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 ملخص الرسالة
هامررة التري أقيمررت عليهرا ال ثيررر تعتبرر الماراري الماةيررة مرن المرروارد الحطررية الطبيعيرة ال

مرررن الحطرررارات والتررري شررركلت المررردن التررري نأرررأت علرررج ررررلااها، وترررأ رت هرررذه الماررراري الماةيرررة 
بالعديررد مررن التارراولات والمأرراأل الترري أ رررت برردورها علررج الحيرراة بطررلاة تلرر  المارراري الماةيررة، 

ذات أهميرة ملحرة لمرا  ةيرةالماراري الما اي ظل التزايد العمراني علج ررلاةويعتبر االعتناء بها 
يعبرررر عرررن الحقرررب  روث  قرررااي وتررراريخيو تحملررره مرررن مترررنلس ابيعررري لسررركان تلررر  المنطقرررة ومررر

التاريخية التي مرت بها المنطقة، وبدراسة النسيج العمراني لطلاة المااري الماةية يمكن توجيه 
رهرا بمرا يخردم هرذه التنمية المستقلبية لهذه الطرلاة بمرا يخردم المحااعرة عليهرا والعمرل علرج تطوي

 .المدن وبما يلبي الحاجات المختللة الملحة للسكان

الواقرع اري قطرا  _ تهدة هذه الدراسة إلي إظهار المأراأل التري يعراني منهرا وادي  رزةو  
كحالرررة دراسرررية ، يرررتم مرررن خرررضع ذلررر  تحليرررل ووررررع اسرررتراتيايات لتوجيررره  _ رررزة بدولرررة السرررطين

وبحررك كررل المأرراأل والمعيقررات ارري سرربيل تحقيررق هررذا تطويرهررا للمسررتقبل علرري الأرركل ا نسررب 
 .الهدة، وذل  بمعمل دراسة مقارنة مع حالتين دراسيتين عالميتين

انتهج البحك منهج التحليل المقارن عن اريرق عررن نمروذجين لتطروير الماراري حيك 
ث الماةيررة ورررلااها وذلرر  للوقرروة علررج نقررا  القرروة بهررا، وذلرر  مررن خررضع تطبيررق النعريررات الررثض

التي تم استنبااها اي الباب الثاني، ومنهرا سريتم اسرتنبا  ا سرس والمعرايير التري سريتم بهرا تقيريم 
 .والعمل علج تطوير رلاة وادي  زة

بماررى وادي  رزة وررلااه لمرا يتميرز بره هرذا  االعتنراءخلصت الدراسة إلرج أهميرة حيك  
 .موردا حطاريا اريدا المارى من أهمية بيئية وتاريخية وسياحية للمنطقة تاعل منه

 
الدراسرررة بطررررورة تأررركيل هيئرررة مسرررتقلة تعمرررل علرررج إعرررداد الدراسرررات التطبيقيرررة وأوصرررت  

والعمل علج تطوير رلاة وادي  زة والعمل علج إعادة دراسة استخدامات ا راري بما يسراهم 
 .اي تلبية االحتياجات اإلنسانية لسكان المنطقة

 
 

 



 

  ث

 

Abstract 
Waterways are  important natural urban resource on which many 

civilizations were built and many of cities flourished on their banks. These 
waterways were affected by many transgressions and problems that affected 
life along the banks of these waterways. It is important to take care of these 
waterways at the time of urban increase because they form a natural habitat for 
the inhabitants of that area and cultural and historical heritage that reflect the 
historical periods of the region. Studying the urban fabric of the banks of 
waterways can direct future development of these banks in order to maintain 
and develop them to serve these cities and meet the various needs of the 
population. 

 

This study aims at presenting the problems that the Gaza Valley suffers 
from as a case study, through which it analyzes and develops strategies to 
guide its development to the future in the most appropriate manner and to 
discuss all problems and obstacles in order to achieve this goal by making a 
comparative study with two international studies. 

 

The study followed the method of comparative analysis by presenting 
two models for the development of waterways and banks to determine their 
strengths through the application of the three theories that were devised in 
chapter two, which will establish the foundations and criteria for evaluating 
and working on the development of the banks of Gaza Valley. 

 

The study concluded that it is important to take care of the Gaza Valley 
and its banks because of the environmental, historical and tourist importance 
of the area, which makes it a unique urban resource. 

 

The study recommends establishing an independent body to make 
applied studies and work on the development of Gaza Valley. This is in 
addition to re-studying the land uses so as to meet the humanitarian needs of 
the residents of the region. 
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 اقتباس

 
 
 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ ﴿  َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

 ﴾َواْلُمْؤِمنُونَ 

 
 105]:التوبة[



 

  ح

 

 ْاإِلهَدْاءُ 
 

 والاميل بالعراان لهما أدين من إلج 

 مةار كو  عطاء الحياة أن علموني من إلج 

 يَّ الحبيبينلدوا إلج 

 منج " الغالية لوجتي عيني قرة إلج " 

 بدالخالق وعمرع ولديَّ  إلج 

 موسج ،مصطلج ،محمود ،أحمد ،شيماء) ا حباء إخوتي إلج( 

 إلج خالتيَّ سمر وسحر 

 إلج المهندسة سحر البحيصي 

  أبو بضع"إلج روح الأهيد الأيخ عدنان البحيصي" 

 

 أهدي هذا البحث المتواضع... إليهم جميعا



 

  خ

 

 وتقديرٌ شكٌر 
 

الرروال عنايترره وتوايقرره مررا ل هررذا البحررك، أحمررد ت تعررالج الررذي واقنرري وأعررانني علررج إناررا
 . وصلت إلج ما أنا به اآلن وأسأع ت تعالج القبوع

وأود أن أعبررررر عررررن امتنرررراني وشرررركري العميررررق لسسررررتاذ الرررردكتور المهنررررد  دمحم علرررري دمحم 
ال حلوت لقبوله مهمرة اإلشرراة علرج البحرك وعلرج توجيهاتره ومضحعاتره القيمرة التري أمردني بهرا 

 .، ابارك ت ايهإعداد البحكخضع اترة 

 : والأكر موصوع إلج عطوي لانة المناقأة

 حلعه ت أنور دمحم عوض هللا/ اللارل الدكتور

 حلعه ت نهاد محمود المغني/ اللارل الدكتور

إ راةها  لتلطلهما بمناقأة الرسالة وورع بصماتهما القيمة عليها، مما كان له ا  ر الوارح اي
 .ا حتج خرجت إلج النوروليادة جودته

وععيم شكري وتقدري إلج والدين العزيزين، ولوجتي الغالية، والذتي كبدي، وإخوتي 
 .وأخواتي ا واياء لمساندتهم لي ايلة اترة دراستي، الهم مني ععيم الأكر والعراان

أحمد سعيد نصار، علج دعمه : أما أسال عرااني لرةيس بلدية دير البلح االستاذ
 .للموظلين، ولي شخصيا اي رسالتيالمتواصل 

عامر سضمة، لتوجيهاتهما / هأام العبد الديراوي، والمهند / والأكر موصوع للمهند 
 وكل الأكر والعراان لخالتي سحر أحمد دبور التي كان لها اللطل بعد اطل ت ، القيمة

 .عز وجل اي دعمي حتج وصلت لما أنا عليه اليوم
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 الفصل األول
 مقدمة عامة ومنهجية البحث 

 :مقدمة 
ويررررنعكس هررررذا التقرررردم وارررررحاا جليرررراا علررررج مرررردنها وقراهررررا  ،إن تقرررردم ا مررررم يقررررا  بعلمهررررا

ة عليها لسجياع المتعاقبة الذين سيعيأون اي هرذه البقعرة مرن ومقدراتها الطبيعية وكيلية المحااع
ا رن، وقررد أوجررب ت علررج اإلنسرران أن يتل ررر ارري ا مررم السررابقة وكيررف أنهررم عمرررروا ا رن 

 . واستغلوها وسخرها لهم وأمرهم بأن يمأوا اي مناأبها وأن يأألوا من رلقه 

واسرتغضلها بردال مرن  د الطبيعيرةالمروار ولهذا  وجب علج المخططين المحااعة علج هرذه 
 عردة اسرتغضع علرج الملتوحرة المنرااق تخطريط ملهروم إهمالها وتركها للنهب والعأواةية، ويعتمرد

 أنواعهرا براختضة الرةيسرية والطررق  الماةيرة، الماراري  مثرل قاةمرة باللعرل، ومنرااق محراور
 خرضع مرن يمكرن والتري ، الطبيعيرة المنرااق اري والوديران السريوع والسواحل ومخررات ووظاةلها،
 والحلراظ والمروريرة والثقاايرة الترايهيرة الخردمات بترواير العمرانيرة االرتقراء بالماتمعرات تطويرهرا

 .الطبيعية الموارد علج

تخطيطية  معدالت إيااد إلج الحاجة ظهرت العمرانية والتنمية المدن تخطيط تطور ومع
يتعلرق  ايما القرار وأصحاب والمصممين خططينللم اإلرشادية بالوظيلة تقوم تصميمية، ومعايير
 .التصميمية التخطيطية ومداخلها المطلوب وحامها الملتوحة المنااق ونطاق مواقع بتحديد

 اري تطرع سرليمة تخطيطيرة منهايرة مرن تتطلبره ومرا العمرانيرة التنميرة لطبيعرة ونعرراا 
 وانطضقاا  اإلنسانية، للماتمعات تللةالمخ التاارب من واالستلادة والعملية العلمية اعتبارها ا بعاد

 مضةمرة تحقرق عمرانيرة بيئرة إلياراد العمرانيرة التنميرة ورربط توجيره اري دور المخططرين  مرن
 الروعي نأرر إلرج التري تهردة هرذه الرسرالة بإعرداد الباحرك  قرام وبيئتره  اإلنسران برين التلاعرل
 .مااعال هذا اي والتنسيق الحطاري  التخطيطي الل ر وتطوير المعراي

 :أهمية الدراسة  1.1
وررررع سياسرررة وإارررار عرررام للتخطررريط المسرررتدام المتررروالن  اررريالدراسرررة  ت مرررن أهميرررة هرررذه

وإبرررال المأرراأل الترري يعرراني منهررا الرروادي   ررزة واديع السررتخدامات ا راررري ارري منطقررة والعرراد
ل المناسرب أحالة دراسية يتم تحليلها وورع استراتيايات خاصرة بتوجيره تطروره المسرتقبلي بالأرك
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 وتانرررررب بعرررررا المأررررراأل المتوقعرررررة،  وتطبيرررررق ملررررراهيم االسرررررتدامة  ووررررررع بعرررررا التصرررررورات
 .ومنها والمقترحات التي تساعد علج التطور بهذا االتااه مستقبض

 .التركيز علج أهمية المحااعة علج البيئة والموارد والحد من التلوث -

 .دي التعرة إلج مراحل تطور المد العمراني اي منطقة الوا -

 .محاولة ورع معايير خاصة بتصميم اللرا ات الخارجية وحركة السكان والزوار -

 .تحقيق استدامة البيئة الحطرية -

 .دور سياسات تخطيط استخدامات ا راري اي المدن وتطورها  إظهار -

البحك عن سياسة استعماالت تلبج حاجات اللرد والماتمع وتوالن بين المصالح اللردية  -
 .مة والمصلحة العا

 .استخدام الطرق الهندسية السليمة اي تصميم الطرق واقتراح منااق خطراء ومرااق عامه  -

دراسة استخدام ا رن ي اي المدن الللسطينية، اراتبين عأواةية استخدام ا ر  أنها  -
 .تساعد اي عملية التنمية 

ورات تتلق مع التط ل يتغيير التل ير االجتماعي الستخدام ا راري بأاطل الطرق  -
 .الحديثة 

توريح ا ر ال ثااة السكانية المرتلعة والزيادة المستمرة اي عدد السكان علي التخطيط  -
 .الحطري اي قطا   زة 

 .تزايد الطلب علج الخدمات والمرااق العامة والحاجة لمزيد منها نتياة لزيادة عدد السكان -

علج ا راري  التطور السريع اي حياة السكان وما ينام عنه من ليادة الطلب -
 .لضستعماالت المختللة 

 .الحاجة إلج تغير الورع القاةم بتطوير إدارة  ا راري إلج ا اطل ولمنع العأواةيات  -

 :أهداف الدراسة  1.1
تحديررد منطقرررة و  تهرردة هررذه الدراسررة إلررري إظهررار المأرراأل التررري يعرراني منهررا قطرررا   ررزة

ذلرر  تحليررل وورررع اسررتراتيايات لتوجيرره  للدراسررة ارري وادي  ررزة كحالررة دراسررية ، يررتم مررن خررضع
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تطويرهررا للمسررتقبل علرري الأرركل ا نسررب وبحررك كررل المأرراأل والمعيقررات ارري سرربيل تحقيررق هررذا 
 .الهدة 

أما تهدة إلج ورع السياسات للتخطريط المسرتدام السرتخدامات ا رارري والمواصرضت 
 .وورع الحلوع واالقتراحات التي تساعد اي هذا االتااه مستقبضا 

 :سعج هذه الدراسة إلي تحقيق ماموعة من ا هداة وهي كاآلتي ت

العمل علج دراسة أ رر وادي  رزة علرج اسرتخدامات ا رارري علرج ررلتي الروادي وأ رر هرذه  -
 .اإلستخدامات علج بيئة الوادي وما هي سبل تطوير والمحااعة علج هذه البيئة

واةيات بمرا يخردم تطروير المنرااق ورع الحلوع المناسبة آلليات التعامل مع التعديات والعأر -
 .الحطرية اي قطا   زة

 .تطوير استراتيايات تطمن التعامل مع المنااق الملتوحة بما يحقق المنلعة العامة -

 .العمل علج تطوير استخدامات ا راري واالاض  علي المأاأل المتعلقة بذل  ودراسة الحلوع -

 .ضت التعرة علي المأاأل التي تعهر بسبب حركة المواص -

 .التركيز علي المحااعة علي البيئة وتقليل عملية التلوث البيئي  -

 :المشكلة البحثية 1.1
ع المااري الماةية المهملة  ت من المأكلة البحثية الرةيسية اي معراة كيف يمكن أن ت حوَّ

نعريات حديثة اي المدن إلج إرث واني و اقتصادي وسياحي و قااي وترايهي وذل  باستخدام 
، حيك يعتبر وادي  زة من المااري الماةية ا أثر إهماال علج مستوى العالم، خطيط المدناي ت

 .ويرجع ذل   سباب سياسية واقتصادية مرت علج هذا الوادي
الستخدامات  تقييم الورع الحالي ةالباحك  بمحاولتبرل أهمية الدراسة التي يقوم بها 

، حيك اهتمت الدراسة جهها اي منطقة وادي  زة ا راري وتحديد مأاألها والصعوبات التي توا
 .بورع االقتراحات للتغلب علي هذه المأاأل والعمل علي حلها 

والمنااق " وادي  زة"ويرى الباحك أن انتأار العأواةيات والتعدي علج حرم الوادي 
د من مثل الخطراء الملتوحة ينذر بكار ة بيئية كبيرة، وذل  لغياب التأريعات والقوانين التي تح

هذه العواهر، و ياب دور المخططين اللعاع اي إيااد الحلوع لهذه المحمية الطبيعية والمتمثلة 
 .بوادي  زة
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واي روء  ياب التأريعات والسلطة التي تعمل علج تطبيقها بالأكل السليم تعهر 
يااد العأواةية اي توليع استخدامات ا راري والتداخل ايها، ومن هنا تعهر الحاجة إلج إ

 .تخطيط سليم ومتوالن ومستدام الستخدامات ا راري اي منطقة الوادي

ويمكن تازةة المأكلة البحثية إلج ماموعة من اللرريات تساعد اي تحديد منهج 
البحك بحيك تعتبر اإلجابة علج هذه اللرريات بمثابة المحصلة والنتياة المطلوبة من هذا 

 :البحك وتتمثل هذه اللرريات بما يلي

 هل أ رت استخدامات ا راري حوع رلاة الوادي علج البيئة الصحية له؟ -0

 هل كانت المل يات لتل  ا راري سببا اي عدم التنمية المستدامة لطلاة الوادي؟ -9

 كان لغياب التأريعات والسلطة القانونية سببا اي تدهور الوادي ورلااه؟هل  -3

 اهات المثقلة بمأاألها؟هل يحتاج الوادي لهيئة خاصة تنموية له،  ير تل  ال -4

 أيف أ ر الحصار واالنقسام السياسي علج بيئة الوادي بأكل خاص؟ -5

 ما ا همية البيئية واإلقتصادية والسياحية المرجوة من التنمية المستدامة اي وادي  زة؟ -6

 خطة ومنهجية الدراسة 1.1
 المدنالمااري الماةية المارة ب تتلخص منهاية البحك اي استنبا  نعريات تخطيط

وذل  من خضع العمل علج دراسة مقارنة علج حالتين عالميتين يتم من خضلهما معراة المبادئ 
الخاصة بتخطيط هذه المااري الماةية  م العمل علج تطبيق هذه المبادئ والنعريات علج وادي 

 :وقد انقسمت المنهاية إلج محورين ، زة
 :المحور العام والنظري والذي يشمل  -1

عريررات المتعلقررة بررالتخطيط المسررتدام للمارراري الماةيررة واسررتخدامات ا راررري مراجعررة الن -
 .حولها

والعمررل علررج دراسررة مقارنررة ايمررا بينهررا، وآليررة االاررض  علرري بعررا الحرراالت الدراسررية   -
 .تطبيق هذه النعريات علج الحالة الدراسية للبحك وهي وادي  زة

 .لوادي  زة البعد التاريخي والاغرااي واالقتصادي والتخطيطي  -

 .الدراسات البيئية والتخطيطية السابقة لوادي  زة  -
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 :المحور التحليلي ويشمل   -1

تحديد منطقة الوادي ليتم دراستها ميدانيا وتحليلها وإمكانية اقتراح اسرتراتيايات التخطريط  -
 .المستدام للمدينة من خضلها

تطرور منطقرة الدراسررة دراسرة نقديرة وتقيريم لواقرع تقسريم واسرتخدامات ا رارري مرن خرضع  -
 .عمرانيا وتخطيطيا

ورررع المقترحررات والتصررورات السررتعماالت ا راررري المسررتدام ارري ررروء تطررور المنطقررة  -
 .العمراني

العمررل علررج المحااعررة علررج المرروارد الطبيعيررة والبيئيررة لمنطقررة الرروادي بمررا يحلرر  الحيرراة  -
 .البرية للوادي 

 :منطقة الدراسة  1.1
يد منطقة وادي  زة وما حوله من تامعات سكنية وعمرانيرة حيرك تمترد منطقة قطا   زة وبالتحد
 (.0.0)منطقة وادي  زة شكل رقم

 :أهم أسباب اختيار هذا الموقع في التالية

حيك أن وادي  زة يقسم قطا   زة لنصلين مأكض مارى ماةي ابيعي :  القيمة الجغرافية -0
 .يقسم النسيج العمراني لقطا   زة بين جنوبه وشماله

يعتبرررر  الررروادي مرررن الناحيرررة البيئيرررة مهمرررا لمرررا يأرررمله مرررن مصرررادر التنرررو   :القيمـــة البيئيـــة -9
 .الحيوي 

اررري رررررورة أن يرررتم اإلسررررا  اررري تنعررريم هرررذه المنطقرررة نعررررا للتوقعرررات  :القيمـــة التخطيطيـــة -3
الخاصة بتطخمها بأكل سريع نتياة للعديد من المحلزات التري مرن أبرلهرا االمترداد للزيرادة 

 .اي قطا   زة بأكل عام ومنطقة الوادي بأكل خاص الطبيعي نحو حرم الوادي السكانية
 .والتي تأمل جميع القيم التي تندرج تحتها من سياحية وترايهية  القيمة القتصادية -4
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 منطقة وادي غزة وحدود الموقع : (1.1)شكل 

 هيئة الاودة البيئية ومأرو  وادي  زة : المصدر
(MANAGEMENT PLAN- WADI GAZA ،March 2003) 
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 :منهج الدراسة 1.6
بنرراءا علررج ابيعررة الدارسررة وا هررداة الترري تسررعج لتحقيقهررا اقررد اسررتخدم الباحررك المررنهج 

والررذي يعتمررد علررج دارسررة العرراهرة مررن خررضع الواقررع ويهررتم بوصررلها  المقررارن  الوصررلي التحليلرري
ي هررذا المررنهج عنررد جمررع المعلومررات  تلررتوصررلاا دقيقررا ويعبررر عنهررا تعبيررراا كيليررا وكميرراا، كمررا ال 

المتعلقة بالعاهرة من أجل استقصراء معاهرهرا وعضقاتهرا المختللرة برل يتعرداه إلرج التحليرل والرربط 
 .والتلسير للوصوع إلج نتاةج وتوصيات تزيد من رصيد المعراة عن المورو 

 :اي الدارسة علجالمقارن وقد اعتمد المنهج الوصلي التحليلي  

يررات المتعلقرررة بالمارراري الماةيررة وآليرررات تطبيررق هررذه النعريرررات والدراسررات علرررج دراسررة النعر  -
مرررع مقارنتهرررا بتارررارب عالميرررة لتطررروير ررررلاة  البيئرررة العمرانيرررة المواليرررة لطرررلاة وادي  رررزة

