تنمويللا  و ابرللاد  :اسااباب و دواعااي اختيااار مدينااة البصاارة 

ية اائلللة توجهللت اغلللب الدراسللات المحليللة الرراايللة فللي الجهللات المختبللة مللن اسللتراتيجية مسللتلبل
و الميسسللات التابرللة لهللا نحللو مديريللة التخطلليط الرمرانللي ( –ومارة البلللديات و االشلل ا  الرامللة )

وضع خطط استراتيجية و تنموية مستلبلية توجهت احد  نلاطها نحو الرنايلة بالمنلاطة البلناعية و 
  لنلل  البلناعات الملوثلة اللا خلارج حلدود المنلاطة السلكنية و ملا يهمنلا وضلع توفير اماكن افضل

المناطة التلنية و البحثية و الجامرات نسبة الا المناطة البناعية في المدينة فلد توضح فلي تلريلر 
( و 2011فلي اب –المرحللة الرابرلة -)استراتيجية تطوير مدينة الببرة و تحدي  التبمي  االساس

نلاطة مكل  ملن اللاالساس لمدينلة الببلرة و اسلترماالت االر  التابرلة  رطة المخططخامن خم  
الببلرة علن مركلم فلي  ( باب المبيرجامرة )تبرد  الترليمية و البحثية و المناطة البناعية ه حي  

كلل  تلريبللا عللن خللور المبيللر و منطلللة السللكن الخابللة  27،5كلل  تلريبللا  و تبرللد  13مدينللة المبيللر 
كاديميلة الخللي  خلر الو )جامرلة الببلرة ( و تضل  )اه كملا و ان اللطلب االيلد البللب بمبنع الحد

و الي منطللة مناسلبة  الرربي لدراسات الممحة البحرية ( و تلع الا الشما  من جامرة باب المبير 
)ما بين الجامرتين و المناطة البناعية الواارلة اللا جدا النشام االرتباط التلني البحثي و البناعي 
و ميالللة الجللرام االبحللا  و الدراسللات الخابللة  ال للرب و الجنللوب ال ربللي مللن مدينللة الببللرة ( 



ِِ ، 31ة والتكنولوجيا، المجلدمجلة الهندس قطاب في تحقيق ابعاد التنمية لالالتقني  النمو دور 3201،5.العدد A)الجزء )ِ

 )مدينة البصرة نموذجا( للمدن                                                                                                المستدامة 

 

 

101 

 

بما يت  في دو  الرال  و االمثلة التي ت  تحليلها و تتبع امكانات التحلو   ةالتابع لجامرة الببرة ملارن
ببلرة ه و ملا و التطور المستلبلي لمنطلة المبانع الا ال رب و الجنوب ال ربي من مركم مدينة ال

تلني فيها او موارها االسلتراتيجي و الرب النمو لل ينيجر  مدينة الببرة ميالة الاترات تكوين اطب
مراكم الطااة فضم عن ارب الخلي  الرربي و امكانات تاسيس مراكم بحثية رااية المسلتو  تيال  

لطااللات و اسللتثماراا المسللتو  الرلمللي لكثيللر مللن البللاحثين الرللراايين و تبسللح المجللا  الللا ابللرام ا
كل ل  لملا يوجلد ملن ثلروات علميلة و ثلروات طبيريلة فلي المنطللة ببلبة ببورة مسلتدامة بناعيا 
 (.4ه)شك عامة 
 

احتوت مدينة الببرة علا اللس  البناعي منها في التقنية الموجودة فعليا :  الصناعية و  المناطق
باللرب من مينام الخور و ال م يرد موارا الجنوب من مركم المدينة و علا خور المبير بالتحديد و 

استراتيجيا و حيويا يمكن للمدينة البناعية إن تستلر فيو لسهولة النلل  و المسلاحة الكبيلرة المتلوفرة 
بارضللافة إلللا المواللع اللوجسللتي كمركللم يتلليح البربللة راامللة منطلللة حللرة بللناعية فاعلللة تتمتللع 

الخللور عللددا مللن البللناعات اللي : الشللركة الرامللة بالمرونللة و الباعليللة مسللتلبم . تضلل  منطلللة 
 53اكتار( تلريبا و منطلة سلكنية مجلاورة بمسلاحة)  154للبناعات البتروكيمياوية بمساحة تبلغ) 

اكتللار( تلريبللا حيلل  تلل  تسللميتها )مدينللة البتللرو البللناعة ( ه و تضلل  كلل ل  شللركة غللام الجنللوب 
اكتار (تلريبا ه بارضلافة  462ية بمساحة تبلغ )اكتار( تلريبا و منطلة الخور السكن 181بمساحة) 

اكتللار (تلريبللا ه و شللركة األسللمدة الجنوبيللة بمسللاحة)  171إلللا شللركة الحديللد و البلللب بمسللاحة) 
اكتللار (تلريبللا ه مللن  للل  يمكللن  139اكتللار (تلريبللا و مبللنع األسللمدة الرضللوية بمسللاحة)  198

ر بيلضخمة رغل  تشلتتها فلي منطللة خلور الم تبنيف ا ه الموااع إلا مناطة بناعية كبيرة جدا و
 ةجنللوب محافظللة الببللرة  هو ال بللد مللن ارشللارة إلللا مبللادرات إنشللام مدينللة خللور المبيللر البللناعي

البكلر البلناعية فلي خلور مدينلة  [هو ال م ل  يت  تنبيل ه   1975)مدينة البكر البناعية سابلا( عا  

دائلرة التبلمي  و \تبامي  ومارة البناعة فضم عن  .]30هن1975التبمي  األساسي ه–المبير 

ارنشللام البللناعي لمدينللة بللناعية متكاملللة لرللدد مللن اللطللع البللناعية اللابلللة لمسللتثمار و التلل جير 
بارضافة إلا سكن و إدارة محلية للمنطلة واد تل  االنتهلام ملن إعلداد المخططلات األوليلة للمشلروع 

:ملابلة مع رئيس اللسل  الهندسلي لشلركة التبلامي  المبدر[ 2009علا مينام خور المبير في عا  

فلي اسلتراتيجيات تطلوير فضم عن اخر الملترحلات . ]2009-4-7شارات الهندسية بتاريخ و االست

حيلل  تلل  ااتللرات منطلللة  2011فللي اب –المرحلللة الرابرللة –التخطلليط االسللاس لمحافظللة الببللرة 
 بناعية الا ال رب من شط الررب :

استرماالت مكتبية و خدمات و فنادة عا طو  الشريط المتنمالي لشلط  انشام منطلة بحو  و -1
 الررب .

 وضع الخدمات البناعية بمحا اة الطرية السريع نحو النابرية . -2
وضع البناعات الثليلة و اللوجستية الا الجنوب من المطار ه و ال رب من منتمه البحلو  و  -3

 االسترماالت المكتبية .
 من المناطة المحرمة )محرمات(.جر  مببا النبط و المطار  -4
تلرير استراتيجيات تطلوير [وضع منطلة البناعات البتروكيمياوية باللرب من مببا النبط . -5

 ه5فه 2011فللللللي اب –المرحلللللللة الرابرللللللة –التخطلللللليط االسللللللاس لمحافظللللللة الببللللللرة 

  (.5ه)شك ]15ن

الاتللرات االمكانللات مللن خللم  البلللرتين السللابلتين قطااب النمااو التقنااي المقتاارح لمدينااة البصاارة : 
المستلبلية و الواائع البرلية للمخططات و الخطط االستراتيجية و الدراسلات الخابلة بلالوااع البرللي 

ه فضم عن النلاط المستخلبة ملن مبلردات  للمناطة التلنية الجامرية و البناعية اللريبة جدا منها 
التاكيلد عللا ضلرورة  يمكلنالاتلرات ه االطار النظرم و التي اي وسيلة اللياس المتخ ة المكانلات ا

الللا االنتبلاة الللا االمكانللات التبللميمية و االسلتراتيجية بريللدة المللد  فللي تحلو  اللطبللين الجللامرييين 
و ربطهمللا بالمنللاطة البللناعية اللريبللة لتكللون  ات ابرللاد اسللتثمارية مسللتلبلية تحلللة مراكللم نمللو 

اجمع بببة   التجربة تدريجيا الا مدن الرراة مستلبم مستداما لمدينة الببرة بببة خابة و انتلا
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و باعتماد مبردات االطلار النظلرم المستخلبلة ملن االمثللة المشلابهة و االدبيلات السلابلة فلي عامة 
حي  ان التوجهات الرالمية في التبلمي  الحضلرم المسلتدا  اكلدت و مسلتمرة عللا ا ا الموضوعه 

ناطة نمو اطبية ال مركمية منتشلرة تليدم دورا فرلاال التاكيد علا البرد التنموم من خم  بير او م
و نشطا في التحو  المستلبلي للتخطيط الرا  للمدينلة نحلو ابرلاد التنميلة المسلتدامة للملدن مملا يليدم 