 .المااري الماةية

ياابراا اوصف واقع التخطيط الحطري لمنطقة وادي  زة، وأهرم العوامرل المرؤ رة ايهرا سرلباا أو  -
 .اة إلج دارسة وتحليل ماموعة المخططات الهيكلية الستخدامات ا راري باإلرا

والبيئرررة العمرررارة التخطررريط و ماررراع التررري شرررملت المتخصصرررين اررري تحليرررل المقرررابضت المباشررررة  -
والعلرروم الحياتيررة وأصرررحاب الخبرررات العمليررة اررري التخطرريط العمرانرري اررري الررولارات والبلرررديات 

 .والمؤسسات ذات العضقة

 :ات الدراسةأدو  1.7
 :قام الباحك باستخدام عدد من ا دوات اي الدارسة لامع البيانات والتحقق منها وهي كالتالي

الزيررارة الميدانيررة لمنطقررة وادي  ررزة مررن الحرردود الأرررقية للررودي حتررج مصرربه  ربرراا مورررع  - 0
 .الدارسة

الحلررروع  إبررررالاررري المضحعرررة والمقارنرررة مرررع الحررراالت الدراسرررية التررري اعتمرررد عليهرررا الباحرررك  – 9
 .التخطيطية المستدامة لمنطقة الوادي

والتررري شرررملت جميرررع المختصرررين اررري علررروم التخطررريط والبيئرررة والعلررروم  المقرررابضت الأخصرررية - 3
 .الحياتية

 (:طرق جمع المعلومات)مصادر الدراسة  1.8
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الترررري وتأررررمل ال تررررب، رسرررراةل الماجسررررتير، ا وراق البحثيررررة والمراجررررع : المصررررادر المكتبيررررة  -0
 .بعا أو أجزاء من مورو  البحك تناولت

وتطرررم البلرررديات الواقعرررة علرررج ررررلاة وادي  رررزة  وولارة : البلرررديات والمؤسسرررات الحكوميرررة - 9
 .الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة والمياه وا راري و يرهم

 .المختصون اي مااالت التخطيط والبيئة -3

 .لمنطقة وادي  زةوالدارسة التحليلية  ،رةالمقابضت المباشو الدارسة الميدانية  - 4

 :معوقات الدراسة 1.1
قلة وجود دراسات سابقة متخصصة اي نلس مااع البحرك تناولرت الموررو  بأركل واررح  -0

 .ورةيس مع وجود بعا الدراسات التي تناولت أجزاء من المورو 

ماةيررة خاصررة قلررة المعلومررات المترروارة عررن التاررارب العالميررة ارري تطرروير رررلاة المارراري ال -9
 .تل  التي تتعلق با ودية

 : الدراسات السابقة 1.11
توجد العديرد مرن الدراسرات التري تناولرت وادي  رزة مرن محراور عردة ومختللرة، اهرتم أ لبهرا برا  ر 

 .، وسنذكر هنا بعطاا منها مع اإلشارة لبعا الدراسات التي سيتم ذكرها اي المراجعالبيئي للوادي
لجـــزء األدنـــى مـــن وادي غـــزة داخـــل قطـــا  غـــزة دراســـة فـــي ا ،مشـــتهى  ميعبـــد العظـــ .1

 م1111الخرطوم،  ن،يليرسالة دكتوراه، جامعة الن، ايومورفولوجيالج
ارري منطقررة وادي  ررزة، وتوصررلت الدراسررة إلررج  ةيرروموراولوجيتناولررت الدراسررة العررواهر الا

ار جوانررب م، واخررتضة انحررد 00عررن  ديررز يارارري وقررا  الرروادي ال  نيارري المنسرروب برر ارررق  وجررود
 ةيرأسر ةيرعلرج جوانرب الروادي وحاارات المصرااب النهر  ةيرظراهرة المصرااب النهر  وت ررار الوادي

 مررن الدراسررات المختللررة، والترري ديررإلررج العد لتقررريوأوصررت الدراسررة بررأن الرروادي ال لاع  االنحرردار،
 .موجودة داخل قطا   زة ةيعيالوادي باعتباره أأبر وحدة اب ةيأهم تبرل
 WADI GAZA LANDSCAPE PROTECTION AREA ،عوض هللاأنور  .1

 .م1111، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 مختللرررةال المعالارررات أنررروا  باسرررتخدام معالارررة المنررراظر الطبيعيرررة الرسرررالة ه هرررذ تتناولررر

وتأمل استراتيايات الحماية والتحسين والتطوير بمستويات ونسب مختللة تبعا لمااالت كل نو  
 .ككل منطقة الواديإظهار االنساام اي  التأأيد علج  مع، من أنوا  العضج
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وتعهررر أ ررران مختللرررة لحمايررة محميرررة وادي  ررزة بأرركل واررررح، بمررا اررري ذلرر  حمايرررة 
، وما إلج ذل ، ول نها تحتاج أوال وقبل كل الحيوية التنو  البيولوجي، وإعادة إدخاع بعا ا نوا 

لبة وتواير المياه للخزان لنلايات الصشيء إلج حل مأاأل مياه الصرة الصحي والتخلص من ا
وتأرررمل اللواةرررد ا خررررى لهرررذا المأررررو  إدخررراع أنأرررطة الترايررره والسرررياحة، وخلرررق أنررروا  . الارررواي

مختللة من ارص العمل للسكان المحليين، وتحسين الحالة االقتصادية لمرضك ا رارري، والعديرد 
 .من ا نأطة ا خرى التي تعتمد علج بعطها البعا

 Wadi Gaza Wetland Area The Hydrological Studyلدين األغا، بهاء ا .1
 .م2001أكتوبر ورقة بحثية غير منشورة، 

 الخصراةص وبينرت الاغراايرة، الروادي وموقرع  رزة وادي عرن تاريخيرة نبرذة الدراسة قدمت
 جيولوجيرا مرن الطبيعيرة الخصراةص تناولرت  رم الميراه، تامرع ومنطقرة للروادي الليزياةيرة
 وريراح أمطرارو  حررارة مرن  رزة وادي منراخ تناولت وكذل ،  زة وادي موراولوجية ولوجياوجيومورا

 السرطحية الميراه حيرك مرن الروادي هيدرولوجيرة إلرج الدراسرة أشرارتو  الأمسي إلشعا أو ا وتبخر
 بينرت وكرذل  تحسرينها، واررق  الاوايرة والميراه  زة، وادي اي المياه ٕادارةو  المياه ونعام وتخزينها

  .الليطانات من الحد أيلية سةالدرا
 The effect of wastewater on the ecological integrity ،شـعبان أبـو بيـان .1

of Wadi Gaza wetland: An ecological and socioeconomic study. 
M.Sc. Thesis, Center for Environment and Development Studies, 

 Agricultural ،م2002يج، رسالة ماجستير، النرو. 
اي النعام  وي يوالتنو  الح اهيالعادمة علج جودة الم اهيصرة الم راتيتناولت الدراسة تأ 

 ةيرررراةيميال و  ةيرررراةيز يالل رييمررررن المعررررا ديررررارررري وادي  ررررزة مررررن خررررضع احررررص العد الراررررب ئررررييالب
ل  المسررته ني أسرراااا و يررو يالمسررتهل  ح نيا أسررا زيررالدراسررة ارتلررا  ارري ترك نررتيب ة،يررولوجيالبو 
العادمررة تأرركل الخطررر ا أبررر علررج صررحة اإلنسرران  اهيررالدراسررة أن الم أورررحت ،ا كمررا ايرراةيميأ
ارري وادي  رزة، وأوصررت الدراسررة بطرررورة ت رراتف جهررود  وانييررالحو النبرراتي  هيبأررق وي يررالتنرو  الحو 

 .العادمة الموجودة اي مارى وادي  زة اهيلحل مأكلة الم المختللة المحاال
ـــد خالـــد الحـــوراني .1 ـــوادي غـــزة دراســـة لمتغ ةيـــمحم ،أحم ـــالجغراف ئـــةيالب راتي رســـالة ، ةي

 .م1111القاهرة،  ة،يلدراسات العرباو معهد البحوث  ر،يماجست
وشررربكة  ةيررروادي  رررزة والمررروارد الماة ةيرررلمحم ةيرررعيهرررذه الدراسرررة الخصررراةص الطب تناولرررت

السرركان  عيرروتول  ةيرحموالنأررا  البأرري للسرركان ارري الم ة،يالعادمررة وآ ارهرا السررلب اهيررالمو  فيالتصرر 
وقد توصلت الدراسة إلج ماموعة من النتاةج أهمهرا أن السركان  وي،يالتنو  الح وكذل  وكثااتهم،
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وادي  ةيررارري محم وي يرر، وان التنررو  الحةارري المحميرر ئررييارري تررردي الورررع الب سررييالرة السرربب هررم
 .باالنقران مهدد  زة
ــد  .6 ــييب ميــيتق ،األغــا نيبهــاء ال ــةيلطة جــودة البســ ،لمشــرو  وادي غــزة ئ  ة،ينيالفلســط ئ

 .م1111 ،ريناي ة،يالدول ةيللتنم ةيكيبالتعاون مع الوكالة األمر 
السررم الرسررمي لهررذا المأرررو  هررو خلررق ارررص وادراسررة عررن وادي  ررزة  ريررهررذا التقر  تنرراوع

وتركرزت الدراسرة علرج معرارة مأراأل وادي  ة،يرعياب ةيرمنطقة وادي  زة كمحم ريتطو  اي العمل
 ةيرنموذج قرةيإلرج حد اتيرمنطقرة مسرتنقعات وادي  رزة مرن مكرب النلا ليرتحو  ةيرليوك ة،يئيالب  زة
 ري،وكرذل  تطرو  ةينيالللسرط ئرةيسرلطة جرودة الب ةياياتر مرع إسرت تماشرجيواسعة النطراق بمرا  ةيوان
 .اي الوادي جيالتحر  وإعادةري حوع وادي  زة ار لس ةيالزراع ةيالتحت ةيالبن
للتـراث الثقـافي  تهـايوأهم ةيـعيوادي غزة الطب ةيمحم ،سنيعبد الفتاح عبد ربه وأحمد مح .7

المــمتمر الـــدولي، التــراث المعمــاري الواقـــع  ،ةيــدانيوم ةيـــدراســة مرجع ةيــئيالب احةيوالســ
الهندســـة، الجامعـــة  ةيـــكل ،ةيـــالحفـــام، مركـــز التـــراث وقســـم الهندســـة المعمار  اتيوتحـــد
 .م1118 ن،يفلسطبغزة،  ةياإلسالم

 الطبيعيرة للبيئرة أهميتهرا وعلرج الطبيعيرة  رزة وادي محميرة علرج ةالتعرر  الدراسرة تناولرت
  رزة وادي محميرة أهميرة سرةاالدر  وبينرت محيطره، اري الواقعرة باآل رار المتمثرل الثقرااي لترراثوا

 مرن العديرد ويرأوي  السراحلية السرطين اري اريرداا  رابراا  بيئيراا  نعامراا  تحروي  ابيعيرة أمنطقرة الطبيعيرة
 أ ريرة مواقرع عردة تحتطرن أنهرا أمرا المهراجرة، للطيرور مسراراا مثرلوت الحيروي  التنرو  عناصرر

 تدخضا  يتطلب الحالي البيئي الورع أن إلج الدراسة وأشارت الغابرة، ا لمنة اي قطت لحطارات
 .مستدام بأكل المحمية اي لثقاايوا الحطاري  لتراثوا البيئة لحماية الاهود وت اتف عاجض
لمشــكالت البيئيــة فــي الحــوض األدنــى مــن وادي غــزة ا" ،أشــرف حمــدي ســعيد أبوحامــدة .8

 .م1111غزة،  ة،يالجامعة السالم ر،يرسالة ماجست، ئةيالب ةيدراسة في جغراف

تعرررررت الدراسرررة للمأررركضت البيئيرررة التررري يتعررررن لهرررا الررروادي وخلصرررت الدراسرررة إلرررج 
نيره الروادي وجوب اإلسرا   اي إنأاء محطة معالارة الصررة الصرحي شررق البرريج نعررا لمرا يعا

، ومنع إلقاء النلايرات الصرلبة، ورررورة توعيرة المرواانين بمرا يهرددهم اري من تلوث  ير مسبوق 
  .منطقة الدراسة وارق الوقاية منها
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 هيكلية البحث 1.11
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 نيالفصل الثا
 داخل المدن العمران علي المجاري المائية لتأثير نظرية دراسة 
 :مقدمة

إن كررل حطررارة عنررد نأرروةها احتاجررت للعديررد مررن المقومررات الترري سرراعدت علررج نأررأتها 
واسررتمرارها، وهررذه المقومررات اختللررت مررن حطررارة  خرررى، إال أن كررل الحطررارات اجتمعررت علررج 

 ،والحطررارات ر مررن المقومررات والمحررددات الترري كانررت البررد مررن تواارهررا ارري كررل الماتمعرراتال ثيرر
أهرم ا سررباب التري جعلررت تلر  الحطررارات  ا انرت المارراري الماةيرة مررن أنهرار وأوديررة و يرهرا مررن

والماتمعرررات تنمرررو اررري تلررر  البقعرررة وتلطرررلها علرررج  يرهرررا مرررن ا مررراأن ا خررررى، ا انرررت بمثابرررة 
خصررروبة ا رن قامررت كاارررة الحطرررارات اقررد أمدتررره ب اإلنسرران بالحيررراة وعليررره الأررريان الرررذي يمرررد
إلررررااة إلرررج وجرررود مرررورد لميررراه الأررررب باإلررررااة إلرررج كونهرررا وسررريلة للنقرررل االصرررالحة للزراعرررة ب

 .والمواصضت وكونها أيطا من خطو  الداا  رد أي معتدي عليها

 العصور مر عبر العمران علي المجاري المائية لتأثير تاريخية دراسة 1.1
سرريتم ارري هررذا الاررزء مررن الدراسررة تنرراوع ترراريخ المارراري الماةيررة عبررر العصررور واهتمررام 
اإلنسرران منررذ القرردم بتلرر  المارراري الماةيررة، وأسررباب نأررأة تلرر  الحطررارات علررج رررلاة ا نهررار 

 .وا ودية واهتمامهم بالعمارة وتخطيط مدنهم الواقعة عليها
 : القديمة المصرية الحضارة يف المائية نهاراأل  مدن 1.1.1

كرران نهررر النيررل مررن أهررم أسررباب نأرروء هررذه ، و اإلنسرران المصررري القررديم بالعمررارة لقررد اهررتم
راسخا بالحياة اآلخرة وا رة البعك  إيمانالديه الحطارة، اقد اهتم ببناء القبور وعمارتها حيك كان 

 .علج ذل ، ونرى اي المقابر التي بناها أأبر دليل والخلود بعد الممات

وكررران نهرررر النيرررل بمثابرررة الخرررط اللاصرررل  برررين الحيررراة ا ولرررج والتررري تتمثرررل اررري الأررررق، 
ة اآلخررررة والتررري تتمثرررل اررري الغررررب، وكانرررت مدينرررة ا حيررراء التررري بنيرررت اررري الاهرررة الأررررقية يررراوالح

مرا النيل وبالتالي اند ر مععمها ولم يتبقج من أ ارها اال القليل حتج وقتنرا هرذا، بين يبواسطة ام
اهررتم ببنرراء المبرراني التذكاريررة ذات المقيررا  التررذكاري أو الطررخم با حاررار حيررك سررت ون المكرران 

 .الذي سيبعك منه االنسان إلج حياته اآلخرة حسب اعتقادهم

وقرررام المصرررريين القررردماء ببنررراء المعابرررد والمقرررابر علرررج الهطررراب المرتلعرررة لحمايتهرررا مرررن 
تمررراع أحمررراع المنأرررأ حة للتأسررريس والتررري بإمكانهرررا احايطررران النيرررل، وأيطرررا لوجرررود التربرررة الصرررال
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 –. م.ق 0320)تعتبر مديرة ترل العمارنرة التري أنأرأت اري عهرد أمنتحرب الرابرعالحاري الثقيل، و 
علج الطلة الأررقية لنهرر النيرل مثراال واررحا لمردن ا نهرار اللرعونيرة، وهري مرن  .(م.ق 0350

 .(90، صم0226 حسان،.) المدن القليلة الباقية إلج عصرنا هذا

، كرران نهررر ي القررديم أن يقرروم بزراعررة مررا يحترراج مررن  ررذاءر نسرران المصررعنرردما حرراوع اإل
النيل بمثابة المسار والمكان الطبيعي والمضةم لذل ، وقام اإلنسان المصرري القرديم بالزراعرة علرج 

ى اروع رررلاة نهررر النيررل مررن قريررة  خرررى، ومررن هنرا برردأ االحتيرراج إلررج وجررود اتصرراع بررين القررر 
. وبعطرررررها الررررربعا، وبالترررررالي بررررردأ التل يرررررر اررررري اسرررررتخدام نهرررررر النيرررررل كوسررررريلة للنقرررررل النهرررررري 

(Vivian,1989,p.14). 

كان التخطيط بها و ، المعابدو  القصورو  ظهر اي تل  المدينة بوروح العضقة بين البيوت
بررد المعاو  المعبرردو  يوجررد عليرره القصررر المل رريو  يت ررون مررن اريررق مل رري عررريا يرروالي نهررر النيررل

 ،م0226، حسران( )9.0)مثاع لذل  مدينة تل العمارنرة كمرا هرو موررح بالأركل رقرم ، الصغرى 
 .( 90ص

 

 
 مدينة تل العمارنةلالموقع العام  :(1.1)شكل 

 (90، صم0226، حسان): المصدر 
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 :مدن األنهار في الحضارة الفينيقية القديمة  1.1.1

ماررراري ا نهرررار بهرررا اررري اال رررران  ترررم اسرررتغضع، عنرررد تخطررريط المررردن القديمرررة كبابرررل 
كران الموقرع القطراعي لمحرور النهرر بمثابرة نمروذج احترذى بره  و،كوسيلة للمواصرضت و ، الدااعية

 .(9.9)أما يتطح اي الأكل رقم ، ايما بعد اي عواصم ا نهار ا وروبية

 
 :مدن األنهار في الحضارة الغريقية القديمة  1.1.1

كرررران يلصررررل ا جررررور عررررن المينرررراء و ، التخطيط الأررررطرنايامترررالت المدينررررة اإل ريقيررررة برررر
كانررت و  ،النهررري ارري ميليررتس ماموعررة مررن البررواأي مكونررا ارررا يين حطررريين مهمررين ارري المدينررة

أمررا يتطررح ارري الأرركل رقررم . المبرراني الطررخمة و  الرردرجو  رررلاة ا نهررار مكانررا إلقامررة التراسررات
(9.3. ) 

 

  
 نبي نهر الفراتتخطيط مدينة بابل على جا :(2.2) شكل

 Benevolo,L,1980 :المصدر

 تخطيط مدينة ميليتس اإلغريقية :(1.1) شكل

 Benevolo,L,1980 :المصدر

 

 :مدن األنهار في الحضارة اإلسالمية   1.1.1

مردن  ومرن أشرهرالعمرارة اري المردن القديمرة و  أان لسنهار التأ ير الوارح علج التخطريط
الختيررار علررج موقررع البصرررة لبنرراء المدينررة  سررباب  عسرركرية، وقررع احيررك مدينررة البصرررة،  ا نهررار

وجغرااية، واقتصادية، وبيئية، ويتلّخص السبب العسكري اي أنَّ البصرة تأركِّل قاعردةا اري جنروب 
العررراق لمهاجمررة القرروات اللارسررية ارري شرررقه، ويررتمّكن المسررلمون ارري ذلرر  الموقررع مررن قطررع المررؤن 
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اررررار  وا هرررروال وميسرررران إلررررج المررررداةن، العاصررررمة الأررررتوية  واإلمرررردادات العسرررركرية القادمررررة مررررن
ومن ناحيرة أخررى يسرهل علرج المسرلمين اري ذلر  الموقرع االتِّصراع  ،لإلمبرااورية اللارسية آنذاك

 .بمركز الخضاة اي المدينة المنورة وتلقِّي اإلمدادات منها، إذ ال يلصلهما بحر وال نهر

لبصرة محااٌة برأران  خصربة  صرالحة للزراعرة ت ثرر أّما السبب الاغرااي ايكمن اي أنَّ ا
ايهرا ا نهررار والقنروات والاررداوع، وتحريط بهررا  ابرات النخيررل المثمرر، وتقررع البصررة علررج هطرربة، 

كمررا أنَّ موقعهررا يسررهل الررداا  عنرره،  نَّ الصررحراء تحررّده مررن  ،اهرري أعلررج مررن مسررتوى الليطرران
 .من الأرق، ونهر اللرات من الأماعالغرب، والخليج العربي من الانوب، وشط العرب 