 . الستثمارية الراملة علا التطوير الا تطوراا و او ما نب يو كهدف استداللي للجهات ا

  
 االستنتاجات:

ن النلاط االساسية من خم  الطرت المبب  لموضوع ااطاب النمو التلنيلة و يستنت  البح  جملة م 
ما يربطها باالدبيات و النظريلات السلابلة فضلم علن التحليل  التببليلي للبر  النملا ج المختلارة و 

 التي نستطيع ان نستنت  منها ما يلي : 
طلاب النملو التلنيلة و طروحات و االدبيات السابلة في موضوع اات  التوب  الا مجموعة من ال -1

انلسمت الا جمئين االو  في موضوع ااطلاب النملو فلي البيئلة الحضلرية و التلي ضلمت افكلار 
كلل  مللن )بيتللر كورينهجللا  بوديبي هفرنسللوا بيروهبللو ( حيلل  ركللم الليالم علللا ترريللف اطللب 
 النمو ببورة عامة في البيئة الحضلرية و تاثيراتلو عللا التشلكي  الحضلرم المسلتلبلي للملدن و
االثلار المترتبلة علللا نملو اكل ا ااطللاب ملن نللواحي مترلددة تراوحلت بللين النظلرة االاتبللادية و 
ب و  البللناعية لكلل  مللن بوديبيلل  و بيللرو و بللو  و النظللرة المرماريللة للنمللو السللكاني المسللتلط 

بمردالت النمو االاتبادم المترابطة لبيتر كورين ه اما الجمم الثلاني ملن الدراسلات فللد  وعمات
ة بموضوع التنمية الحضرية المستدامة للمدن الجديدة و التي ضمت افكار ك  ملن )الهل لو  ترل

و السيده وم ين  ووه انرم فورد هغلام بلرجس ( و الل ين بمجملوعه  ركلموا عللا التوجهلات 
التنموية المستدامة في النملو الحضلرم للملدن الجديلدة و التلي علدت ملدنا مسلتحدثة عللا اسلاس 

ة لللوانين الحمايلة البيئيلة و الطاالات ضلرختلبلت ملا بلين الملدن البيئيلة و الخاوظيبي تنوعلت و ا
المتجددة و النظيبة و المدن االاتبادية و البناعية فضم عن الملدن المررفيلة ال كيلة و اللائملة 

 ال هعلا ااتباد المررفة ببورة اساسية مرتبطا بموضوع ااطلاب النملو التلنيلة ه حيل  تيشلر 
ك  مدينة جديدة اائمة علا االفكار المستدامة تلو  باالب  علا اساس مستدا   الدراسات الا ان

او باالب  احد الدعائ  التي تلو  عليها التنمية المستدامة فاالاطاب التلنية اي ملدن اائملة عللا 
ه و وثيللةنظيف و ااتباد متطلور و مجتمرلات سلكانية مرتبطلة بهلا ببلورة بيئي اساس تنموم 
 ( في ملترت تطوير مدينة الببرة)اله لو  و السيد ومد توجاعت هالبح  بدور

اسللتطاع البحلل  اسللتخمن ترريللف اجرائللي ينطلللة مللن مبللادمم و افكللار التبللمي  و التخطلليط  -2
الحضرم المستدا  حي  يرد نمط تخطيطي عمرانلي حضلرم جلا ب خاضلع لخطلة اسلتراتيجية 

ي ترد اساس و منبع النمو المديني فلي تنموية مستدامة ترتبط بالميسسات البحثية و الجامرات الت
 االفكار الجديدة للتبمي  المديني الرالمية . 

( فلي اغللب النلواحي R&Dاستناد االفكلار الحديثلة و الرالميلة عللا مبلادمم التطلوير و البحل  ) -3

التبللميمية و التخطيطيللة متماشلليا مللع البكللر المرابللر المرتمللد علللا اسللس مررفيللة  ات خلبيللة 
 بتكار و االبداع في جميع نواحي الحياة الجديدة في المدن .المرتمدة علا ا

فكلرة واحلدة اساسلية الي نبل  االفكلار اشكا  ااطاب النمو التلنيلة  مرتملدا فلي اغلبهلا عللا تنوع  -4
البناعية اللديمة و استلها  البكر االاتبادم الحدي  المرتمد علا الطااات البحثية و المررفة و 