يَّررة اقتصررادية  نَّهررا تقررع علررج تقررااع الطرررق البريررة والبحريررة،    وتتمتَّررع منطقررة البصرررة بأهمِّ
وا بلة هي مراأ السلن القادمة من الصين  ،اتسيطر علج ارق التاارة بين العرب واللر  والهند

 .والهند واار  وع مان

المسرلمين، عنرد بنراةهم مردينتهم اري تلر  البقعرة الخاليرة مرن  ويكمن السربب البيئري اري أنَّ 
النبررات، لررم يطررطروا إلررج قلررع ا شرراار أو حرررق المزروعررات، وهرري خاليررة مررن الحأرررات، و يررر 

إررررااة إلرررج أنَّ . موبررروءة، وصرررحية الهرررواء، ومحاارررة بمنررراظر ابيعيرررة جميلرررة ترتررراح لهرررا الرررنلس
 .(8، صم9000، القاسمي ) . خدم اي بناةهاالقريبة منها تزخر بالقصب الذي است   لا هوا

اي بداية القرن السابع عأر الميضدي تم انأاء كروبري ارردى خران اري ايرران ل ري أذل  
تم إقامة ماموعة متصلة من البواأي و ، يصل مدينة اصلهان بالحداةق المل ية اي حاار جيرب

أمرا كران يوجرد بره ، المغطراةا سرواق و  كان الطريرق بره مطوقرا بماموعرة مرن المعررنو  المعقودة
 .حارات مختللة لممارسة ا نأطة الترايهية 

ناررد ارري بينررا ريررس ارري الهنررد علررج رررلاة نهررر الارران  معالاررة رررلاة ا نهررار وكررذل  
كان يميز القصور اللخمة بها وجرود درج يمترد منهرا الرج و ، علج  رار المدن اإلسضمية اي ايران

المبرراني و  ماديررا مررا بررين ا نأررطة النهريررةو  مترردادا بصررريابحيررك تأرركل ا، الررداخل مارراري ا نهررار
 .المهمة 
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 :المدن النهرية في عصر النهضة   1.1.1

 :عصر ما قبل النهضة 1.1.1.1

اي القرن الثالك عأر الميضدي بمثابرة التحروع "  Amstal dam"أمستيل  ء سدأان بنا
أخيرا و  مدن عصر النهطة أهمدينة من م إلجمن  م و  بلدة صغيرة  إلجالعمراني من قرية للصيد 

 .عاصمة من أأبر عواصم القرن العأرين  إلج

تررم و ، بمحرراذاة ال تلررة العمرانيررة القاةمررة علررج نهررر السررين ارري برراريس دتررم عمررل امترردا و ارري برراريس
كانرت تحمرل اري اياتهرا الطرابع المعمراري و  ،ة للنهرريرذل  عن اريق عمرل محراور شرريطية موال 

تررم اقامررة و ، هاوسررمانعلررج يررد  الثالرركتخطيطهررا ارري عصررر نررابليون  أعيررد  نأ إلررج، ال ضسرريكي
 .(9.5)شكل رقمالمنتزهات علج نهر السين و  العديد من الحداةق

كرران النهررر و  و كرران لنهررر السررين التررأ ير الوارررح علررج تخطرريط مدينررة برراريس علررج مررر العصررور
بالترالي ترم تاديرد المبراني و  اررهاحو  بمثابة الأريان التاريخي الذي يامع ما بين ماري المدينة

كانررت تعطررج قيمررة معماريررة تاريخيررة لطررلاة النهررر ارري و  الترري اقيمررت ارري بدايررة عصررر النهطررة
  ( (Mann R, 1973  .ذل  الوقت

 

 
   جزء من نهر السين في باريس وضفتيه :(1.1)شكل 

(Mann., 1973, p.63)   :المصدر 
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 لتاسع عشرن ارالقرن السادس عشر الى الق 1.1.1.1

شرهد و  االمترداد بأركل ملحروظ اري القررن السرابع عأررو  اي النمرو ا وروبيةالمدن  أخذت
تبرع ذلر  نمرو ملحوظرا اري مردن و  ا وروبيرةالقرن الثامن عأر تنمية عمرانية ملحوظة اي المردن 

 امتردادها اري محراذاة  أخذتالمحاور الطولية التي  إنأاءاي مدينة واشنطن تم و  ا مريكيالأماع 
 . (9.6)المباني الحكومية ال بيرة علج امتدادها كما يتطح اي الأكل إنأاءتم و  النهر

 

 
 1111تصميم مدينة واشنطن عام  :(1.1)شكل 

www.urbanplanning.library.cornell.edu :المصدر   

 

 الثورة الصناعية 1.1.6

ارررري شررررتج ت الثررررورة الصررررناعية ارررري تغييررررر معررررالم الحيرررراة ارررري القرررررن الثررررامن عأررررر أخررررذ
كران و  ا مريكيرةواليات المتحدة ال إلج أوروباهاجر العديد من سكان و  أوروباالمااالت اي أنحاء 

 البيئرررة بأررركل عرررام لرررجالتررري بررردورها أ ررررت عو  العمرانررريو  التلررراايو  لهرررذه الثرررورة الترررأ ير االقتصرررادي
لتامعررات كانررت هررذه او  برردأت بااللتحررام مررع بعطررهاو  ت التامعررات الريليررة ارري االمتررداداتذأخررو 

 راأربلماو  أرصرلة تحميرل السرلنو  الزراعرةو  الرري و  صريدلمكران ل ا نهارماارى و  تأخذ من رلاة
 .تاارية و  منااق صناعية إلجبدأت هذه التامعات اي التحوع شيئا اأيئا و 
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التررري كانرررت و  الواقعرررة علرررج ررررلاة االنهرررار اررري التررردهور ا رارررريت حررراع بعرررا ذأخررر
لصريد الرج أن تحروع اسرتخدامها  أمراأن أولأرحن لرصرلة أو لسلن ألتستخدم اي السابق كمراسي 

 .ا نهارالتي أدت الج تلوث البيئة ايما حولها بما اي ذل  مااري و  الج انأاء المصانع

، المنأرئات الصرناعية اري بدايرة القررن العأررينو  الحاجة الج المباني االدارية الديادمع و 
ارري  أخرررى ديمررة ممررا أدى الررج وجررود مراأررز مراأررز المرردن الق لررجطررغط عالليررادة  إلررجأدى ذلرر  

مواصررضت سررريعة لررربط هررذه المراأررز ببعطررها الرربعا ممررا و  ممررا ألررزم وجررود شرربكة ارررق ، المرردن
أرصررلة الأررحن   رررلاة االنهررار السررتغضلها ارري ذلرر  كمررا و  أدى الررج اعررادة اسررتغضع المرروانئ

 (98ص ،م0226، حسان)( 2.7) رقم يتطح من الأكل

 

 

 ر مراحل استعمالت األنهار في أوروباتطو  :(2.6)شكل 

 (98، صم0226 حسان،: المصدر)
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 : المجاري المائية داخل المدن التطور التاريخي لألنشطة على ضفاف خالصة 1.1.7

داخررل  لمارراري الماةيررة مررن أوديررة وأنهررارهميررة المكانيررة لا  منررذ ا لع اإلنسررانأدرك لقررد 
لقديمرررة علررررج مرررر العصرررور ا انررررت بمثابرررة التربررررة الحطررررارات ا لنأرررأةهررري الترررري هيرررأت و  ،المررردن

 .التي كانت نواة قيام هذه الحطاراتو  الصالحة لقيام المستقرات البأرية الصغيرة

وناد أن أوع النأااات المرتبطة بطلاة تل  الماراري الماةيرة هري الزراعرة التري ترؤمن 
مررر العصررور منررذ قيررام الغررذاء لسرراأني تلرر  ا رن، االنأررا  الزراعرري كرران مرتبطررا بررالنهر علررج 

الحطارة اللرعونيرة إلرج يومنرا هرذا، يلري ذلر  ويتبعره مباشررة النأرا  التاراري خاصرة لتلر  المردن 
ناررد اسررتغضع النهررر كمتررنلس لسرركان المدينررة و  الترري تقررع عنررد مصررب المارراري الماةيررة بالبحررار،

والحطرررارات  قيرررةتلتهرررا الحطرررارة اإل ريو  لترايررره كررران موجرررودا منرررذ الحطرررارة اللرعونيرررةل وكمكررران
 الحكومرات كانرت تارد اري ررلاة ا نهرار المكران المناسربو  الحكامو  ناد أن ا مراءو ، المتعاقبة

 .لما تمثله من أجواء ترايهية اريدة علج رلااها إلنأاء مبانيها

نهرررار كوسررريلة للمواصرررضت وبالتحليرررل يتطرررح أن الحطرررارات المختللرررة اعتمررردت علرررج ا 
شررق الطرررق علررج و  و بتمهيرردأهريررة باسررتخدام المراأررب الأررراعية سررواء كانررت وسرريلة مواصررضت ن

 .الستخدامها اي المواصضت البرية رلااها

 نهرراروبالتررالي اررإن ذلرر  يعطرري مؤشرررا قويررا لمرردى ارتبررا  االنأررطة المختللررة بمارررى ا 
، لراعيرا، ممرا يتطلرب التعامرل بحساسرية معهرا باعتبارهرا مروردا بيئيرا، رلااها علج مر العصرورو 
 .القادمة ا جياعرمان استخدامها بكلاءة بواسطة و ، ترايهيا هاماو ،  قاايا، جتماعياا

 تطور األنشطة على ضفاف األنهار داخل المدن على مر العصور(: 1.1)جدول 

 الحضارة
النهر كشبكة  أهم األنشطة

 اتصال
مباني  طارتبا

 الحكم بضفافه

استغالل النهر 
كمتنفس ومكان 
 زراعة عةصنا تجارة للترفيه

-  / / /-  / اللرعونية
 /-  / /-  / اللينيقية
 / / / -  / اإل ريقية
 / / / /-  / اإلسضمية
 / / / /-  / النهطة
- -  /-  / / الصناعية

 الباحك: المصدر
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 :علي العمران داخل المدن المجاري المائيةتأثير  1.1
 :مقدمة

الترري تختلررف ارري تعريلهررا مررن وجهررة و  يئررة ال ليررةتعتبرر البيئررة العمرانيررة احرردى مكونررات الب
أمرا مرن و ، المنراخو  تأركيضت االرنو  نعر  خرى االبيئة بالنسبة للاغراايين تعنج العالم المرادي

البيئررة اإلنسررانية عنررد علمرراء و  ،نسررانإلااللرا ررات التري يبنيهررا و  وجهرة نعررر المعمرراريين اهرري ال تررل
 علمرراء الررنلس يسررتخدموا ال لمررة ليصررلوا بهررا خلليررة عنرردو  االجتمررا  هرري الماموعررات االجتماعيررة

مررن خررضع ذلرر  يتطررح أنرره ال يمكررن اصررل البيئررة العمرانيررة عررن بقيررة و  المسرركن بالنسرربة للطلررل، 
 ر ؤ البيئات حيك انها جميعها تت امل مع بعطها البعا لخلق بيئة كلية تتلاعل مرع االنسران اتر

 .تتأ ر بهو  عليه

ع الج التعبير المناسب للبيئة ترم الوصروع الرج العديرد مرن واي المحاوالت العديدة للوصو 
بيئرررة و  البيئرررة العمرانيرررةو  البيئرررة الماديرررةو  البيئرررات المكونرررة للبيئرررة ال ليرررة امنهرررا البيئرررة االجتماعيرررة

 الخ..... ةالبيئة الاغراايو  البيئة السلوكيةو  البيئة النلسيةو  المسكن

احرررد يأرررتمل علرررج العناصرررر المختللرررة واررري إحررردى المحررراوالت الهامرررة السرررتخدام تعبيرررر و 
ماموعة  م0229سنة   Sonnenfeldسونينليلد نهاية بالنواحي النلسية اقترحو  ابتداء من المناخ

هي تما ل العالم و  الموروعية يةمن البيئة الاغراا متداخلة من البيئات ذات التدرج الهرمي ابتداء
الترري تت ررون مررن أجررزاء العررالم و  ئررة العمليررةداخررل هررذه البيئررة ت ررون البيو ، ال لرري خررارج حرردود اللرررد

 ال يدركها  م البيئة المدركة هي ذل  الازء المدرك مرن البيئرة أوسواء يدركها  اإلنسانالتي تمس 
االسرتاابة السرلوكية  إلرجهري تلر  الارزء مرن البيئرة المدركرة التري ترؤدي و  تنتهي بالبيئة السلوكيةو 

 . (J.Douglas.1977, P141).أخرى  أجزاء ي و  لها

 :كالتاليت ون من عدد من المستويات تو من خضع ذل  يتطح أن البيئة 

  :Phenomenal environment البيئة الظاهرية

الترري تت ررون مررن و  Human environment نسررانيةإليت ررون هررذا المسررتوى مررن البيئررة ا
 رون مرن براقي لتري تتواPhysical environment أو الليزياةيرة  البيئرة الماديرةو  النا  كعناصرر

 ،ا المسرررتوى بالبيئرررة المبنيرررةذاررري بعرررا المصرررطلحات المعماريرررة الخاصرررة يعررررة هرررو ، العناصرررر
أي مررن  خل ايهرراال تررد موررروعية أي ةصررور ب يمكررن قيررا  البيئررة العاهريررة مررن خررضع مرراذا يرررى و 

 .العوااف وأ ا حاسيس
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 :Personal environmentالبيئة الشخصية 

يمكررن التعبيررر عنهررا بالصررورة و ، Behavioral environment هرري البيئررة السررلوكيةو  
أي بيئررة تتعرررن السررتخدامات مختللررة مررن ا اررراد، وكررل ارررد لرره ، (االنطبررا  الررذهني ) البصرررية 

 علررجبنرراء علررج حاجاترره ومقدراترره ارري تطويررع البيئررة وبنرراء ، اريقترره الترري تناسرربه ارري االسررتخدام
اسرتخدامات أخررى ليكرون للسركن قرد يتحروع إلرج  والمبنج الرذي بنري ،خياله الذي يقترح له الحلوع

وقرررد سرررمي ذلررر  االسرررتخدام بالبيئرررة  مختللرررة حسرررب حاجرررة ا ارررراد الرررذين يسرررتخدمون هرررذا المبنرررج
ارإذا تمتررع اللريرق السرراأن بحريرة التصرررة اسرت ون هرذه الحريررة حراازا لرره لتغيرر بيئترره . الأخصرية

 .البيئات الأخصية لتضةم ر باته المتغيرة، وبذل  يعهر عدد ال نهاةي من

 :Contextual environmentالبيئة القرينية 
بالتررالي علررج التررأ ير و  يتميررز هررذا المسررتوى بوجررود بعررا التررأ يرات علررج البيئررة السررلوكية

قرد أأرد عردد كبيرر مرن العلمراء و  هرذا، كرالتي تت رون نتيارة النطباعاتره الذهنيرة وبأاعاع اإلنسان أ
الاغراايرا أن الثقااررة هرري االسررا  الحقيقري الررذي يررؤ ر ارري و  نيةالمأرتغلين بمارراالت العلرروم االنسررا

 (52، صم0222، سويدان) .الطبيعةو  تذوقه للعناصر المتخللة مثل اللنو  انأطة االنسان
ابيعررة تأرركيل البيئررة العمرانيررة اياررب أن ال يتاررزأ ذلرر  عررن و  بالتررالي اررإن لمعراررة آليررةو  

، لرر  يتطلررب جهرردا ووقتررا كبيرررا ال يتسررع لرره الوقررتللبيئررة ال ليررة مررع أن ذ لأرراملدراسررة المارراع ا
أن محررور  باعتبرارالطروء اري هرذا الاررزء مرن البحرك علرج البيئرة العمرانيرة  جلقري  بالترالي اسروة و 

باالعتبرار  ا خرذمرع  ،المكونرة للبيئرة العمرانيرة الرةيسرية عنصر مرن العناصرر المارى الماةي هو
تررري تقررروم الدراسرررات الو  ذلررر  لتعررردد النعريررراتو  ةعررردم وجرررود اسرررتقرار منهاررري موحرررد يقررروم بالدراسررر

 .بدراسة البيئة العمرانية
البيئررة لعرردد مررن المسررتويات الترري   Douglas Porteaus مثلمررا صررنف دوجررض  بورتررو

بالنسربة ،  هحردتلر  المسرتويات علرج  دراسة  كل ا خصاةيون التي تناوع العديد من و  سبق ذكرها
بعررده ترنسرري  و  Kevin Lynchمرانيررة القررد قررام كرريلن ليررن  الررج البيئررة العاهريررة او البيئررة الع

كررض مررن و ، عرردد مررن العناصررر إلررجتحليلهررا و  دراسررة البيئررة العمرانيررةب  Trancik Rogerروجررر
 :بالتالي اسوة يتم االعتماد علج و  الدراستين تهتم بتحليل البيئة العمرانية من الناحية الأكلية

تحليرل البعرد الأرركلي للبيئرة العمرانيرة علررج  ارري Trancik Rogerنظريـة ترنســيو روجـر  •
 .مااري الماةيةرلاة ال
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اري تقيريم كيليرة تحقيرق  Kevin Lynch ليـن كـيفن استخدام عوامل التصميم العمراني ل •
 .ما هو كيلية تحقيق ذل  الدور و  تل  العناصر لدورها المطلوب

ااري الماةية من أودية مسيأتي يمكن إلقاء الطوء علج أهمية ال كما من تحليل الدراستينو 
مررن حيررك تأرركيل اللررراغ العمرانرري داخررل ، داخررل المدينررة ةر رةيسرريحرراو كم وأنهررار و يرهمررا

رات الحركررة المميررزة  هميررة االسررتعماالت المرتبطررة بهررا بخررضة كونهررا مررن مسرراو ، المدينررة
 .داخل المدينة

  ا ا ررارعررا ارررح بو  العوامــل المــمثرة عليهــاو  مفهــوم الســتدامةدراســة باإلرررااة إلررج 
معايير لتقييم محور و  التي من خضلها يمكن بلورة أسسو  بها الباحثون من قبل مالتي قا

 .ا ولجداخل المدينة من وجهة نعر بيئية بالدرجة  أي مارى ماةي
 النظريات المختلفة في تحليل محاور المجاري المائية  :(1.1) جدول

 بعد البيئيال البعد الشكلي البعد الوظيفي البعد الدراسي

 نعرية الأكل وا ررية عناصر التصميم العمراني مدخل النعرية
مؤشرات قيا  عملية 

 االستدامة التنموية

 الملهوم

تحليرررررررل الصرررررررورة الذهنيرررررررة 
للمكان إلرج عردة عناصرر، 

الترري  الوظيلرةمرع اخررتضة 
 يؤديها كل عنصر

العضقة بين كتل المبراني 
واللرا رررررررررررررات الملتوحرررررررررررررة 
أأرررررررية مميرررررزة ررررررمن 
 النسيج الحطري للمدينة

تحديرررررررد الترررررررأ يرات الاانبيرررررررة 
لسنأررررررررطة التنمويرررررررررة علرررررررررج 
اعاليررررة القرررريم البيئيررررة برررردورها 

 حاليا ومستقبض

 االتااه

تورررررررررريح كيليرررررررررة تحقيرررررررررق 
عناصر التصميم العمراني 
لوظاةلهرررررررا علرررررررج ررررررررلاة 

 .المارى الماةي

توررررررريح كيليررررررة تحقيررررررق 
محرررررررور الماررررررررى لررررررردوره 
ارا يرررا ابقرررا لخصاةصررره 

نيرررة ررررمن النسررريج الت وي
 .العمراني للمدينة

تحديرررررررررررد ترررررررررررأ ير ا نأرررررررررررطة 
المرتبطرررررررة بحرررررررور الماررررررررى 
علرررررررررج اعاليرررررررررة أداء البيئرررررررررة 

 .المحيطة بالنهر

 الباحك:  المصدر
 عناصر التشكيل العمراني  1.1.1

عنردما يارد  Legible urban design يتحقرق ناراح االسرتقراء اري التصرميم العمرانري
 ا سرا حيك أن مسرتخدم المكران هرو ، لج ت وين صورة وارحة للمكانرين عقاد أنلسهم ا اراد
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، استقراءهو  آخر علج التعرة علج المكان إلجمن شخص  ا ارادتتلاوت مقدرة و  ،ليس المصممو 
اري و  ا اررادتارارب أجريرت علرج بعرا و  قيرا  ذلر  مرن خرضع عردة أبحراث ميدانيرةو  تم معراةو 

أن مععرررم النرررا  يركرررزون علرررج نلرررس العناصرررر لرررنلس التررري أ بترررت بتحليلهرررا و  ،منرررااق متعرررددة
ممرا يعطري أهميرة كبيررة بالنسربة  ، أخررى كانرت النتيارة مطابقرة أماأنبالتاربة علج و  بل، المكان

 .(08، صم0222، المصري )لهذه العناصر اي استقراء المكان 

 قامو  دراسة خاصة عن البيئة العمرانية Kevin Lynch اي الستينات أجري كيلن لين 
هرررذه و  التررري كررران لهرررا اللطرررل اررري اهرررم التأررركيل العمرانررري للمدينرررةو  بتحليلهرررا الرررج عررردة عناصرررر

، Landmarks العضمرررات المميرررزة، Nodes نقرررا  االلتقررراء، Paths المسرررارات: العناصرررر هررري 
 :تلصيليا كالتالينتناولها و  ،Districtsالمنااق ،  Edgesالحدود

 
 صورة الذهنية للمدنلل التشكيل البصري عناصر  :(1.7)شكل 

 (Kevin Lynch, 1990, p47 :)المصدر

 

 : Pathالمسارات  .1

لمدينرررة اررري اللرعيرررة التررري يسرررتخدمها قررراانو او  القنررروات الرةيسررريةو  هررري ماموعرررة الطررررق 
قوة اي ت روين الصرورة الحطررية اري و  هي من أأثر العناصر تميزاو ، رالتحرك من مكان الج آخ

الأرروار  بترردرجها المختلررف إرررااة الررج الطررررق و  ارات المأررراةهرري تبرردأ مررن مسررو  ن المسررتخدمذهرر
 .مااري الماةيةمحاور الطرق الموالية للو  ال باري  العلويةو  السريعة
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 من ممرات مشاه إلى طرق سريعة للسيارات تنو  المسارات :(1.8)شكل 

 (93، صم0222 ،المصري ) :المصدر

 

 :Nods نقاط اللتقاء .1

الحركرة  تحطرري نتيارة التقراء مسرارالا ندة اري الت رويجرو و مFocal point  هري برؤر 
التري تتميرز عرن بعطرها الربعا بالردور و ، عرادة مرا ت رون مركرزاا لنأرا  مراو ، باختضة مستوياتها

 .مستوى االستعماالت المحيطة أو الواقعة عليهاو  الوظيلي للمسارات المؤدية

 

نقاط اإللتقاء  :(1.1)صورة 
وانج بو المتمثلة أمام نهر اله

 في الصين في شانغهاي

م، 9005، أحمد: )المصدر
 (94ص

 

 

نقاط اإللتقاء : (1.1)صورة 
المتمثلة أمام محطة المعالجة 

 بوادي حنيفة

 Wael) :المصدر

Samhouri,2010, p5) 
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 : Landmarks العالمات المميزة .1

العضمررات منهررا و  إليهرراهرري عضمررات يمكررن لإلنسرران أن يميررز بهررا المكرران دون الوصرروع 
منهررا العضمررات ذات و  الترري ترررى مررن أمرراأن بعيرردة مثررل المبرراني الهامررة الأرراهقةو  ال بيرررة الحاررم
من هذه العضمات  يمكرن أن تررتبط و ، التما يلو  التي يمكن رؤيتها مثل النلوراتو  الحام الصغيرة

 .بنقا  لتقويتها أو ت ون اي مواقع متوسطة علج مسارات الحركة

 
 رج إيفل على ضفاف نهر السين بباريس كعالمة مميزةب :(1.1)صورة 

  Google Earth،www.panoramio.com ،الباحك :المصدر

 

 : Edges الحدود. 1

_ ا نهرار_ تعروق الحركرة أو الرؤيرا مثرل linear elements هي عبارة عناصر خطية 
يكرون هرذا الحرد و ، يمرةا سوار الدااعيرة اري المردن القد_ الطرق السريعة خارج المدينة _ الاباع 

يعطري اإلحسرا  بعردم أو صرعوبة و  مستمر بنلس التأركيلو  عادة مسيطرا علج الت وين البصري 
 .االختراق 

 

 : District المناطق .1

هري ا جررزاء أو المنرااق داخررل المدينررة التري تتمتررع بطررابع أو سرمة أو خصرراةص تميزهررا 
اري بعرا ا حيران ت رون و  لازر النهريرةالحردود كراو  يمكن أن ت ون متميرزة بالأركلو ، عن  يرها

 .  ير محددة كا حياء السكنية
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 .نهر السين كحد فاصل بين الضفتين، ونقاط اإللتقاء، والمناطق المميزة :(1.1)صورة 

 Google Earth،www.panoramio.com ،الباحك: المصدر

 

 الخالصة 

لرج التأركيل العمرانري ع Kevin lynch نتياة لما سبق اإن بتطبيق نعريرة كريلن ليرن 
طلاة الماةية داخرل المردن باعتبارهرا محراور الو  ا نهارالبالغة التي تمثلها  ا هميةللمدينة يبرل 

خصوصررا عنرردما تررزداد عرررون و ، واحرردة اقررط داخررل المدينررة إالمميررزة ال يوجررد مثيررل لهررا و  اريرردة
ن ليرررن  يعتبرررر النهرررر ابالنسررربة ل ررريل، كمرررا هرررو الحررراع اررري مدينرررة شرررنغهاي بالصرررين ا نهرررارهرررذه 

امحرور أو كرورني  ، نموذجا جيدا لتطبيق العناصرر الخمرس للتأركيل العمرانري التري قرام بتحليلهرا
بعررا و  الترايهيررةو  اإلداريررة المنررااقو ، اللريررد داخرل المدينررةو  الرةيسرري Path النهرر يعتبررر المسررار
أمرررا ، داخرررل المدينررة  Districtر مررن المنرررااق المميررزة برررالارررزر النهريررة تعتو  الطررواحي السرركنية

 مثررراع لرررذل  تررروار بريررردجو  Landmarks تطرررم ررررلاة النهرررر العديرررد مرررن العضمرررات المميرررزة 
Tower bridge أمرا يطرم محرور ، مرزيعالرة ا لليرة اري مدينرة لنردجن علرج ررلاة نهرر التو

هرو ا هرم حيرك و  يرأتي العنصرر الخرامسو ، علرج جانبيره Nodes النهر العديد مرن نقرا  االلتقراء
 رقهاشرو أجنوبهرا و  للعمران مرا برين شرماع المدينرة Edge بر النهر نلسه  بمثابة الحد اللاصليعت
 .اللاصل  أوالمعابر النهرية لتعدي هذا الحد و  ال باري  بإنأاء ت لزم التيو ،  ربهاو 
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 Form-ground theory األرضيةو  نظرية الشكل( التحليل البصري )   1.1.1

اللرا ررات الملتوحررة ايرره و  تحليررل العضقررة بررين كتررل المبرراني ا رررريةو  تبنرري نعريررة الأرركل
يمثلهرا و  )المغطراة لسبنيرة  ماءهري تركرز علرج العضقرة برين ال ترل الصرو ، للهم أي تأكيل عمراني

ا رررية و  تعتبرر أداة تخطريط الأركلو  (ويمثلها أرررية لهرذا الأركل)واللرا ات الملتوحة ، (الأكل
نعرررة تاريديررة بالنسرربة للمخطررط، أي بمعنررج أدق تاريررد البنيررة بال تررل ب هررو توررريح عضقررة اللررراغ
هنرراك و ، مررن صررنع االنسرران الترريهررذا ارري حالررة اللرا ررات و ، المعماريررة للحصرروع علررج اللرا ررات 

. دن مالمسطحات الماةية داخل الو  ارا ات أخرى تلرن علج التأكيل العمراني كمحاور ا نهار
 ( 93، صم0222 ،المصري )

اقررط ل أررف نمرراذج تركيررب ارا ررات  لرريس ا رررريةو  اسررة نعريررة الأرركلوترجررع أهميررة در 
ل رررن أيطرررا للتعبيرررر عرررن خصررراةص المنرررااق المتميرررزة حيرررك يكتسرررب اللرررراغ العمرانررري و ، الأررروار 

أمررا تررزداد اللرا ررات ، ارتلاعهرراو  صررلاته االحتواةيررة مررن أشرركاع كتررل المبرراني المحيطررةو  خصاةصره
أو ، سراةدها لما تمثله من تطراد مرع النسريج العمرانري الا نهار أهمية خاصة لو  المتسعة كمااري 

 .( Trancik, 1986, p.42)  .ني هامة أو عضمات مميزة بالمدينة ما تحتويه عادة من مبا

 
 تصنيف قطبي نظرية الشكل واألرضية: (1.1)شكل 

 (93، صم0222 ،المصري :)المصدر

 

ت الملتوحرررة التررري تتطرررمنها هرررذه اللرا ررراو  مرررن دراسرررة ملهررروم العضقرررة برررين كترررل المبرررانيو 
 :ررية كما هو مورح ا و  الأكل، كن تقسيم نمطي النعريةمي، النعرية
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 :الفراغات و  هي تتمثل في أنوا  رئيسية للكتلو  (الشكل). 1

 النصب العامة و  الت ويناتو  ال تل
 :هي كالتالي و  هي تتمثل في الفراغات العمرانيةو  (األرضية) .1

 الفراغات النتقالية Transitional space : 

قررة الترري يتحقررق ايهررا ملهرروم االنتقرراع مررن اللرا ررات الخاصررة او شرربه و هرري تتمثررل ارري ا ر و 
 .شبه العامة و  الخاصة الج اللرا ات العامة

  الفراغات الداخلية المفتوحة داخل الكتل الصماءInner block void: 

ا النأررررااات العامررررة أو هرررري اللرا ررررات الترررري يتحقررررق ايهررررا ملهرررروم الخصوصررررية  داة بعررررو 
مثرراع لررذل  اررراغ صررحن و ، أاللرا ررات الملتوحررة داخررل المبرراني أو االانيررة الداخليررة، الخاصررة

 .التي أقيمت اي العصور االسضمية ندالمساد أو اللناء الداخلي للمنالع اي الم
  الميـادينو  الشـبكة الرئيسـية مـن الشـوار:  Primary network of streets & 

squares: 

تأركل مرع كترل المبراني المحيطرة و  تحتوي علج  البية نأا  الحياة العامة اري المدينرة هيو 
هرري تترردرج ارري هررذه الأرربكة مررن ارا ررات محليررة داخررل و ، بهررا النسرريج العمرانرري للمدينررة ككررل

 ي تربط بين أجزاء المدينة المختللةتالتامعات السكنية الج شبكة الطرق الرةيسية ال
 ات المتنزهو  الحدائق العامةPublic parks and gardens: 

 كتل المباني المحيطة بهذه الأوار و  هي التي تتحقق مع النسيج العمراني للمدينة بأوارعهاو 
 .االسترخاء رمن النسيج العمراني للمدينة ككلو  مكان للترايهو  هي تعمل كمتنلسو 

  الفراغات الطولية الخطيةThe linear open space system: 
لرريس مررن الطررروري تواجرردها رررمن اللرا ررات المختللررة و ، اللرا ررات الخمررسوهرري تعتبررر أهررم 

هررري تعتبرررر كرررالمنعم مرررع و ، اريررردة للمدينرررةو  و ل رررن بتواجررردها تطررريف سرررمة مميرررزة،للمدينرررة 
اقتحام منااق العمران إلنأاء حدود  أوالطلاة الماةية و  المعاهر الطبيعية كالطرق النهرية

بط بالمرررردن تهررررذه اللرا ررررات الطوليررررة عررررادة مررررا تررررر و  ،أو ايارررراد اررررراغ اتصررررالي كبيررررر المقيررررا 
 .أو وجود اراغ للسك  الحديدية ، الساحلية أو وجود مارى ماةي رةيسي يخترق المدينة
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 نهر السين والهوانج بو فراغان طوليان خطيان اعتمدا على نظرية الشكل واألرضية : (1.1)صورة 

 (92، صم9005 أحمد،) : المصدر

 

بدراسررة تررأ ير اللرا ررات الملتوحررة علررج الملررردات المختللررة الترري تت ررون بهررا  النعريررة تقرروم
اررش الموقرع اررااة و  عناصرر ترأ يرو السرماء  طخرو  عناصر التأكيل العمرانري كالنسريج العمرانري
 .اغالج الخصاةص الغير عمرانية المرتبطة باللر 

 األرضيةو  مفردات التشكيل العمراني لنظرية الشكل 1.1.1.1

 :Urban tissue and texture الملمسو  يج العمرانيالنس .1

هرررو الأررركل و ، برررالنمط العمرانررري Urban tissue يمكرررن التعبيرررر عرررن النسررريج العمرانررري
 .(60، صم0222،سويدان)ارتلاعها و  ال تلو  اللرا اتو  النهاةي الناتج عن توليع شبكة الطرق 

 و شررررربكات الحركرررررةوالنسررررريج العمرانررررري هرررررو ماموعرررررة مضمرررررح نعرررررم اللرا رررررات البيئيرررررة أ
أي )بنررراء و  مرررا تحررردده مرررن مربعرررات او خطرررط عمرانيرررةو  مرررا يررررتبط بهرررا مرررن ارا ررراتو ، االتصررراعو 
يمترد أيطرا ليأرمل انسراق و  (المسرارات و  نعم اللرا راتو  مساحات المحصورة بين معابر الحركةال

، م0222 ،لتونيا. )أنمااها و  نعم البناءو  نسب_ النطاقات و  الخططو  البناء علج قطع ا رري
 ( 09ص

تررؤ ر بأرركل وارررح علررج النسرريج العمرانرري داخررل المدينررة اهمرري تمثررل  وا وديررة وا نهررار
 .حدا قااعا المتدادات العمران داخل المدينة 
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 تأثير وادي حنيفة على امتداد النسيج العمراني: (1.6)صورة 

 Google Earth،www.panoramio.comالباحك، : المصدر 

 : Sky Line خط السماء .1

، قيمرة انيرة إررااةيمكرن مرن خضلره و  خط السماء هو تاميع المناظر الموجرودة بالمدينرة
يرزداد و  ارتلاعهراو  التارانس برين ماموعرة ال ترلو  مكن تقيريم خرط السرماء مرن خرضع االترزانهذا وي

بررره اررري  اإلحسرررا يقلرررل و  ا نهرررارإحسرررا  اللررررد بخرررط السرررماء اررري المنرررااق اللسررريحة كارررانبي 
 (م0222 ,سويدان) .متطامنةالمنااق ال

  
 نهر السين باريس_ تأثير المجاري المائية بالتأثير على خط السماء : (1.7)صورة 

 (30، صم9005أحمد،:  )المصدر
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 : Nonphysical aspectsالخصائص الغير عمرانية  .1
 التي قد ت ون متصلة بالتأكيل العمرانيو  يوجد عدد كبير من الخصاةص الغير عمرانية

العضمرات ، لتراريخاربطه بالحارر يعيد الج ذهرن االنسران هرذا و  اتاريخ المدينة ،البصري للمدينة
 .المرةية لهذا التاريخ من الممكن أن تأكل خصاةص رةيسية لمعهر المدينة

أي مرررن هنرررا تلعرررب ررررلاة و ، ناررراح أي مدينرررة لرررن يتحقرررق بتااهرررل جرررودة اللرا رررات بهرررا
، السياحي الرةيسي للمدينةو  لعدة أسباب اهي المحور الترايهي، دورا محوريا اي هذا مارى ماةي

نلاذيررة و  لمررا تتمتررع برره ايطررا مررن امكانيرراتو ، أهررم اللرا ررات الملتوحررة بالمدينررةو  هرري أيطررا أجمررلو 
 بصرررية واسررعة  لواجهتهررا العريطررة إرررااة الررج الترراريخ المتأصررل علررج عمررران  رررلاة أنهارهررا

(M.Richard,2000). 
معراني تخلرق االحسرا  و  ةبنيربيئرة مو  عرن  يرره بمرا يحتويره مرن أنأرطةالمكان  إن تميز

علررررج عرررردة و  هررررذا التغييررررر ارررري االحسررررا  يختلررررف مررررن مكرررران الررررج آخرررررو ، المتلرررررد بهررررذا المكرررران
هو أيطا متغير مع الزمن و ، المكان اي اوروبا  يره عن باقي منااق العالم اإحسا ، مستويات

 و هكذا ...اء اإحسا  المكان اي الصيف  يره اي الأت،
اللرراغ النهرري و ، علج مستوى المدينة ارإن االحسرا  بالمكران مختلرف علرج كامرل نطاقهرا

هررذا مرررا و  متلرررد عررن  يررره مررن اللرا ررات الملتوحررة بمررا يطررليه مررن احساسررا مختلررف لمسررتخدميه
 (9.00)يورحه الأكل رقم 

 الطابع المعماري 

 عناصر تنسيق الموقع

 النفاذية

 النمط المعماري 

 البناء مقياس

 نسب الفراغ

 الستقراء
 التأصيل التاريخي والثقافي

 الرمزية
 الذكريات

 التجربة الذهنية والبصرية

 تدفق المشاة

 تنو  الستخدام

 ثراء الستعمالت

 تدفق المركبات

 طبا  المستخدمين

 الهدوء والضوضاء

 الرائحة والنسيم

 محور النهر العوامل الممثرة على اإلحساس بتفرد فراغ  :(1.11)شكل 
 Matthew,Tim, Toner, Stev,2003 :المصدر
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 ررررراء و  بتلرررررد المكرررران عررررن  يررررره يررررنعكس بالتررررالي علررررج تلرررررد الوظرررراةف اإلحسررررا هررررذا 
هرذه هري و ، عوامرل تنسريق الموقرع و  االسلوب االنأراةي للمبرانيو  الطرال المعماري و ، االستعماالت

تقدمرررة لطرررلاة أنهارهرررا كمرررا حررردث اررري الصرررورة التررري تحكرررم عمليرررة التطررروير التررري بهرررا الررردوع الم
 ,Matthew,Tim, Toner).  يرهاو  ....انالترا و  الواليات المتحدة االمريكيةو  اسبانياو  الصين

Stev,2003). 

 الخالصة

علررج التأرركيل  Trancik Roger ترانسرري  روجررر نعريررةنتياررة لمررا سرربق ارران تطبيررق 
الطررررلاة الماةيررررة داخررررل المرررردن و  ا نهررررارالعمرانرررري للمدينررررة يبرررررل ا هميررررة البالغررررة الترررري تمثلهررررا 

ا ررررية و  مرن وجهررة نعرر روجرر اتطبيررق نعريرة الأركلا، مميرزةو  باعتبارهرا محراور ارا يرة اريرردة
، منطقررةال ذهاللرا ررات بأنواعهررا المختللررة متحققررة باللعررل ارري هرر ناررد أن، رررلاة وادي  ررزةعلررج 

 Linear open space system هو اللراغ الطولي الخطيو  يرجع الج وجود العنصر الخامسو 
 أوحررد ذات صررلاتو  مأرركض محررور مميررز لمنطقررةداخررل ال تلررة العمرانيررة ل وادي  ررزةالمتمثررل ارري 

 .خصاةص ال تتوار اي مكان آخرو 

للدراسة مرن حيرك اللرراغ الرذي  وادي  زةوبالتالي اإن ذل  يعتبر رةيسيا الختيار رلاة 
بالتررالي ياررب أن ن ررون علررج و ، نلسرره بررالوادياالسررتعماالت المرتبطررة و  مررن حيررك العمرررانو  يكونرره

 .لزاةرين أيطا لو  المنطقةلسكان و ر بالنسبة الج المكان و دراية واسعة عن قيمة هذا المح

المكان اإن عند و  بما أن البيئة العمرانية عبارة عن كيان ديناميكي يرتبط بطبيعة الزمانو 
يتطلررررب دراسررررة ملررررردات التأرررركيل اررررإن ذلرررر   المارى المرررراةيدراسررررة اللررررراغ أو محررررور عمرانرررري كرررر

ما مردى و ، البيئية ا خرى و  ي االجتماعيةحباانب ما يرتبط به ذل  المحور منا لنوا، العمراني به
بالترالي ارإن و ، ترأ يره علرج الماتمرع مرن جانرب آخررو ، تأ ر المحور بكااة تل  العوامل من جانب

سربق سروة يسراهم اري عمليرة  كمرا الماررى المراةيمن تحليل عناصر التأركيل العمرانري لمحرور 
 .التقييم كما ستتناوله الدراسة ايما بعد

 :عملية التنمية المستدامة و  مجرى المائيال 1.1.1

 :المقدمة 

لحرديك عرن بامباشررة  رتبطالحديك عن المارى الماةي وما يصاحبه من تنمية عمرانية ي
العوامل التصميمية لها و  دامةالتعرة علج ملهوم االست سيتمالمحور  ملهوم االستدامة، واي هذا 

 ذلرر  لبلررورة أسررسو  النعريررات الترري قررام بهررا البرراحثون مررن قبررلو  مررن خررضع ارررح بعررا االا ررار
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جررزءا  الماراري الماةيررةالترري تعتبرر رررلاة و ، المحرراور العمرانيرة القاةمررةو  معرايير لتقيرريم اللرا راتو 
 . هالج رلااالمطلة ع ا نأطةتنمية و  التي منها يمكن ورع خطة لتقييمو  منها

 مفهوم الستدامة التنموية  .1

التنميررررة المسررررتدامة هرررري التنميررررة الترررري تتماشررررج مررررع احتياجررررات الايررررل الحررررالي دون  إن"
النمرو عمليرة كميرة حتميرة اهري تعبرر و  ،" احتياجراتهم  رالقادمرة علرج ترواي ا جيراعمعاررة قردرة 