 ة السلبية علا المجتمع .التللي  من االثار البيئي
لكل  مللن اليابلان )مدينللة تسلوكوبا( هكوريا)مدينللة ملن خلم  تحليلل  االمثللة الرالميللة و النمو جيلة  -5

سامسون  (ه روسيا)مدينة بوسكينا( ه اتضح ان التوجهات الرالمية تتبة علا تاسيس نويات مدن 
البناعات الملوثة للبيئة ه  جديدة منتشرة و متبراة ترتمد ااتباد بحثي علمي و مررفي بريد عن

لمدينللة مللن اجلل  تشللكي  حضللرم مرتمللد علللا نظللا  لفضللم عللن اعتباراللا نللواة اطبيللة للنمللو 
التطبيللللات تترافلللة ملللع وجلللود  اللل هايكوللللوجي مسلللتدا  و متطلللور تلنيلللا ه و اتضلللح ان اغللللب 

فيهلي و البناعات و الجامرات او المراكم البحثية مع ايئة مدينية متكامللة ملن سلكن و نظلا  تر
بنية تحتية متطورة تلنيا تنمو لتكون مدنا كبيرة تساعد علا است م  المناطة المتروكلة و تسلمح 
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للمدن المكتضة االخر  فلي البللد الواحلد اللا ان تتلنبس ملن خلم  انتللا  السلكان و الرلاملين و 
 الموظبين الا ااطاب تنموم تلنية جديدة اي مدن متكاملة و مستدامة .

ت   كرالا فضلم نمو التلنية استراتيجة تبمي  حضرم مستدامة تبرا للنتاجات التي ترد ااطاب ال -6
عللن التوبلل  الللا وجللود سياسللات و مرللايير تبللميمية و تخطيطيللة حضللرية تبللر  وجللود 
االاطللاب التلنيللة اللرب الهيئللات الترليميللة الجامريللة او الميسسللات البحثيللة فضللم عللن المبللانع 

 . جديدةدة لها مما ييالها الا التحو  الا مدن مستدامة اللريبة و المرتبطة بها و السان
اتضح من خم  عر  وااع حا  مدينة الببرة و اخر دراسة استراتيجية للتطوير المديني لهلا  -7

ان الخطة االستراتيجية الموضوعة تمئ  تحولها الا مدينةمستدامة بيئيا  ات اطبين للنمو التلنلي 
اللا ال لرب ملن مدينلة الببلرة نتلللة وفلة الملتلرت الحلدي  ()الممع ربطها بالمنطللة البلناعية 

ه كملا و ملن تحويل  و ربلط فلي الموالع  وو المتكاملة ملع ملا يلرو  البحل  ااتراحلببورة عامة 
يتضح ان مدينة الببرة ترلد اطبلا للنملو االاتبلادم و التلنلي الحلدي  ا ا ملا تل  االاتملا  بتنبيل  

و مللا يسللاعد  للل  كونهللا ترللد منطلللة  ات ابرللاد لوجسللتية االسللتراتيجية التطويريللة المسللتحدثة ه 
تمتللل  امكانللات النللل  البحللرم و النهللرم و اللرب المللوانا منهللا فضللم عللن امكانللات االسللتثمار 
المستلبلية مملا يهيئهلا اللا اللدخو  ضلمن خطلة تنمويلة مسلتدامة تنطللة اللا بلااي ملدن الرلراة 

 للسير علا نهجها . 
 التوصيات : 

وفلة التسلسل  الل م عتماد النه  التخطيطلي التنملوم و البرلد االسلتراتيجي المرتملد يوبي البح  با
علا ربلط المنلاطة المستخلبة ه و و وسيلة اللياس توب  اليو البح  في مبردات االطار النظرم 

البناعية باالاطلاب التلنيلة )الميسسلات البحثيلة و الجامرلات ببلبة عاملة ( و التحلو  ملن مبلانع 
الستثمار النبطي المللو  فللط اللا البلناعات النظيبلة و المسلتدامة او ال كيلة ايضلا و مرتمدة علا ا

كرم و امكانات االبداع التي تتوافة مع ما يجرم في مدن الرال  المرتمدة علا االر  المررفي و الب
فيملا  للرلو  الموجودة في الجامرات و الميسسات البحثية الست ملها بالطريلة المثلا ه و و االبتكار

مللع  )جامرللة بللاب المبيللر و جامرللة الببللرة(يخللن مدينللة الببللرة يوبللي البحلل  بللربط الجامرتين
برضها البر  ببورة تلنية حديثة و دع  المررفلة ببلورة تبادليلة علن طريلة شلبكات االتبلا  و 
ة المرلومات و تهيئة البيئة الحضرية المحيطة باالعتماد علا الخطة االستراتيجية الحديثة الموضلوع