هرري و ، التحسررينو  تم بررالتطويرهررت عررن االمتررداد المررادي لأرريء مررا بينمررا التنميررة هرري عمليررة كيليررة
التنميررة و  االحتياجررات الضلمررة لعمليررة النمرروو ، االقتصررادية و  االجتماعيررةو  تتطررمن االبعرراد الثقاايررة

 االحتياجررات ال ينبغرري أن ت ررون اقتصررادية احسررب بررلو ، يقابلهررا مررن ناحيررة أخرررى توليررع المرروارد
 ( Moughtin,1996, p.13) .مطلوبةجودة الحياة الو  بيئيةو  اجتماعيةو  تأمل احتياجات نلسيةو 

قرد شرهدت السرنوات ا خيررة اهتمامرا و ، النمو الحطري هي عملية حتميرةو  وعملية التنمية
ذلررر  بملهومهرررا الأرررامل سرررواء كانرررت بيئرررة ابيعيرررة أو و  أبيررررا بدراسرررة ترررأ ير التنميرررة علرررج البيئرررة

قررد تلرروق ارري بعررا  نترراةج سررلبيةو  مررا يمكررن أن تسررببه مأررروعات التنميررة مررن أررررارو  حطررارية
إن و  ،يعقبرره داةمررا الترردهور السررريع ا حيرران نتاةاهررا اإلياابيررة، حيررك أن النمررو السررريع داةمررا مررا

هذا ما يلسر التأ يرات السرلبية التري تعهرر علرج البيئرة و ، معدع النمو يعال من معدالت التدهور
مخططررات و  تنمويررة ممارسرةو  أيطررا مرا ينررتج مرن تطبيررقو ، العمرانيرة نتياررة تسرار  معرردالت النمرو

 .المأكضت البيئية العمرانيةو  ارتقاء بالبيئة العمرانية تلتقر  سلوب التناوع البيئي ا مثل للعواهر

 اسرتنزاة المرواردو  جهرادإو  ونتياة لتعاظم التأ يرات السرلبية للعمليرات التنمويرة علرج البيئرة
ل يررر ارري ملرراهيم جديرردة لتحقيررق وظاةلرره االساسررية برردأ التو  النعررام الطبيعرري علررج أداة  عرردم قرردرةو 

، الررذي ترم تحقيقرره باللعررلو  التنميررةالحلراظ  علررج مسرتوى و  منرع ظهررور الترردهورو  اسرتمرارية التنميررة
 Sustainable  ومررن هنررا ظهرررت الرردعوة الررج تطبيررق ملهرروم التنميررة المتواصررلة او المسررتدامة

development الحيوية) منعومات البيئية كملهوم للتنمية التي تحقق التوالن بين التلاعضت لل 
أي أنهرا هري التنميرة التري تعمرل علرج االسرتغضع ، تحاا  علج سرضمة هرذه الرنعمو  (المصنوعة و 

ا مثررررل للمرررروارد المتاحررررة ارررري مأررررروعات تنمويررررة دون الحاجررررة الررررج اسررررتنزاة مرررروارد أخرررررى ارررري 
التري تلبري و  مويرةأمرا تعررة علرج اسرا  أنهرا العمليرات التن، المستقبل الستمرار هذه المأرروعات

 ،شرررعبان)احتياجرررات الحاررررر دون المسررراومة علرررج قررردرة االجيررراع القادمرررة اررري تلبيرررة احتياجررراتهم 
 (935، صم9004
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هري تتطلرب و  ا هميرةولذا اان استاابة االنسان لمتطلبرات البيئرة الطبيعرة أمررا اري  ايرة 
ة المسرتقبلية للتنميرة حيرك أن لطرمان االسرتدام، الحكومراتو  الهيئاتو  استاابة علج مستوى اللرد

خطرار برامج صارمة يمكنهرا بصرورة مباشررة مواجهرة ا و  اإن ذل  يتطلب ررورة ورع سياسات
 . (Moughtin,1996, p.20) .التدهور البيئيو   سباب التلوث أتنأ التي

التنميررة المسررتدامة تعمررل ارري ااررار االسررتغضع المترروالن للعناصررر الطبيعيررة دون احررداث و 
 ذلررررر  اررررري اارررررار التواصرررررل البيئررررريو ، االسرررررتغضع ا مثرررررل لهررررراو  حمايرررررة المررررروارد خلرررررل للبيئرررررة مرررررع

 .العمراني و  االقتصاديو  الثقاايو  االجتماعيو 

تعتبررر عمليررة االتررزان التنمرروي بهررا عمليررة ارري  ايررة و  ن ال برررى دتتلرراقم المأرركلة ارري المررو 
اإلررررااة الرررج عمليرررة االسرررتيطان العأرررواةي بو  تعررردد االنأرررطةو  ذلررر  اررري ظرررل الترررزاحمو  الصرررعوبة

المخططرين يررون اري المدينرة و  جعرل ال ثيرر مرن الخبرراء اممر، سلبيات االدارة اي كااة القطاعات
البيئررة ممررا يسررتلزم أن ترررتبط عمليررة التنميررة بالحلرراظ علررج البيئررة العمرانيررة الترري  النهيررارنموذجررا 

 ( Moughtin, 1996, p.20)تعتبر موردا ياب الحلاظ عليه 

 التصميم العمراني المعاصرو  امةالمستد التنمية .1

أنمرررا  و  التصرررميم العمرانرري داخرررل ال تلررة العمرانيرررة بأسرراليبو  ارتبطررت ملرررردات التخطرريط
 بأررركل خررراص بالبعرررد البيئررري اررري بنررراء المدينرررةو  مرررع االهتمرررام حرررديثا، اللرا رررات العامرررةو  المحررراور

 .السعي بالت وين العمراني المستدامو 

يب الهتمامرررات المصررررممين العمررررانيين ارررري تأرررركيل وحيرررك أن التنميررررة المسرررتدامة تسررررتا
 المحرررددة للمنرررااق العمرانيرررة مرررع مراعررراة البعرررد االنسررراني ا نأرررطةو  المحررراور العمرانيرررةو  اللرا رررات

 موجهرة لخدمرة االنسران اري المقررام ا وع إنماةيرةمخططررات  إارارذلر  اري و  الحلراظ علرج البيئرةو 
بيئررة عمرانيررة مضةمررة لتلبيررة احتياجررات  علررج تحسررينها للحصرروعو  للحلرراظ علررج بيئترره الحطرراريةو 

 .(93، صم0222 ،المصري )  .ما بعده من أجياع قادمةو  الايل الحالي

الخاصة بالتنمية المستدامة ال  ا ا ارو  وبالنسبة لمااع التصميم العمراني اان النعريات
نوات مرن ظهرور بعرد سر إاليمكرن تقييمهرا  الو االجتهرادات اري هرذا الماراع و  تزاع اي اور التلقريح

اران ، مواقع حطرية اي مختلف أنحاء العرالمو  خبرات عملية تم تطبيقها باللعل اي مدنو  تاارب
الهرردة مررن ورررع التصررميم العمرانرري ارري ااررار التنميررة المسررتدامة هررو ل رري يررتم حمايررة كررض مررن 

طريقرة سرليمة المنرااق المختللرة ب تنميرةاهناك حاجرة ماسرة الرج ، البيئية المبنيةو  الموارد الطبيعية
حيررك أن مبررادئ التصررميم العمرانرري المسررتدام ، العمررلو  ارررااة الرري جعلهررا أمرراأن جررذب للمعيأررة
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من مبادةه أيطا و ، الطرق و  البنية االساسيةو  ، اللرا اتو  اعادة استخدام المباني جيطع االلوية ال
أن و  أي مبنررج ال بررد بإنأرراءعنررد القيررام و ، ا شرراارو  الحيرراة البريررةو  الحلرراظ علررج المرروارد الطبيعيررة

نعررم البنرراء ارررااة الررج مراعرراة الطررابع العمرانرري و  ديتماشررج مررع الطبيعررة المحيطررة سررواء مررن مرروا
 ( Moughtin, 1996) .التقليل من استخدام موارد الطاقة المستهل ةو ، المحيط
 : اإلستدامة التنموية قياس ممشرات .1

امنهرا اررق ،ها عدة ارق للقيا  ا مم لو  مستوى رااهية الماتمعاتو  ان جودة المعيأة
ل رن هرذا المردخل و ، تقليدية كتحليل خاصية برذاتها كعردد الوظراةف اري ماتمرع مرا علرج سربيل مرا

تأ يرهرا المحلري و  وال يعطي صورة وارحة عن جودة تل  الوظاةف، للقيا  يعتبر أحادى ا بعاد
 .مثض 

 إلعطرراءتررم ورررعها  Indicators of sustainability ولررذا اررإن المؤشرررات القيررا 
الماتمرررع علرررج و  البيئرررةو  اسرررتهضك الطاقرررةو  المتبادلرررة برررين االقتصررراد صررورة أوررررح عرررن العضقرررات

هذه المؤشرات تعمل كأدوات مستخدمة اي إاار محدد لضسرتغضع الايرد لمروارد و ، المدى الطويل
أن المؤشرر حيرك ، اهمراو  وظيلة مؤشرات االستدامة جعل ا نعمة المعقدة أأثرر سرهولةو ، الطاقة

 مرا هري المسرااة بينرهو  إلرج أيرن يتارهو  المؤ ر يساعد الماتمع علج أن يكون أأثرر درايرة أيرن هرو
ا سرلوب و  هي تختبر قردرة الماتمرع علرج الحيراة برنلس المسرتوى و ، بين تحقيقه  هدااه المنأودةو 

ماعيرة أأثرر االجتو  االقتصراديةو  علج المدى الطويل اعتمادا علرج مردى أن ت رون ا نعمرة البيئيرة
 .اعالية و  ت امض

هررذه المؤشرررات ، اضبررد مررن وجررود مؤشرررات، اللعاليررةو  بالتررالي اررإن لقيررا  درجررة الت امررل
استهضك و  السياسةو  االجتما و  الثقااةو  البيئةو  يمكنها أن تأغل عدة قطاعات عريطة كاالقتصاد

  .المواصضت و  السكانو  جودة الحياةو  اإلسكانو  الصحةو  التعليمو  الطاقة
U.S.department of energy,energy efficiency and renewable energy,2005)) 

التصرميم العمرانري المسرتدام و  ويمكن تلخيص بعا المؤشرات التي تدور حوع التخطريط
 :علج التالي 

 :حماية البيئة و  الحفام على الموارد الطبيعية .أ

، هرري الحلرراظ علررج المرروارد الطبيعيررةمررن النقررا  الهامررة إلتمررام عمليررة التنميررة المسررتدامة 
أي مررواد جديرردة مسررتعملة ارري البنرراء ياررب الحصرروع و ، تنسرريق المنرراظر الطبيعيررةو  الحيرراة البريررةو 

 .عليها من مصادر مستدامة جيدة اإلدارة
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العناصر الامالية و  يأتي  ذل  مع تحديد الاانبية لسنأطة التنموية المقترحة علج حساسية البيئة
 الطبيعريو  ال يمراوي و  ياب تانب التهديدات البيئيرة كرالتلوث بأنواعره البيولروجيو ، هتنسيقو  للموقع

كلهررا تعهررر مؤشررراتها علررج حرروا  اإلنسرران حيررك التلرروث و  ،االجتمرراعيو  حتررج التلرروث الثقرراايو 
 .بصري الو  السمعيو  الذوقيو  الحسيو  النلسي

لعناصرررر و  ة للمبرررانيالأررركليو  النررراتج مرررن التعرررديات الوظيليرررةهرررو التلررروث  :التلـــوث البصـــري  •
الترري تأرروه الصررورة الذهنيررة للموقررع كمررا هررو و  انتأررار المأرراهد  الغيررر محبررذةو  تنسرريق الموقررع

 .رلاة وادي  زةالحاع اي العديد من االستعماالت الموجودة علج 
ــــوث الســــمعي •  النرررراتج عررررن الطوررررراء الصررررادرة عررررن اسررررتخدام الوسرررراةلهررررو التلرررروث  :التل

الحركرررة مثرررل السررريارات علرررج محررراور الحركرررة اآلليرررة علرررج و  ا سررراليب الحديثرررة اررري التنقرررلو 
 السلن النيلية ذات المحركات اآللية اي ا نهار باإلرااة الج المصانعو  المراأب و ، ا رن

  .المعاملو 
المصررانع وحرررق و  المعامررلو  النرراتج عررن وسرراةل الحركررة اآلليررة هررو التلرروث :التلــوث الهــوائيو  •

 .النلايات الصلبة اي منطقة الوادي

ال اةنات الحية التري و  الذي يكونه ماموعة النباتاتو  ول ل منطقة النعام االيكولوجي لها
تأررارك بعطررها الرربعا ارري الحيرراة ارري نلررس العررروة البيئيررة مكونررة نعررام متلاعررل مررع و  تعرري 

أصررريب أي جرررزء منهرررا بخلرررل أ رررر برررذل  علرررج بررراقي  إذاو ، بعطرررها الررربعا اررري هيئرررة دورة حياتيرررة
ماموعررة مررن التررأ يرات " بالتررالي يمكررن تعريلرره علررج انرره و ، لنعررام مررن حولررهالعناصررر المكونررة ل
 "بين ماموعة ال اةنات الحية اي بقعة معينة و  هواءو  ماءو  المتبادلة من تربة

كازء من الطبيعة داخل بيته المأيدة اهو برذل  يحترل جرزءا مرن النعرام  اإلنسانوبوجود 
 يراب أي عناصرر خارجيرة أو االسرتقرار اري ظرل م يكرون اري وررع هذا النعراو ، االيكولوجي لها

 (Lynch,1975 )دخيلة عليه 

أن و  كإمكانية اي عملية التصميم البرد الماةيةمااري الاعندما يستخدم المصمم العمراني 
متها البيئيررة اهرري تعتبررر جررزءا هامررا ارري عمليررة التصررميم لمررا ااسررتدو  يأخررذ ارري اعتبرراره جررودة الميرراه

 .ام اي النعام البيئيهو  تمثله من مورد أساسي

معررا علررج النعررام االيكولرروجي ارري  اإلياررابو  وهنرراك بعررا العناصررر الترري أ رررت بالسررلب
مثررراع علرررج ذلررر  السررردود حيرررك تمثلرررت اواةررردها اررري الرررتحكم اررري ميررراه و ، هرررار وا وديرررةاري االناررم

 .تطوير أداء المضحة النهريةو  بالمياه اإلمدادو  توليد ال هرباءو  الليطان
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متغيررات العمرران و  معطيراتو  تواصل برين المروارد الطبيعيرة هناك أن يكون تطلب وذل  ي
حيك تغير المروارد الثرروات ، المرتبط بالتوااق مع البيئة من خضع االستهضك الواعي لهذه الموارد

 اإلنسراناقردان  إلرجإال ارإن اقدانره يأرير و  الطبيعية رأ  ماع الطبيعرة الرذي يارب ترشريده بحكمرة
اسرتقرار البيئرة و  الهويرة جينمرا التواارق مرع البيئرة يحراا  علرب، ن مقومرات معيأرية هم ما يملر  مر

 .اإلنساناستقرار  هالملتزم بو  المرتبط

مرررن المأررركضت ميررراه الاوايرررة لا نهرررار وا وديرررة ومرررا يصررراحبه مرررن تلررروث لتلررروث ميررراه  
البيئي داخل المدينرة  التي تؤ ر بدورها علج اعالية النعامو  ال برى التي تعاني منها المدن ال برى 

 .الصورة الامالية للمدينةالصناعة و الزراعة و و  اإلنسانتأ يرها السلبي علج صحة  إلج إرااة

هررو يررؤ ر و ، يعرراني منهررا العررالم بأسررره إقليميررةو  ميرراه هرري مأرركلة محليررةالمأرركلة تلرروث إن 
ارري "  Teesترريس " علررج سرربيل المثرراع اررإن نهررر ا،  يررر مباشرررة علررج االقتصررادو  بطريقررة مباشرررة

النمو السركاني المتزايرد لمردة و  اختلج منه نأا  الصيد بلعل الصناعةو  انالترا قد هاره الصيادين
مثراع آخرر اري شرنغهاي اري و ، تحسرين البيئرةو  الموقف إدراكأن تم  إلج، 0232عقود بعد   ضث

 علرج أنره مصررة للطرضت المصرانع"  Huang Puهرانج برو " الصرين حيرك كران يعامرل نهرر 
أصرربح مررن أاطررل و ، 0280أن تررم القطرراء علررج مصررادر التلرروث برره عررام  إلررج، ان المدينررةسرركو 

أرذل  هرو الحراع اري وادي حنيلرة بالسرعودية حيرك  ،التااري اي الصينو  أماأن النأا  السياحي
تمررت  نأرران الرروادي مصررراا لميرراه الصرررة الصررحي الررذي أ ررر برردوره علررج الميرراه الاوايررة إلررج أ

 .متنزه قومي للمنطقةو  حويل الوادي لمحمية ابيعيةمعالاة هذه المأكلة وت

البحيرات العذبة اي المدن العالمية ألزم ذل  العديرد و  ا ودية وا نهار يد مأكلةاونعرا لتز 
بررديل آخررر  إياررادمررع ، العمررل علررج الحررد منهرراو  مصررادر التلرروثو  تحديررد أسررباب إلررجمررن الرردوع 

 .لصرة كااة المخللات بها أو معالاتها

الصررورة المكتملررة الترري ياررب أن نطررعها ارري  أركررانركررن مررن  أيطرراميرراه هرري ال جررودة إن
العديد من حكومات الدوع المتقدمة و ، أي مارى ماةيتقويم رلاة و  الحسبان عند القيام بتطوير

الهيئات الدولية بإيااد خطط لتحسرين و  من وراءها المنعماتو  حيك سارعت، أدركت ذل  باللعل
نهررر بمررن مأرررو  لتنقيررة الميرراه  ا وروبرريمثرراع لررذل  مررا قررام برره االتحرراد و ، هررواءو  البيئررة مررن مرراء

 . (Graham&.Colin, 1994, p.32).سبانيا بابلباو  مدينة اي"  Nervionنيرايون "

تقتصرر علرج النطراق المحلري احسرب اهري ممتردة علرج نطرراق  مأركلة تلروث الميراه الإن 
يتميررز عررن برراقي عناصررر و  تررأ يره ملحرروظو ، تلرروث الميرراه أسررر  مررن تلرروث التربررةو ، إقليمرريو  دولرري
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، طلاة الماةيةالالعمل علج منعه أساسي اي عملية تطوير و  لذل  اان تداركهو  البيئة بأنه مرةي
 (Matthew,Tim, Toner, Stev,2003, p.98) ( .9.09)الأكل رقم هذا ما يورحه و 

 
 هتدرج تأثير تلوث مياه األنهار على المحيط من حول :(1.11) شكل

 Matthew,Tim, Toner, Stev,2003, p.98، :المصدر
 

 :المتاحة  اإلمكانياتو  للموارد األمثلالستغالل  .ب

اللرا رررات القاةمرررة  لتحقيرررق مبررردأ االقتصررراد اررري التصرررميم و  يارررب االسرررتلادة مرررن المبررراني
، يراةعلرج البيئرة المحيطرة كمروارد أو مصرادر الح اإلمكرانمرع االعتمراد برأأبر قردر مرن ، العمراني

العاةررد و  التنميررة العمرانيررة بأقررل ماهررود مررع تععرريم اللواةرردو  بالتررالي ياررب أن تررتم عمليررة التأرركيلو 
 .الماهوداتو اي الطاقات  لباستثمار أق

بإعرادة بنراء البيئرة بأسرلوب يخردم احتياجرات التنميرة  ا مرلولذل  اان التحدي ال بير هو 
اسررتغضع المرروارد المتاحررة للحصرروع علررج و  اتتررواير العضقررة الحرجررة بررين االحتياجررو ، المسررتدامة

حيررررك أن االسررررتغضع ، تطبيررررق ذلرررر  علررررج النطرررراق العمرانرررريو  ،نتياررررة ممكنررررة وأأثررررر ااةرررردة أأبررررر
 .مكانيات الموقع الطبيعيةإللموارد يهدر  ا قصج

أهميرررة كبيررررة لنمرررو الحيررراة  ا نهرررارالزراعرررة تلعرررب و  كمصررردر للميررراه ا نهررراربخرررضة أهميرررة 
مررررن دور هررررام ارررري عرررردة مارررراالت  ا نهررررارمرررردن ال برررررى لمررررا يمكررررن أن تقرررروم برررره الحطرررررية ارررري ال

، كونهررا محررورا تااريررا وترايهيررا متميررزا إلررجباإلرررااة و  توليررد الطاقررة هررذاو  الصررناعةو  أالمواصررضت
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 الصرررناعة بالسرررلبو  بمررررور السرررنوات لعبرررت الت نولوجيرررا دورهرررا اررري كاارررة الماررراالت كالمواصرررضتو 
، م0226 ،حسرررران. )رررررلااهاو  ا نهرررراركرررران لرررره التررررأ ير الوارررررح علررررج الررررذي برررردوره و ، اإلياررررابو 

 .(39ص
 :تنسيق الموقع و  الزراعة •

التري و ، تنسريق الموقرعو  جيردة للزراعرة إمكانيرةموقعرا ذات  أي مارى مراةيتعتبر رلاة 
تواجد و  خصوبة لتربتها من الطروري التعامل معها بحرص شديد لما تتميز به تل  الطلاة من

 .التاريخية المتتالية ا حقابتطورت علج مدى و  التي نمت نسانيةاإللسنأطة 

 مررررا تتطررررمنه مررررن العناصررررر كالنباترررراتو  ا نهررررارقررررع علررررج رررررلاة و عمليررررة تنسرررريق الم
بعررين االعتبررار  ا خررذوالبررد مررن ، العمررل علررج ليادتهرراو  المسررطحات الخطررراء البررد مررن حمايتهرراو 

، النباتررات علررج السررطحو  د مررن ال اةنررات الحيررةحيررك يتلاعررل العديرر ا شرراارو  حمايررة الحيرراة البريررة
مكونرا نمطررا ، المتميرزو  ا ساسريممرا يعطري لهرذا الموقرع اابعهرا ، يعتمرد كرض مرنهم علرج اآلخررو 

 . ( Lynch ,1975, p.29)تاريخي ذو تلاصيل مترابطة   و  ذو كيان مميز
 :الصناعة  •

احتلرررت و ، و االقتصررراديذلررر  السرررتمرار عمليرررة النمرررو  ترررأ رت التنميرررة العمرانيرررة بالصرررناعة
وسرررريلة  ا نهررررارأصرررربحت محرررراور و ، المحرررراور الأررررريطية لسنهررررار دورا هامررررا ارررري المرررردن ال برررررى 

 .االقتصادية  ا نأطةو  التنمية االقتصاديةو  المواصضتو  لممارسة التاارة
، المررردن الصرررغيرةو  اررري المررردن ال بررررى  ا نهرررارالمعامرررل علرررج محررراور و  ت رررا رت المصرررانع

 :أسباب  يرجع ذل  لعدةو 
وسررراةل الحركرررة اآلليرررة علرررج و  القررررب مرررن وسررراةل المواصرررضت النهريرررة ووسررراةل النهريرررة -

 . ا نهارالمحاور الموالية لطلاة 
 سهولة صرة المخللات علج مياه مااري ا نهار وا ودية -
 :التجارية  األنشطة •

ميرز بره االقتصرادية لمرا تت ا نأرطةمرن المحراور المميرزة لممارسرة  ا نهرارتعتبر ررلاة 
 .خصاةص تميزه عن باقي ي المااور داخل ال تلة العمرانية للمدن و  من موقع خاص
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قطررع  أسررعارتختلررف و ، ا نهررارت مععررم االسررتثمارات ال برررى موقعهررا علررج رررلاة بالتررالي أخررذو 
أخرررى داخررل ال تررل العمرانيررة للمدينررة ممررا  أراررريعررن أي قطررع  ا نهررارعلررج رررلاة  ا راررري

 .إدارياو  ترايهيا، تااريا، نوعية النأا  المستخدم سكنياو  هذا يؤ ر علج قيمةو  أسعارهايؤ ر علج 

أانرررت االسرررتعماالت المرتبطرررة بالمارراري  الماةيرررة اررري المررردن ، ارري بدايرررة القررررن العأرررين
، حرايررة متعررددةو  اسررتعماالت صررناعية إلررج باإلرررااة، عوامررات، سرركن، عبررارة عررن مرروانئ للصرريد

 خاصررررة الترررري تتميررررز بأهميتهررررا التااريررررةو  ا نهررررارأررررز ارررري مرررردن مررررع مرررررور الوقررررت برررردأت المراو 
تاركرة مركررز المدينرة الرذي   البررا مرا يقررع ، مراأرز ارعيررة إلرجالصرناعية اري االنقسررام شريئا اأرريئا و 

مررن  ررم برردأ و ، مبرراني شرربه خاليررةو  خضلرره مركررز النهررر مخللررا وراةرره عرردة اسررتعماالت  يررر مسررتغلة
مارينرررا و  أالمترراحف، ماتتعضر االسررريررلاة عررن اريرررق تغياسرررتغضع تلرر  الطررر إعررادةالتل يررر اررري 

، اإلداريررةحتررج المبرراني و  االسررتعماالت  التااريررةو  المتنزهررات العامررةو  المراأررب الأررراعيةو  اليخرروت
 هميررة و  النررا  مررن متررنلسو  هرري احتياجررات الماتمررع السررتخدامكانررت القرروى المررؤ رة ارري تغييررر او 

 .ا نهارتنسيق المواقع علج رلاة تل  

العواصررررم المتقدمررررة مررررن اسررررتعماالت قديمررررة و  هررررذا التغييررررر ارررري االسررررتعماالت ارررري المرررردن
 السررياحة نرررى أنرره قررد تررم ارري أوقررراتو  التااريررةو  متهال ررة الررج  يرهررا مررن االسررتعماالت الترايهيررة

 لنردن، أوسرلو، روترردام، سران ارانسسريكو، أيرب تراون ، تورنترو، اترات مختللة كما حدث اي ليلو 
ل ن الهردة  الرةيسري و  ايتها اي التعاملهاختللت من إنو  كلها أمثلة متنوعةو ، ن يرها من المدو 

نعرة أشمل و  احتياجات سكان المدينةو  النهر إمكانياتاالستعماع بما يتضءم مع  هو لهذا التغيير
مثراع حرديك لرذل  و ، الت رتضت االقتصرادية ال بررى اري ظرل العولمرةو  الورع العالمي الحرالي إلج

  Clark Quay) و ( Boat Quay) سنغااورة اري تغييرر كبررى المطراعم الصرينية ما حدث اي 
لررذل  اهرو مثرراع حررديك لترأ ير المؤسسررات التااريررة و ، هنراك ا نهررارمررواقعهم علرج رررلاة  إلرج( 

المتميررزة علررج رررلاة أنهررار المرردن  ا مرراأنالعالميررة علررج اختيررار المواقررع المتميررزة  ارعهررا ارري 
(Robert & Anne, 2001, p.26 ) 

 :المواصالت  •

الررر م مررن أن وسرراةل النقررل النهررري تعتبررر قليلررة االسررتخدام لرردى االاررراد ارري الحيرراة علررج 
أن اللاةررردة ال بيررررة لسنهرررار تتمثرررل اررري السرررياحة  إال، العميلرررة كررررحضت العمرررل علرررج سررربيل المثررراع

ت المهمرررة علرررج مرررن ذلررر  وجرررود االسرررتعماال زيرررديو  ،اآلليرررةالرررزوارق و  النهريرررة كالمراأرررب الأرررراعية
 .المتاحف او المباني اال ريةو  رلاة النهر كاللنادق



 

45 
 

 : الفنون و  الحرف اليدوية •

 عنصررررا مهمرررا اررري انرررون الرسرررمو  علرررج مرررر العصرررور مرررادة جيررردة الماررراري الماةيرررةأانرررت 
مرن البيئرة المحيطرة مورروعاهم و  الحرايين أا ارهمو  حيك استوحج العديد من الرسامين، النحتو 
مررا خللترره مررن و  ا مررادة لأررحذ أا ررار أذهررانهم، ولررذل  ناررد أن الحطررارات القديمررةنهررت مأخررذو  هرراب

 .تراث يتمركز حوع تل  ا ماأن
 :الرياضة  •

تتطلررب العديررد  الريارررات مكانررا مضةمررا للممارسررة كلررراغ  ملترروح أو مسررطح مرراةي علررج 
ئة حيك أنها تتم التي ال تؤ ر بالسلب علج البي ا نأطةتل  الريارات تعتبر من و ، سبيل المثاع

 ا نأرطةدون أي تداخل  ي عناصر خارجية دخيلة مما يؤهلها ل ي ت رون مرن  اإلنسانبمعراة 
 .نهارالمناسبة التي يمكن أن ترتبط بطلاة ا 

، مسررطحات ماةيررة سرراأنة كريارررات التاررديف إلررجتوجررد بعررا الريارررات الترري تحترراج 
 إلررجهنرراك بعررا الريارررات تتطلررب و ، را نهررالررذا تقتصررر ممارسررة تلرر  الريارررات علررج ميرراه و 

أرل ، محاور شريطية اولية لممارسرتها كرياررة المرار ون أو ركروب الردراجات علرج سربيل المثراع
 .رلااهو  المارى الماةيهذه االعتبارات ياب أخذها اي االعتبار عند سرد إمكانيات 

 :التسلية و  الستجمامو  الترفيه •

يهيرررة المتعرررددة لمرررا تتميرررز بررره مرررن منررراخ محلررري بإمكانياتهرررا الترا ا نهرررارتتميرررز ررررلاة 
المكرران المناسررب  ا نهررارارري رررلاة  اإلنسررانحيررك ياررد ، المتعررددة ا نأررطةمناسررب لممارسررة 
بحريرة  ا اررادهذا المكران يعتبرر كراللراغ الملتروح الرذي يتلاعرل داخلره و ، المختللة لممارسة أنأطته

 ا نأرطةأنره ال يوجرد ارراغ عرام لممارسرة  بابا سرلرذا تأأرد هرذه و ، البصري لره ا داء إلج إرااة
 (49، صم0226، حسان) .ا نهارالتروياية أاطل  من رلاة 

مناخ يؤهلها لتلعب دورا هاما كمكان للترايه علج مستوى و  رلااها برؤيةو  ا نهارتتميز 
والرت التي ت، حيك لعبت دورها قديما كمكان لممارسة االحتلاالت اي الحطارات القديمة، المدينة

 .يومنا هذا حتج ا لمنةعلج مر 

 :ترشيد الطاقة المستهلكة  •

 إستراتيايةتصميم عمراني مستدام بدون وجود  إلجبما ال ش  ايه أنه ال يمكن الوصوع 
 .ذل  باالعتماد علج الطاقة المتاددة و  أاملة لتواير استهضك الطاقة
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منأررر ت و  نمررراذج إقامرررةالتررري تتطلرررب  ا مررراأنيارررب ترررواير اسرررتهضك الطاقرررة سرررواء اررري و 
اررري  أوالمختللرررة  ا نأرررطةجديررردة أو اررري تطررروير المنرررااق القاةمرررة أو اررري مسررراةل االنتقررراع برررين 

 .التأييد و  عمليات البناء
 : اإلنسانيةتلبية الحتياجات  •

البعد االقتصادي لهمرا بقردر المسرتطا   إخطا و ، البيئي متضلمانو  ن البعد االجتماعيإ
هررذا يتطلررب أيطررا مراعرراة مضلمررة و ، المطلوبررة  ي مأرررو  حطررري  يعمررل ارري صررالح االسررتدامة

 هرررو  ايرررة التنميرررة اإلنسرررانحيرررك أن ،للماتمرررع  اإلنسرررانية ا بعررراد إلرررجالماديرررة باإلررررااة  ا بعررراد
كانررت االسررتدامة هرري ا رررة تواصررل حقرروق االجيرراع ارري صررورة  إذاو ، لرريس المررادة بطبيعررة الحرراعو 

لهذا يتعين علج المخطط ، الطبيعةو  مات البيئية العمرانية منهامتساوية دون أهدار للمقو و  متوالنة
من خضع و ، ال تعوقها الموارع البيئية  لإلنسانالعمراني أن يتأأد من أن االحتياجات ا ساسية 

 إلرج  باإلرااةو ، التي تسبب شعور النا  بالرراو  المتعلقة بخصاةص المواقع ا بحاثمراجعة 
 ا ارررراداررري المواقرررع بمضحعتنرررا لسرررلوك  برررا ارادلمعلومرررات المتعلقرررة أنررره يمكرررن أن تسرررت مل هرررذه ا

 .التي صمم من أجلها  اإلنسانيةردود أاعالهم حيك أنه ياب أن يدعم المكان الوظاةف و 

 إلرجهرو شرق اسريولوجي مثرل االحتيراج  ا وع: تتمثرل اري شرقين  اإلنسرانيةواالحتياجات 
اجتمرراعي مثررل االحتيرراج الررج و  الثرراني اهررو سرريكولوجيأمررا الأررق ، الصررحةو  الراحررةو  النمرروو  الحيرراة

  ا مانو  ا من إلجاالحتياج و  الاماعو  الأعور باالنتماء

لعررررل و ، يرررررتبط بالمكرررران الررررذي يأررررغله إنسررررانيهرررري سررررلوك  اإلنسررررانيةهررررذه االحتياجررررات و 
ة برين المدن ال بررى تعتبرر تطبيقرا شرامض  لعضقرات متعرددو  المحاور العمرانية بالعواصمو  اللرا ات
 ا ارررادص للتلاعررل بررين لمثرراال خررا ا نهررارتعتبررر المحرراور الرةيسررية كطررلاة و  المكررانو  الماتمررع

 .بما يمل ه هذا المكان من مقومات جمالية خاصة و  المكان  بما يحتويه من أنأطةو 

المكررران ارررض برررد أن يكرررون هنررراك تواارررق برررين و  ول ررري برررتم حررردوث تلاعرررل برررين المسرررتخدم
هذا يكون عن اريق و  اي البيئة العمرانية التي تحول علج رراء المستعملالت وينات و  العناصر

ذلررر  إلياررراد بيئرررة و  تلهرررم المخطرررط أو المصرررمم العمرانررري للمحرررددات التررري تحكرررم ا رررر المسرررتعمل
تغيرر و  الت امرل مرع تارددو  التي بدورها تقوم بخلرق القردرة علرج مواصرلة التلاعرلو ، عمرانية ناجحة

 (949، صم9004، شعبان) .متطلبات الماتمع ككلو  قيق مبادئاحتياجات المستعملين لتح
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 :الحتياجات المعيشية  •

سرواء كانرت للأررب أو الرري أو كوسريلة ، اإلنسرانالمياه بعناصرها تلعرب دورا حيويرا اري 
 .الحسية و  أهميتها الامالية إلج باإلرااةهذا ، أو حتج لتوليد ال هرباء، المواصضتو  للتنقل

هرري شررأنها كررأي عنصررر ابيعرري آخررر و ، رة لسنهررار مررن الناحيررة البيئيررةهنرراك أهميررة كبيرر
بأركل ملحروظ  ا نهرارلادت معردالت التلروث اري ميراه و ، تأخذ مكانا اي الردورة الحياتيرة الطبيعيرة

 إلجمخللات المصانع أو الصرة الصحي أو مخللات الموانئ النهرية هذا باإلرااة  إلقاءبسبب 
 ( 49، صم0226، حسان. ) ا نهارطل علج مخللات االستعماالت التي ت

الرذي يأررترك اري خصاةصرره و ، يمتررال بالمنراخ الخراص برره ا رنأرل مكران علررج سرطح 
بوجرود مسرطح مراةي داخرل ال ترل العمرانيرة  ي مسرتقرة عمرانيرة اأنره و ، جميع المحريط مرن حولره

، ن حولررهالررذي يختلررف عررن المحرريط مررو  Microclimateبررذل  يخلررق نوعررا مررن المنرراخ المحلرري 
علرج مرر العصرور اسرتخدام العديرد مرن الوسراةل لخلرق منراخ محلري خراص يختلرف  اإلنسانلعل و 

 .النوااير و  العناصر الماةية كأحوان المياهو  رمواد النهو  عن المحيط باستخدام التعليل

حيررك يمكررن ، يمكررن للمخطررط أن يسررتغل معراترره ليغيررر مررن المنرراخ المحلرري مررن حولررهو 
 . ا شاارو  الهواء البارد من خضع المبانيو  ات المياه لتوليع الرياحقنو و  استخدام مااري 

 مسطح المياه خصاةص تميزه عرن  يرره حيرك أنره يرؤ ر اري درجرة حررارة براقيحيك أن ل
أنره يأخرذ وقترا أأبرر ل ري تأخرذ درجرة حرارتره اري  إلرجيرجع ذلر  و  المسطحات المااورة من يابس

هرو يلسرر هبروب الهرواء و  رق علرج اخرتضة الطرغط الاروي بأ ر هذا اللرو ، االنخلان أواالرتلا  
 البحر و  هذا يعرة بعاهرة نسيم البرو  البارد عند وجود مسطح ماةي واسع

النهررار أقررل مررن و  ت ررون اللروقررات ارري درجررات الحرررارة للمسررطحات الماةيررة خررضع الليررلو 
ة بينمرا يرزداد اللررق النهرار ال يتعردى أربرع درجرات مئويرو  أن اللرق خضع الليل إذ، اليابس مسطح

ممرررا يميرررز المسرررطحات المررراةي عرررن  يرهرررا مرررن ، حررروالي تسرررع درجرررات إلرررجعلرررج سرررطح اليرررابس 
حيررك ، يررابس بسرربب المنرراخ المحلرري الررذي تخلقرره أوالمسررطحات سررواء كانررت مسررطحات خطررراء 

 .امساء أو انهار اليوم تقل درجة الحرارة عليها خضع مدار 
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 ليالو  نهارا عليه المطلة المناطقو  الماء سطحي بين ما الهواء حركة :(1.11)شكل 

 (50، صم0226 ،حسان): المصدر
 

 :الحتياجات الجتماعية  •

 مرن الناحيرة النلسرية لهرم كالأرعور باالنتمراء ا اررادبخصاةص مؤ رة علج  ا نهارتمتال 
ن حيرررك أن عرررر ، أم ال ا صرررليينمرررن سررركان المدينرررة  ا اررررادهرررؤالء  سرررواء كررران، تلررررد المكرررانو 

تعتبرررر الارررزر النهريرررة ذات التأررراير و ، مقياسرررها الترررذكاري يبررررل أهميتهرررا كمكررران مميرررزو  ا نهرررار
بمثابررة الخرريط الررذي يررربط ماررري الماتمررع  ا نهررارتعتبررر و ، ا هميررةلتلرر   بررارلال ثيرف كعنصررر 

 .الذي يعطي للماتمع كينونته المميزةو ، بحارره بصورة متواصلة

اررار  لت ررون و  اليونررانو  يررة ارري البلرردان القديمررة كالصررينقررديما تامعررت المسررتقرات العمران
 ا نهرارالثقاايرة مرن خرضع و  هذه المردن اأتسربت جرزء مرن كينونتهرا التاريخيرة، ندللم ا ولجالنواة 

تبرر هرو القروام الرةيسري التي أمردت الصرورة الطبيعيرة لهرا بامراع حسري الرذي يعو ، التي تاري بها
 .تاريخ المدينة بحاررهالذي يصل 

الترري  ا مرراأنحيررك تعتبررر مررن أأثررر ، بإمكانيررات بصرررية هاةلررة لمارراري الماةيررةاتمتررال و 
 مارددا للرذكرياتو  كونهرا مكانرا برارلا باعثرا إلرج  باإلررااة، تمييزها داخل المدينرةو  يسهل إدراأها

هذا المكان ياذب انتباه كل مرن يدركره سرواء كران مرن سركان المدينرة أم و ، ملعما بالحيوية داةماو 
 .خارجها  من

 ا ودية وا نهار اعليهوعند قيام المصمم الحطري بتصميم المواقع المطلة علج رلاة 
علررج مررردى اللتررررات  اإلنسرررانياسررتخدام عناصرررر تنسرريق الموقرررع التررري تررتضءم مرررع ابيعررة النأرررا  

 الماررراري الماةيرررةمحررراور و  هنررراك بعرررا الملرررردات التررري تررررتبط بطرررلاةو ، التاريخيرررة المتضحقرررة
 .لحطرية أالطرق ا
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خاصرة عنرد وجرود نلاذيرة  الماةيةمااري البوجود وعي بيئي بأهمية نعااة  اإللماميزداد و 
بالترالي كلمرا اقتربرت االسرتعماالت مرن الميراه كلمرا تتطلرب ذلر  نقرراء و  ،ميراهال إلرجبصررية و  ماديرة
 .له ذل  لنقاء الصورة البصريةو  المياه

، عيةا المراأب الأر و  ة جماال كالزوارق بعا العناصر التي تزيد  الصورة البصريوهناك 
لت ررون ، لطرروء الترري تميررز سررطح الميرراهلاالن سررار و  تزيررد هررذه الصررورة جمرراال خاصررية االنعكررا و 

و ،هي تختلف اي وقت الصباح عنها اي  وقت الليل و ، الاماعو  صورة ابيعية اي  اية الروعة
اي أي مكان آخرر داخرل  رال تتوااجمالية  إمكانيات   ي مارى ماةيبالتالي نستطيع القوع أن 

ررمان النلاذيرة البصررية مرا برين  إلرجممرا يتطلرب حمايرة الصرورة البصررية لره باإلررااة  ،المدينرة
 .التي يحد منها المباني ذات االرتلاعات العاليةو ، ى ر مارلتين ال

 البحيرراتو  وا وديرة المقيا  ال بير لللراغ الذي تصنعه ررلاة الماراري الماةيرة لسنهرار
يسررتدعي ارري  اإلنسررانتاعررل  ا سررطحالوعرراء المرراةي الررذي تصررنعه تلرر   إلررجباإلرررااة ، البحررارو 