من اب  الجهات المسيولة و من ث  ربط المبانع و المنلاطة البلناعية ملع االاطلاب التلنيلة لتحلو  
تلني تنموم مستدا  ييا  مدينة الببرة الا ان تكون عام  ج ب استثمارم ااو   المدينة الا اطب

انلات و ابلب ه كماو يوبي البح  بتطبية و االستبادة من التجلارب الرالميلة فلي اسلتخمن االمك
و تطبيلها علا المدن الررااية اجمع كما فلي مدينلة ب لداد و ملا تحتويلة ملن امكانلات مشلابهو لمدينلة 

 الببرة لتنميتها و تطويراا العادة التااي  ببورة مستدامة وفة خطة استراتيجية مدروسة .
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http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=12&cont=1319898974453
http://194.30.15.20/iaspworld/about/fabout.htm
http://www.web-japan.org/atlas/technology/tecchol.html
http://archito.wordpress.com/
http://www.youtube.com/
http://www.friends-partners.org/pushchino%20/engver/icbc.html
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 ( مدينة تسوكوبا اليابانية و يظهر في الشك  المخطط العام للمدينة و موقعها بالنسبة الى 1)شك 

-www.webخريطة اليابان بشك  عام و تشكيلها الحضري و مبانيها )المصدر 
japan.org/atlas/technology/tecchol.html..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(مدينة سامسونج الصناعية العلمية,و يظهر من خال  المخطط  العام هيئتها و تنظيمها 2)شك  
السكني فضال عن الجزء المركزي لالبراج الخاصة بالشركات وهيئات التصنيع بصورة منتظمة 

 (.http://archito.wordpress.comحو  البرجين المركزيين)المصدر

 منطقة سكنية عامة
 خاصة منطقة سكنية

 مناطق تجارية و سكنية مجتمعة
 حدائق و غابات

 مدارس و رياض اطفال

 مرافق عامة
 معاهد و مراكز بحثية و تعليمية

 مناطق بحثية صناعية في قطاعات الضواحي

 منطقة تطوير مستقبلية

 
 منطقة سكنية عامة

 منطقة سكنية خاصة

 مناطق تجارية و سكنية مجتمعة
 حدائق و غابات

 اطفالمدارس و رياض 

 مرافق عامة
 معاهد و مراكز بحثية و تعليمية

 مناطق بحثية صناعية في قطاعات الضواحي

 منطقة تطوير مستقبلية

http://www.web-japan.org/atlas/technology/tecchol.html
http://www.web-japan.org/atlas/technology/tecchol.html
http://archito.wordpress.com/
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 مستدامة لمدن المعتمدة القيا  وسيلة و المستخلص النظري االطار ( مفردات1)جدو  
 )الجدو  من اعداد الباحث(. 

 
 

مبردات االطار النظرم الرامة 
 للبح  و وسيلة اللياس 

مبردات االطار النظرم الثانوية 
 الخان باالدبيات و الدراسات السابلة

مبردات االطار النظرم الثانوية 
 الخابة باالمثلة المشابهة الرالمية

و خطة  نه  استثمارم -1
استراتيجية للتنمية االاتبادية 

 و المكانية

 اطب النمو نه  استثمارم بناعي
اخضاع التخطيط الرا  الستراتيجيات 

 تنمية
 ااتبادية و مكانية

 ااطاب النمو مبدا استراتيجي يرم  اساس التحضر و التركم السكاني

استراتيجية تتمتع بنلاط -2
 مهمة للحباظ البيئي

 ة اي االستلطابالسيادة الحضري
دم  الخطة التنموية البناعية و 
التلنية الرلمية علا نه  خطط المدن 
 البناعية المحافظة علا البيئة

 مركم المدينة سكني انتشار المراكم يبسر النمو الحضرم

بيرة للتجمع السكاني بشك  -3
مجتمرات مدينية منتشرة ضمن 

 نطاة المدينة االكبر

يئية علا البيئة تطبية المباد  الب
 المبنية

الميسسات التلنية و البحثية متكتلة 
بشك  تجمرات علا محاور الحركة و 

 حافات المدينة

 حج  المدينة يد  علا السيادة
( R&Dافكار التطوير و االبتكار )