، يتخيرل علرج  ررار هرذا مدينرة المسرتقبلو  ذاأرته تاج محل اي الهند أو قرو  النصرر اري براريس
 .االمسطحات الماةية تعكس التاريخ اي أذهان مستخدمي المكان 

ت هنراك التي تزداد ارتلاعا كلما كانو  ا صواتمن مياه تنتج مااال ال نهاةي الحركة  إن
ممرا ال و ، آخر لتصب اري أحروان إلجأو كلما سقطت من اوق مستوى ، موانع تحد من سريانها

أن يكون  مياه بصورتها الطبيعية ال يمكنالحركة و  ش  ايه أن أي صوت ينتج من خضع سريان
 .مقلقا أومزعاا 

عنردما يرتم و ، الماررى نلسرهمرن ميراه  سب جمالهيكت المارى مما ال ش  ايه أن رلاة و 
يمكن استغضع و ، أن يتم التعامل معه بحساسية شديدةو  استخدام عنصر المياه اي التصميم ال بد

أو عررن اريررق مررن خررضع سررقواه خررضع مسررتويات مختللررة  ا صررواتخواصرره الليزيقيررة إلصرردار 
خلوهررا مررن أي عناصررر و  الميرراه بالتررالي يتطلررب ذلرر  الحرررص علررج نعااررةو  اعتررران الموانررع لرره،

 .للتلوث

كانرت و ، وكانت المياه عنصر أساسي اي عملية تنسريق الموقرع اري الحطرارات المختللرة
، الصروتية اهتمامرا جماليترهو  ت لعنصرر الميراهطرمن أأثر الحطرارات التري أع اإلسضميةالحطارة 

 (60، ص 0226، انأيمن حس)  .إيراناي  اار و  ا ندلسنرى نماذج عديدة لذل  اي بضد و 
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 :الخالصة 
 بمرا  يمل ره كبيرر يعتبر كل موقع سواء كان ابيعيا ام من صرنع االنسران مميرزا الرج حرد

يررتم دراسررتها ل رري يررتم اهمهررا هررذه العناصررر البررد أن ، مختللررة أنأررطةو  مررن عناصررر هررذا الموقررع
برررر العرررروة ع عنرررد وررررع خطرررة البرررد مرررن مراعررراة اسرررتمراريتها مرررع المكررران هلرررذا اإنرررو  ،وإدراأهرررا
لررذا االمصررمم الحطررري عليرره أن يبررذع جهرردا ل رري يطررلي و  ،ذلرر  يتطلررب جهرردا ووقترراو  المختللررة

 .علج المكان اابعه المميز أو ما يسمج بروح المكان 
نهررج اسررتخدامات االراررري الترري و  رررلااها تعكررس سياسرراتو  ولررذا اررإن المارراري الماةيررة

ررلااها و  تعتبرر الماراري الماةيرة كا نهرارو ، الاهرات المسرؤولة داخرل المدينرةو  تديرها الحكومرات
 هي الصورة التي تعكس جودة الحياة لساراد داخل المدينة 

السرلبيات اران السربيل و  ولذا واقا لااردي كضي اعند القيام بوررع حكرم علرج االياابيرات
ل ررري يتسرررنج  ي و ، رارررري علرررج ررررلااهلرررذل  يكرررون عرررن اريرررق تقيررريم سياسررريات تخصررريص ا 

لمدينة أن يدرك بعمق ما مدى التقدم أو التأخر الذي ت ون عليه المدينة اذل  يكرون  ريب عن ا
 .رلااهو  المارى الماةيعن اريق تقييم الصورة التي يكون عليها 

المدن العالمية المختللة الجتذاب و  صر الحديك بين العواصملقد تزايدت المنااسة اي الع
اي ظل المتغيرات االقتصادية الاارية اي العرالم نأرأ و  أراريهااالستثمارات الج و  رؤو  االمواع

التي يديرها اهتماما كااة جداوع االعماع التنموية التخطيطية داخرل و  ما يسمج باللرص التنااسية
باتسا  نطاق المنااسة أصبح االقتصراد العرالمي مرن المرؤ رات الهامرة علرج و ، تل  البلدانبالمدن 

التررررأ ير علرررج التنميررررة العمرانيررررة داخررررل المرررردن عررررن اريررررق  الررررذي برررردوره يررررنعكسو  التنميرررة عمومررررا
 .لها إلمكانيتها المكانيةاستغض

الت ررررتضت و ، ارررري ظررررل التطررررورات الت نولوجيررررة الهاةلررررةو  الاديررررد أنرررره ارررري عالمنررررا الحررررالي
 اح المدينررة ال يعتمررد علررج موقعهررا اقررط مقارنررة بينيتهررا االساسرريةاررأصرربح ن، االقتصررادية ال بيرررة

الموقع اي يومنا هرذا قلرت أهميتره أمرام و  بمعنج آخر أن عامل قرب المسااة، اردهامو و  امكانيتهاو 
لعررل أهررم مررا و ، مررا تتمترره برره مررن بنيررة أساسرريةو  ترايهيررةو  مررا تررواره المدينررة مررن امكانيررات سررياحية

تتمترع بره هرذه المواقرع مرن  مرال، طبيعيرة هري مواقرع الطرلاة الماةيرةالموارد من التتمتع به المدن 
 .مركزي داخل المدينةو  واسعو  مية مميزة علج نطاق عرياارص التن

 تأ يرهررررا علرررج العمررررران ارررري المرررردنو  بإمكررران أي شررررخص علررررج درايرررة بررررالمتغيرات العالميررررة
أن و  نهارهرا أو مرا يسرمج بالطرلاة الاديردةأاة لالعواصم المتقدمة أن يردرك الصرورة الاديردة لطرو 

علررج اترررات متضحقرة الررج يومنررا و  ات لهررذا القررن يرر ارري تلرر  االسرتعماالت قررد برردأ منرذ الخمسررينيالتغ
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تمترررال تلررر  و ، المحررراور الماةيرررة لهرررا عضقرررة قويرررة بالهيكرررل العمرانررري داخرررل المدينرررة، حيرررك  أن اهرررذ
امكانيرة ترايهيرة كبيررة للسركان داخرل و  مكونا متنلسرا، المحاور بامتدادها الذي يقطع ال تلة العمرانية

الطررلاة النهريرة ارإن ذلر  يتطلررب الدرايرة بمسرتخدمين ذلرر  ل ري يرتم ورررع خطرة لتنميرة و ، المدينرة
بالترالي يمكرن إدارة تلر  االنأرطة اري وررع يتلرق مرع ابيعرة و ، ومعراة أنأطتهم المختللرة، المكان
أنأررطته المختللرررة علرررج ررررلاة عاداتررره عررن اريرررق تطررروير و  يمكرررن تطررروير بيئررة االنسرررانو ، النهررر
 .النهر

 الثالث لنظرياتل: الخالصة 

هررذا الاررزء مررن البحرررك يكررون قررد تررم التوصررل الرررج اسررتقراء منهارري يقرروم بدراسرررة بنهايررة 
اريررق تحليررل البيئررة المحيطررة بررالنهر عررن اريررق  وعررن، المرتبطررة بهررا ا نأررطةو  رررلاة االنهررار

الترري ترم مراعرراة اخررتضة اتااهاتهررا حيرك تقرروم النعريررة االولررج بالتحليررل و ، نعريرات  ررضث مختللررة
الامراع الحسري أمرا النعريرة  و ي تهتم بالبعرد الأركليالثانية اهو  راري،الستخدامات ا  الوظيلي

بت امرل هرذه و ، الثالثة الخاصة بمؤشرات االستدامة التنموية اهري تقروم بالتحليرل مرن منعرور بيئري
 .يمكن بها ورع أسا  للتحليل كما سيتم اي االجزاء التالية من البحك، النعريات الثضث

 خل الثالث لتحليل ضفاف المجرى المائيعناصر المدا(: 1.1)جدول 

 عناصر التحليل المفهوم المداخل

عناصر التصميم 
 العمراني

العمرررررل علرررررج تحليرررررل الصرررررورة الذهنيرررررة 
للمكررررران لعررررردة عناصرررررر، مرررررع اخرررررتضة 

 .الوظيلة التي يؤديها كل عنصر

 المسارات
 االلتقاءنقا  

 العضمات المميزة
 الحدود
 المنااق

 رضيةالشكل واأل 
العضقررررة بررررين كتررررل المبرررراني واللرا ررررات 
الملتوحة كأرررية مميرزة ررمن النسريج 

 الحطري للمدينة

 النسيج العمراني والملمس
 خط السماء

 الخصاةص الغير عمرانية

ممشرات قياس عملية 
 الستدامة التنموية

العمرررل علرررج تحديرررد الترررأ يرات الاانبيرررة 
لسنأررررررطة التنمويررررررة لطررررررلاة المارررررررى 

اةي علررج اعاليررة قيررام البيئررة برردورها المرر
 الحالي والمستقبلي

 الحلاظ علج الموارد الطبيعية وحماية البيئة

 االستغضع ا مثل للموارد

 ترشيد الطاقة المستهل ة

 تلبية االحتياجات االنسانية
 الباحك: المصدر
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 ثالثالفصل ال
 تجارب عالمية لتطوير ضفاف المجاري المائية

 -:مقدمة

، اررري هرررذا اللصرررل سررريتم التحررردث عرررن تارررربتين لتطررروير ررررلاة الماررراري الماةيرررة
ولعرل سربب اختيرار  بأسبانيا تطوير نهر رلاة نهر النيرايون بمدينة بلباوالتاربة ا ولج 

راسرة هرو مأرابهة هرذه الحالرة مرع وادي  رزة مرن حيرك أن المدينرة سراحلية، وتأرابه هذه الد
اهتمررام المدينررة بالسررياحة النهريررة والبحريررة كنررو  مررن و  عرررن النهررر مررع عرررن وادي  ررزة،

 الترايه االجتماعي لسكان المدينة، وسنتناوع اي التاربة الثانية تطوير وتنمية وادي حنيلرة
، وقررد تررم اختيررار هررذه الحالررة الدراسررية بسرربب تأررابه الحالررة مررع بمدينررة الريرران بالسررعودية

وادي  ررزة مررن حيررك نررو  المارررى، وأن كضهمررا يعتبررران محميترران ابيعيترران، ولهمررا نعامررا 
خاصا ل ل منهما من حيك أنهما موقعين تتامع ايهما الطيور المهاجرة، وتأابه العرروة 

ميرراه الصرررة الصررحي إليهمررا ورمرري  البيئيررة والتارراولات مررن السرركان عليهمررا ارري تصررريف
 .المخللات وعدم المحااعة علج الموارد الطبيعية

 :تطوير نهر ضفاف نهر النيرفيون بمدينة بلباو  1.1

 :مقدمة 

 برشررلونةو  تعتبررر مدينررة بلبرراو هرري خررامس المرردن االسرربانية الدحامررا بالسرركان بعررد مدريررد
 الأررررريط المرررروالي لمحررررور نهررررر نيرايررررون أمررررا تتميررررز بررررالنمو العمرانرررري ارررري ، سرررريليلو  االينيسررررياو 

Nervion ، أما تتميز بالتوليع المتسراوي للسركان البرال  عرددهم حروالي مليرون نسرمة علرج كامرل
 .الورنس و  هي تما ل اي مساحتها مدنا أوروبية كليلربوعو ، مسطح المدينة

ظلرت و ، مقدم تاريخها حيك كانت نقطة رةيسية للتبادع التااري اي اإلقليبوامتالت بلباو 
لادت أهميتهررا ايمررا بعررد لتوسرريع ا نأررطة بهررا اررتم بنرراء و ، متميررزة ارري نأررااها التارراري لعرردة قرررون 

ليررادة و  ممررا لاد مررن أهميررة المدينررة، ةيررجامعو  باإلرررااة إلررج منأرر ت تعليميررة، مبنررج البرلمرران بهررا
 .أهمية تل  ا نأطة عن النأا  التااري بها 

ينررة بلبرراو إلرررج مركررز صرررناعي كبيررر لصرررناعات تحولرررت مد، بحلرروع القرررن التاسرررع عأررر
نتيارة و  .من المسرطحات الخطرراء  كبيرة التي أدت إلج التهام أعداداو ، الصلبو  الحديدو  التعدين
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أدت و ، سياسررررياو  أدى ذلرررر  إلررررج ليررررادة أهميتهررررا اقتصرررراديا، اللديرررراد أهميررررة الصررررناعة ارررري المدينررررة
هرذا مرا أدى و ، جرين إليها من البلردان الماراورةالحروب العالمية الثانية إلج نزوح أعدادا من المها

 . الذي بدوره أدى إلج تعدد الثقااات بها ايما بعدو  الج تعدد الااليات النالحة بها

هرذا مرا و ، حدث انهيار اي الصناعة ممرا أ رر علرج االقتصراد بالمدينرة 0220و 0260اي اللترة 
  ينةاالقتصادية والبيئية بالمدأدى إلج العديد من المأاأل 

 :مفهوم عملية تطوير ضفاف نهر النيرفيون و  أسباب 1.1.1

ترررداخل و ، مرررن المأررراأل التررري كانرررت تعررراني منهرررا المدينرررة هررري ال ثاارررات البناةيرررة العاليرررة
وجرود شرريط متواصرل  إلرج  إررااة، مسارات الحركة مع بعطها البعا علج نهج  ير مدرو 

أمررا يوجررد المينرراء القررديم ارري منتصررف ، رمررن االسررتعماالت الصررناعية المتواجرردة علررج رررلة النهرر
حام داخل النهر االلدو  المضحة علج حدود المدينة نتياة للت د  أنأطةالمدينة كما يوجد بعا 

 .اي منتصف المدينة

للمدينررة مررن جديررد  ا ورررا برردأت الحكومررة االسرربانية ارري اسررتعادة  0280بحلرروع عررام 
اتارره التل يررر ارري اسررتغضع و  ،ارري نلررس الوقررتأوروبررا و  هررام علررج مسررتوى اسرربانيا إقليمرريأمركررز 

تضءم مرع اسرتعادة يراإلمكانيات الطبيعية التي تتمتع بها المدينة اي تواين االسرتعماالت بهرا بمرا 
 لقررررن الحرررادي ا دخررروع إلرررجلهرررا هبمرررا يؤ و ، الثقررراايو  السياسررريو  المدينرررة لثقلهرررا السياسررري التررراريخي

 .العأرين بقوةو 

 إلررجاالسررتعماالت الصررناعية علررج نهررر  نيرايررون  لرارا بنقررالحكومررة االسرربانية قرر  اتخررذت
هرذا ، متنزهاتو  استعماالت  قاايةو  خدمات تاارية إلجتحويل تل  االستعماالت و  المدينة أاراة

مركزا لت نولوجيرا و  اقتصادية، مدينة ذات أهمية  قااية إلج اآلنتحوع مدينة بلباو  إلجالقرار أدى 
أأبر متحف لللنون اري العرالم  إنأاء إلجتم ترجمة ذل  و ، ا وروبيةالمعلومات علج نطاق القارة 

ارري بدايرة القرررن الحررالي و  The Guggenheim museum""متحرف جوجنهررايم ": اري اوروبررا 
تررم اختيررار رررلاة نهررر بلبرراو موقعررا لهررذا و ، مركررزا للبرمايررات تررابع لرره ا وروبررياالتحرراد  أسررس
كون عنصرا لاذب أعماع الت نولوجيا واالقتصاد، منااسا والذي تتاه ا نعار إليه ل ي ي، المركز

" أوع بررارك ت نولرروجي عرررة باسررم  إقامررةمثيلرره ارري الواليررات المتحرردة ا مريكيررة واليابرران، كمررا تررم 
هري و ، لمدينرةمرن االأرماع  إلرجقرع يي ذالرو  ""Zamodio technological' park لامديو برارك

 .الت نولوجية اي العالم و  سات البرمايةارو  للمؤسو  أبحاثعلج مراأز  اآلنحتوي ي
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تغيررررت صررورة النهرررر لررردى سررركان و ، بتغيررر واجهرررة ررررلاة النهرررر تغيرررت واجهرررة المدينرررة
 الحررداةق إنأراءحيرك تررم ، اعتبراره هررو قلرب المدينررة إلررجظهررر المدينرة و  المدينرة مرن اعتبرراره محرددا

سربع  إقامرةحيرك ترم ، عرابرربط رلتي النهرر بالعديرد مرن الم إلج إرااةالمتنزهات علج رلااه و 
 .أباري اي وقت قصير مع دراسة ارتبا  ال باري بمحاور المأاة علج رلتي النهر

 إحرررضعالمترررواارة عرررن اريرررق  اإلمكانيررراتخطرررة تطررروير النهرررر ترررم اسرررتغضع  إارررارواررري 
ترايهية أخرى كبنراء انرادق مثرل انردق و   قاايةو  باستعماالت سياحية إبدالهاو  االستعماالت القديمة

للأررركات باانررب متحررف  إداريررةأبررراج و  مبنررج البرلمررانو مبنررج الاامعررة الاديررد و  الأرريراتون الاديررد
جوجنهرررايم الرررذي صرررممه المعمررراري ارانررر  جيرررري مرررن خرررضع مسرررابقة عالميرررة شرررارك ايهرررا أأبرررر 

حيرك يعكرس ، يوم كرأوع سرابقة مرن نوعهرا اري العرالمنترم بنراءه مرن مرادة التيتراو ، المكاتب العالمية
، التراريخو  الثقاارةو  الامرع مرا برين الت نولوجيرا الحديثرةو  دورهرا الريراديو  تقردم المدينرةو  دا ةذل  الح

الخلليرة التري  إلرج ا بحراثمركرز و  حيك يمثل التطاد ما بين لون االستعماالت الاديدة للمتحرف
أن هرذا يكلري القروع و ، العأررينو  عمارة القرن الحاديو  يأكلها عمران المدينة القديم رمزا  للحدا ة

مليرررون دوالر امريكررري سرررنويا  900المأررررو  قرررد لاد مرررن االقتصررراد المحلررري لمدينرررة بلبررراو حررروالي 
  .اإلحصاةياتحسب 

 إقامرررةولرررم ت رررن الخطرررة العامرررة التررري قامرررت بهرررا الحكومرررة لتطررروير ررررلاة النهرررر عنرررد 
قراء االرتو ، المأاريع السابق ذكرها اي  للة عن النهرون بطرلة النهرر مرن حيرك تنسريق الموقرع 

ترم مرن خضلره تمويرل  و  علرج المسراهمة  اري ذلر  ا وروبريممرا شراع االتحراد ، باودة ميراه النهرر
ميررل مررن محررور النهررر الررذي يخترررق  09تررم باللعررل تنعيررف حرروالي و ، مأرررو  تنعيررف ميرراه النهررر

 . (Richard 2000, p.55) .9004المدينة بحلوع عام 

 عناصر التطوير  1.1.1
اري التل يرر السرتعادة مدينرة بلبراو لوررعها  م0280م اسبانية ععندما بدأت الحكومة اال

ألزم ذل  ورع خطرة محرددة لعناصرر تقروم عليهرا عمليرة التطروير بردأ ، إقليميمن جديد  كمركز 
نقراء ميراه النهرر و  نهايرة باالرتقراء بارودةو  تنسريق الموقرعو  من المباني المطلة علج ررلاة النهرر

ميل مرن  09بتنعيف حوالي  ا ولجتمت المرحلة و ، ن علج رلتيهباعتباره المرآة العاأسة للعمرا
 ا وروبيذل  من خضع المعونة التي قدمها االتحاد و  مارى النهر
مرن  ا ساسريةمن العناصر الهامة التي شملتها عملية التطروير هري االرتقراء بالبنيرة أان 

لمحررراور الرةيسررية علرررج مراعررراة اتصرراله بكااررة او  حيررك ربررط كرررورني  النهررر بمحرراور حركرررة جيرردة
 .ربط رلتي النهر بالمعابر النهرية مع االهتمام بحركة المأاة إلج باإلرااة، مستوى المدينة
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توليعها كانت أيطا من العناصرر الهامرة لعمليرة التطروير و  لسراري االستعماالتتغيير 
 الت الصرناعيةاالستعماالت القديمة الغير متناسبة مع ابيعة الموقرع كاالسرتعما إحضعمن حيك 

أمررا تررم االهتمررام باالرتقرراء بكامررل الوجهررات المطلررة ، سررياحيةو  تغيرهررا باسررتعماالت أخرررى  قاايررةو 
التري تزيرد مرن اررص  ا نأرطةمرن النقرا  التري شرملتها عمليرة التطروير ليرادة و ، علج رلة النهرر

مركرررز البرمايرررات الترررابع لضتحررراد و  إنأررراةهالرررذي ترررم  "لامرررديو برررارك"العمرررل كالبرررارك الت نولررروجي 
االسرتعماالت  إلرج إررااةالاامعرات و  اإلداريرةبخضة االسرتعماالت  متحف جوجنهايمو  ا وروبي
تتناسررب مررع و  ر االسررتعماالت اسررتيعابا  لسيرردي العاملررةثررالسررياحية الترري تعتبررر مررن اأو  الترايهيررة

 أنحراءيرة مرن السركان مرن كاارة كب أعداداكونها تمتص  إلج إرااة ا نهارابيعية مواقع رلاة 
 .المدينة