 سائدة علا التخطيط و التبمي 
تسلس  و ارمية في المدن المركمية 

 المسيطرة

من برنام  ايكولوجي ض-4
برنام  حكومي اع  يرم  علا 

 المدن في البمد
 افكار المدن البناعية المستدامة

المدينة تلو  اساسا علا البح  الرلمي 
 و التلني

المدن اللائمة علا اساسي -5
البح  الرلمي و التلني تخضع 
الفكار المدن المستدامة و 
 استراتيجيات تطويراا

خاضرة لبرنام  ايكولوجي في 
اي نه  تبميمي جديد  التبمي  و

 ضمن برنام  حكومي

البناعة النظيبة  اساس التجمع 
 السكاني المستدا 

 نمو و انتشار مديني

البناعات النظيبة ارار و -6
الما  ال بد منو الستكما  

الخطة االستراتيجية المستدامة 
 بريدة المد 

تطابلها مع افكار االستدامة و التنمية 
 المستدامة

لبوردم للمدن البناعية التخطيط ا
 بشك  مراكم حضرية منتشرة

البناعة اساس التجمع السكاني و 
 نموه

استكما  خطة التنمويو -7
للمدينة باخضاعها للتلنيات 
الحديثة و ال كية من اج  

 استدامتها

المدن ال كية المستدامة مستندة علا 
 المررفة ببورة اساسية

اوساط ابتكارية منتشرة كااطاب نمو 
 يةتلن

التركيم علا االاتباد -8
المررفي و اشرا  الجامرات و 
الرلو  المبدعة في الرم  من 

 اج  اواسط ابتكارية

ااتباد المررفة اساس المدن ال كية 
 المستدامة

خطة ممنية طويلة المد  للتطوير 
 المديني

البناعات النظيبة -9
واالبداعية اساسها الرم  

 البحثي الجامري

ة و االنترنت و الشبكة الرنكبوتي
االتباالت بين المدن اي البنية 

 التحتية لماطاب التلنية
الشراكة المررفية و التطوير 

 (R&Dاالبتكارم )

البناعات االبداعية ميثرة في سياسة 
 التخطيط الحضرم للمدن و مراكماا

امكانات تحلية مجتمرات -10
مستدامة تلو  علا اساس 
 االفكار التنموية المستدامة و

خاضرة لمستراتيجيات التنمية 
 المستدامة والتخطيط المستدا 

البناعات النظيبة الخالية من 
الملوثات ترفد ركني االاتباد و 

 المدن االبداعية مركماا الجامرات الحباظ البيئي

امكانات االستثمار الكبيرة ه و 
 تنظيمات مجتمرية مستدامة

البناعات الحديثة و االبداعية 
 بطة بالجامراتمرت
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( مديناااة بوساااكينا الروساااية حياااث يظهااار مااان خاااال  التخطااايط العاااام المديناااة المكتضاااة 3)شاااك 

-www.friendsاالكاديمياة و لتصنيعية)المصادربالمؤسسات البحثية و المراكز الخاصة بابحااث 
partners.org/pushchino /engver/icbc.html.) 

 
 
 

 

 

( المخطط االسا  لمدينة البصرة كما هو واقع الحا  , و يظهر فيها المناطق التعليمية و 4)شك 
مؤسسات البحثية و الجامعات باللون االزرق الغامق و المناطق الصناعية باللون البنفسجي ال

الغامق و الفاتح , و بذل  نستطيع تحديد قطبي النمو التقنييين بالجامعتين الموضحة في المخطط 
 الجديد التصميم بدائ -الرابعة و امكانات ربطها بالمناطق الصناعية مستقبال )المرحلة

 (.2ف  المستقبلية ماالتلالستع

http://www.friends-partners.org/pushchino%20/engver/icbc.html
http://www.friends-partners.org/pushchino%20/engver/icbc.html
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, و يتضح فيها نق  الصناعة  المستقبلية لالستعماالت الجديد التصميم -الرابعة ( المرحلة5)شك 
بالكام  الى الجهه الغربية مع اقتراح بار  للبحوث و التقنية المتطور قرب الحزام االخضر 

ناطق التعليمية و البحثية على طو  القناة المائية المحيط بالقناة المائية كما و يتضح وضع الم
لشط البصرة و هي افكار تتفق كثيرا مع التوجهات الحديثة في توقيع المؤسسات التقنية قرب 
المناطق الصناعية لتاسي  منطقة لالعما  و التجارة و االستثمار المستقبلي كخطة استراتيجية 

 (.5ف 15ص المستقبلية الستعماالتل الجديد التصميم بدائ -الرابعة )المرحلة
 

 
 
 
 
 
 
 