 

 :أثر التطوير على عناصر التشكيل العمراني  1.1.1

 :المسارات  .1

عرردم و  مررن المأرراأل الترري كانررت تعرراني منهررا المدينررة تررداخل المسررارات الحركررة ايمررا بينهررا
ت ل ن تم ورع خطة لتطوير مسراراو ، الحركة اآلليةو  المأاةوجود اصل وارح ما بين مسارات 

حيك أن عرن النهر اي العديد من المنااق ال و ، الحركة علج رلاة النهر علج نحو مت امل
 ل تنسرريقمررأمررا راعرت عمليررة التطرروير عوا، علررج رررلة النهررر المأراةيسرمح بعمررل توسررعة لمحررور 

 .التي يسمح بها عرن المسار  اإلمكانيةارش الموقع حسب و 

 
 على محور نهر النيرفيون  الهتمام بتطوير مسار المشاة :(1.1)صورة 

 Google Earth،  www.panoramio.com ،الباحك :المصدر
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 :نقاط اللتقاء  .1

تررم مراعرراة عضقتهررا ، المسررارحو  علررج رررلاة النهررر كالمترراحف إقامتهرراالمأرراريع الترري تررم 
مررع وجررود ردود مناسررب بررين ، المأرراة الرةيسرري علررج رررلة النهررر رمسرراو  بمسررارات الحركررة اآلليررة

 .ا ارادحااة النهر بما يسمح بتامع و  المبنججانب 

تأهيررل شرربكة الطرررق وجررود  إعررادةو  ارري االعتبررار عنررد تطرروير البنيررة االساسررية ذخررتررم ا 
 المسرارمحطات وساةل النقل الاماعي بحيك ت ون قريبة من نقا  االلتقاء الموجودة علج اروع 

 ماديرة بينرهو  جرود نلاذيرة بصرريةو و  أما ترم مراعراة احتياجرات مسرتخدمي المكران مرن اررش الموقرع
 .بين النهر و 

 
 الرتقاء بنقاط اللتقاء على محور نهر النيرفيون  :(1.1)صورة 

 Google Earth  ،www.panoramio.com الباحك،: المصدر

 :العالمات المميزة  .1

من أهم النقا  التي تم االهتمام بها عند اختيار مواقع المبراني الهامرة علرج ررلاة نهرر 
رية لهررا مررن كااررة بحيررك تطررمن النلاذيررة البصرر، النيرايررون هررو مورررعها بالنسرربة لمسررارات الحركررة

 .نواحي المدينة 

 نقرررا  االلتقررراءو  االعمررراع التأررركيلية أيطرررا ترررم االهتمرررام بوجودهرررا اررري أمررراأن التامعرررات
 .المسارح و  الساحات أمام مبنج المتاحفو 
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 الحركة والمتاحف العالمات المميزة أمام مسارات :(1.1)صورة 
 Google Earth  ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 :الحدود  .1

العرن الصغير لنهر النيرايون كان سببا اي عردم الأرعور بوجرود حردا يلصرل ايمرا برين 
ترم مراعراة عردم و ، ال براري للرربط مرا برين ررلتي النهرر إنأراء إلرج إررااة، جنوبهاو  شماع المدينة

بمرا ال يرؤ ر بالسرلب علرج الصرورة البصررية علرج و  الطرابع العمرانري المحريط تعارن ال باري مرع
 إلرجتصميمها  إسنادو  التأكيل المعماري لهذه ال باري و  مع االهتمام باماع الت وين، مارى النهر

 .أاليترااا ي صممه المعماري سانتياوذمثاع لذل  ال وبري المعدني الو  معماريين مأهورين

  
 الكباري للربط بين ضفتي النهر إقامةوالعمارة عند  اإلنشاءبجمال  هتمامال :(1.1)صورة 

 Google Earth  ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر
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 :المناطق المميزة  .1

 إر ررراتعتبررر مدينررة بلبررراو نموذجررا جيرردا للصرررورة الترري يمثلهرررا النمررو العمرانرري مخللرررا وراةرره 
نهررر النيراررون بمثابررة المحررور الزمنرري لللترررات المتعاقبررة  يعتبرررو ، معماريررا  نيررا علررج مررر العصررور

، حيررك ناررد أن المنررااق القديمررة ارري قلررب المدينررة بطرالهررا المعمرراري ال ضسرريكي، لعمليررة النمررو
بمرا يعبرر عرن اتااهرات التنميرة العمرانيرة ، بينما ناد اي أاراة المدينة النمراذج الحديثرة للعمرران

لامرديو برارك التري تتميرز بعمارتهرا الحديثرة معبررة عرن وظاةلهرا  أما اي شماع المدينة مثل منطقة
 .البرماياتو  ت نولوجياللأمركز عالمي 

 
 تعدد المناطق العمرانية المرتبطة بالنهر :(1.1)صورة 

 Google Earth  ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 

 (الرضية و  الشكل) أثر التطوير على التشكيل البصري  1.1.1

 :Urban tissueالنسيج العمراني  .1

البناء علرج نهرر النيرايرون  أراريتتميز قطع و ، تتميز مدينة بلباو بالتخطيط الأطرناي
االسررتلادة  إمكانيررةاسررتغضع تلرر  القطررع ارري  إعررادةارصررة كبيرررة عنررد  أعطررجممررا ، كبررر مسرراحتهاب

 أنأررطة إلررجتحويلهررا و  تغيررر االسررتعماالتو  المارراورة ا راررريعنررد رررم  اإلمكررانبررأأبر قرردر مررن 
 .حداةق و  منتزهاتو  ترايهية
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 النسيج العمراني بمدينة بلباو :(1.6)صورة 

 Google Earth  ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 :Sky Lineخط السماء  .1

السررماء ارري مدينررة بلبرراو علررج رررلة نهررر النيراررون يعتبررر مميررزا عررن دونرره ارري برراقي  طخرر
 حيررك يتميررز  المدينررة باالرتلاعررات الثابتررة تقريبررا علررج رررلاة النهررر، وربيررةا و  المرردن االسرربانية

 ال بررى  اإلداريرةالمبراني و  ال بيرة الحارم كالمتراحفو  التي يكسر استطالتها المباني الهامة العاليةو 
الطريق التري يحردها  يموقرع المدينرة اري الرواد إلرج إررااةالمؤسسرات الحكوميرة و  مباني اللنرادقو 

ذلرر  و ، الحررد مررن االرتلاعررات العاليررة إلررجالررذي أدى برردوره و ، رتلعررة مررن عرردة نررواحيالهطرراب الم
 .ارتلاعات المباني المطلة عليه و  يعتبر تطبيقا للعضقة بين عرن النهر

  
 نهر النيرفيون  ضفاف خط السماء على :(1.7)صورة 

 Google Earth  ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر
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 : Nonphysical aspects ر عمرانيةالخصائص الغي .1

 مدينررة بلبرراو تحمررل ارري اياتهررا مخررزون وااررر مررن التررراث العمرانرري الررذي يعبررر عررن ترراريخ
 تعتبرر الواجهرة الماةيرة بمثابرة الصرورة الأراملة للت امرل مرا برين القرديمو ،  قااة تميزت بها المدينرةو 
النسرق المعمراري هري الخلليرة التاريخيرة  و  الطرالو  المميزة باللون  القديمة المباني تعتبرو ، الحديكو 

ممرا يكرون مثرراال ، التقنيرة الحديثررةو  العأرررين بالت نولوجيراو  التري تبررل أمامهرا مبرراني القررن الحرادي
 .الحديك و  وارحا للت امل ما بين القديم

 
 التكامل بين الحديث والقديم على ضفاف النهر :(1.8)صورة 

 Google Earth  ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

  :أثر التطوير على الستدامة التنموية  1.1.1

 :حماية البيئة و  الحفام على الموارد الطبيعية  .1

ة الزراعررو  الهررواءو  االرتقرراء لنهررر النيرايررون  بالحلرراظ علررج المرراءو  اهتمررت عمليررة التطرروير
باللعرررل ترررم و ، رصرررد اسرررتثمارات هاةلرررة لرررذل و ، الميررراه ترررم وررررع خطرررة لتنعيرررفو ، أمرررورد ابيعررري

 .ميل من مياه النهر  09بتنعيف حوالي  ا ولجاالنتهاء من المرحلة 

اري  أرارريهاترم االسرتلادة مرن و ، االستعماالت الملو رة للهرواء ترم نقلهرا الرج خرارج المدينرة
التي ت أل جزء كبير منها نتياة لتعرديات و ، رد من المسطحات الخطراء بالمدينةصيب اللنليادة 

 .الصناعية كالحديد الصلب اي القرنيين المارييناالستعماالت 
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تداركت الحكومة االسبانية أن النقا  الرةيسية لنهطرة المدينرة الأراملة هرو التواصرل برين 
عرردم تررأ ير البيئررة المأرريدة و ، ةيئرراالسررتعماالت المرتبطررة بالبو  متغيرررات العمرررانو  رد الطبيعيررةاالمررو 

بمرا يكلرل اسرتمرارية  أداةهرا ، العناصرر الغريبرة إدخراعذلر  بتلرادي و ، علج النعام الت نولوجي لهرا
 .ةلها بدون تغيير لسجياع القادمةلوظا
 :الستغالل المثل للموارد    .1

الصررريد و  أررران الماررررى المررراةي المرررار داخرررل مدينرررة بلبررراو يسرررتعمل كمينررراء لمرسرررج السرررلن
 لدحراماري االالرذي كران سرببا و ، اإلقلريمرحضت التارارة اري لباعتبار أن المدينة هي نقطة االلتقاء 

عنردما بردأت الحكومرة االسربانية اري اسرتعادة أوررا  المدينرة و ، رهرنمصدرا رةيسيا لتلوث مياه الو 
كرران توجيرره التل يررر ارري كيليررة تحقيررق المنلعررة مررن المرروارد المكانيررة المتاحررة عررن  إقليمرريأمركررز 

 اللرا ات القاةمة و  اريق االستلادة من المباني

االرتقرراء بطررلاة النهررر هرري الترري أعطررت داعررة كبرررى الختيررار االتحرراد و  رعمليررة التطرروي
 إلج إرااة، بالتحديد رلاة نهر النيرايون ليكون موقعا لمركز البرماياتو  لمدينة بلباو ا وربي
 .أيطات نولوجي اي القارة أوع بارك و ، أوروباأأبر متحف لللنون اي  إنأاء

 : ترشيد استهالك الطاقة المستهلكة  .1 

الترري و ، الحركرةو  مرة للنقرلاع إسررتراتيايةخطرة تطروير نهررر النيرايرون ترم وررع  إاراراري 
ربرررط الطرررلتين بمعرررابر  إلرررج إررررااة، المنتزهرررات  ببعطرررها الررربعاو  أولرررت عنايرررة برررربط الحرررداةق

 ربط الحداةق إلج إرااة، مبدأ تواير الطاقة المستهل ة اي الحركة اآللية إاارذل  اي و ، للمأاة
 .ت العامة بمحطات للنقل الاماعي المنتزهاو 
 :حتياجات النسانية التلبية   .1

سكان المدينة البال  عددهم مليون نسمة كرانوا هرم العنصرر الرذي يرتم عرن اريقره  قيرا  
أسررهمت المأرراريع الترري تررم اقامتهررا بررالنهون باالقتصرراد المحلرري و ، مرردى نارراح مخطررط التطرروير

 .كلة البطالة التي كانت تواجه المدينةمما عمل علج القطاء علج مأ، للمدينة

كررران ردة و ، ترررواير احتياجرررات السررركان هررري التررري أعطرررت سررركان المدينرررة الأرررعور بالرررررا
علررج  إقامتهرراالترري تمررت  ا نأررطةو  للزاةرررين هررو الررذي دعررم قرروة االسررتعماالتو  اللعررل بالنسرربة لهررم

ياررب أن يحتررذى برره ارري  المثرراع الررذيو  باعتبرراره هررو محررور مدينررة بلبرراو الرةيسرري، محررور النهررر
 .بالبيئة العمرانية للمدينة و  ببعطهم البعا ا ارادالتلاعل بين 
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، صرررحية لهرررمالحيررراة الاالحتياجرررات المعيأرررية لسررركان المدينرررة بمرررا يكلرررل وقرررد ترررم ترررواير 
 هرري السرربب تنقيررة مارررى النهررر أانررت، بالنسرربة للميرراه الترري تلعررب دورا حيويررا ارري حيرراة السرركانو 

 حيررك أن نهررر النيرايررون هررو مصرردر الميرراه، البرراها الررثمنالحكومررة االسرربانية النلرراق  الرةيسرري
 .تطل عليه أهم المباني بالمدينةو ، ارااة الج كونه وسيلة للموصضت، الري و 

  
 تنقية مجرى النهر والهتمام بعناصر تنسيق الموقع: (1.1)صورة 
 Google Earth  ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

أزيررادة شررعورهم ، رررلااه أ رر علررج تلبيررة احتياجررات االجتماعيرة للسرركانو  تقراء بررالنهراالر 
االحتياجرررات النلسرررية ترررم تلبيتهرررا عرررن اريرررق االهتمرررام بعناصرررر تنسررريق و ، باالنتمررراء نحرررو المدينرررة

المراأررب الأررراعية هرري مكونررات و  وسرراةل المواصررضت النهريررة كررالزوارق و ، جمرراع العمررارةو ، الموقررع
بمرا أن ررلاة النهرر و ، رسرمها القراةمون بعمليرة تطروير ررلاة النهرر بمدينرة بلبراوالصورة التري 

ان سرار و  اقد تم استغضع خصاةص المياه كانعكا ، نلسها ا نهارالتي ت تسب جمالها من مياه 
 .جماع العمران علج رلتي نهر النيرايون و  بالتأأيد علج روعة ءالطو 

  
 مارة واستخدام خواص المياه في إبراز جمال العمارة على ضفاف النهرالهتمام بجمال الع :(1.11)صورة 

 Google Earth  ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر
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 :الخالصة  1.1.6

م انهطة المدينة وواجهتها الماةية التي اعتمدتها الحكومة االسبانية عر إعادة إستراتياية إن
ن الحررالي بقرروة  مررع سرراةر البلرردان المتقدمررة ارري كانررت بمثابررة تأهيررل المدينررة لرردخوع القررر  0282
 :هي و  التي منها يمكن أن نستخرج بعا النقا  الهامةو ، العالم

 إقليميرران ت ررون مركررزا  تنررو  مصررادر القاعرردة االقتصررادية ممررا يؤهررل المدينررة  إلررجالحاجررة  -
مستوى مع تطوير نعام االتصاع علج ، يمكنها من منااسة ساةر البلدان ال برى و ، للخدمات

، ا ساسريةالبنيرة و ، مأاركة مع نعام االتصاع المحلي من حيرك شربكة المعلومراتوال اإلقليم
 إنتراجالتردريب مرن أجرل و  أرية برالتركيز علرج بررامج التعلريمبأما يتطلب ذل  تنمية الموارد ال

 .قدرة تنااسية لتنمية االقتصاد بالمدينة
أن يتوالى ذل  و ، البنية ا ساسيةو  ت المقامةاالهتمام بالتنمية العمرانية عن اريق المأروعا -

، مثرل مأررو  تنقيرة الميراه التري قرام بهرا االتحراد ا وروبري، مع االرتقاء بالبنية الماةيرة للنهرر
الهرواء و  حيرك أن جرودة الميراه، إرااة إلج التحكم اي المخللات التي تلقج اري ماررى النهرر

 .اي المدينة مؤ ر كبير علج قدرتها التنااسية
االجتماعيررة للمدينررة عررن اريررق تنليررذ عرردة مأرراريع تسرراهم ارري خلررق و  بلررورة ا هميررة الثقاايررة -

إررررااة إلرررج إعرررادة تطررروير البنيررررة ،  يرهرررراو  المسرررارحو  أالمتررراحف، الصرررورة الثقاايرررة للمدينرررة
 .ةمما يخلق القدرة علج اجتذاب التنمية إلج المدين، إعادة تأهيل المدينة القديمةو  ا ساسية

عوامررل تنسرريق و  حيررك أن العمررارة، مررارة لرره قرروة كبيرررة علررج نارراح التخطرريط الايرردجمرراع الع -
مررا ، تطرروير البنيررة ا ساسررية هررم أركرران الصررورة الترري ت ونهررا البيئررة المأرريدة للمدينررةو  الموقررع

، يؤكد ذل  أن أأبر متحف أنأئ اي العقدين اآلخرين اي العالم الرذي يعتبرر تحلرة معماريرة
البيئرري علررج واجهررة نهررر و  كانررت تمثررل مصرردرا للتلرروث العمرانرري هرو الررذي حررل محررل مصررانع

 .المدينة
حيرك أن النهرر ، تطور واجهة النهر هو بمثابة النواة لخطة شاملة لتطوير باقي أنحاء المدينرة -

 .تنمية المدينة بوجه عامو  هو مصدر القوة التي يمكن االعتماد عليها كنقطة بداية لتطوير
إررااة إلرج أهميرة وجرود وعري برين المرواانين ، اإلدارة الايردة أهمية دور الحكومة من حيرك -

 .بأهمية الحلاظ علج الموارد المختللة للمدينة 
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 :تطوير ضفاف وادي حنيفة بمدينة الرياض  1.1
 :مقدمة

كررم يسررتريح وادي حنيلررة ممتررداا مررن حااررة اويررق الترري  80علررج أرن يصررل اولهررا إلررج 
اا الازء ا وسط من هطبة ناد، إلج الحاير جنوب الريان، تمثل الحدود الأمالية للوادي مخترق

متررر ومررا  000متررر، كمررا يترررراوح عرررررره بيرررن  000و أمترررار 00ويتررراوح عمررق ماررراه مررا بررين 
 .متر كأقصج اتسا  0000يقرب من 

لمسرراحة  علررج مرردار العررام  ويمثررل وادي حنيلررة مصرررااا ابيعيرراا لميرراه السرريوع وا مطررار
أم مربع من المنااق المحيطة به، حيك تصب ايره رواارد ابيعيرة مرن ا وديرة ( 4000)تقدر بر 

وتبلرر  كميررة الميرراه الترري تصررب ايرره يوميررا حرروالي سرربعماةة ألررف متررر (  40)والأررعاب تزيررد علررج 
 .مكعب من المياه

ويزدهررر علررج رررلاة وادي حنيلررة التامعررات السرركانية كالبلرردات والقرررى حيررك يعملرررون 
المأراتل وبسرراتين النخيررل والحبروب والخطررروات واللواأرره، باإلررااة إلررج مررا با نأرطة الزراعيررة ك

 .يحتويه الوادي من المنأ ت ا  رية واآلبار والسدود
 :أسباب ومفهوم تطوير وادي حنيفة 1.1.1

منررذ أواةررل السررربعينيات، توسررعت الريررران  ربررا باتاررراه وادي حنيلررة وانتأررررت ارري نهايرررة 
الرروادي لتلبيررة الطلررب المتزايررد علررج الميرراه  المدينررة ة، واسررتغلتالمطرراة علررج ارروع الطررلة الغربيرر

وتررواير المرروارد المعدنيررة لتلبيررة احتياجررات البنرراء الطررخمة الناشررئة عررن النمررو السررريع للعاصررمة، 
وبحلررروع الثمانينرررات، لرررم تسرررتطع المررروارد الماةيرررة اررري الررروادي واررري المنطقرررة بأسررررها التعامرررل مرررع 

 .ياه إلی أقل من الحدود المستدامةالطلب، وانخلطت مستويات الم

ولتلبية هذا المستوى الاديد من الطلب، تم البدء اي توريد المياه مرن محطرة التحليرة اري  
المنطقة الأرقية،  وأدى ذل  إلج مأاأل جديدة اي ارتلا  منسروب الميراه الاوايرة، والحاجرة إلرج 

عي للمنطقرة قردم وادي حنيلرة الحرل السيطرة علج هذه الزيادة، وبصلة الوادي نعام الصرة الطبي
 .للتحكم اي المياه الاواية عن اريق تصريلها إلج الوادي

ويرررتم تصرررريف الميررراه الاوايرررة مرررن مدينرررة الريررران مرررن خرررضع نعرررام الصررررة الصرررحي، 
 .وتصريلها اي قناة تداق سطحية اي وادي حنيلة، والتي يتم تصريلها جنوب منطقة الحاير
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 ،ة إلررج البحيرررات جنرروب منطقررة الحرراير إلررج نترراةج مختلطررةوأدى تصررريف الميرراه الاوايرر
حيك أدت ترداقات الطقرس الاراة إلرج خلرق مناخرات دقيقرة جذابرة لماتمعرات النباترات والنباترات 
البرية المتنوعة، باإلرااة عن توار ارص للترايه الأعبي، ومن ناحية أخرى كان ينعر إلج هذا 

تلرر  الميرراه كانررت اقيرررة  وتامعررات تلرر  الميرراه الراأرردة التررداق الررداةم علررج أنرره مارراري  ن جررودة 
خلررق بعررا الرررواةح ارري بعررا ا مرراأن، وعلررج الررر م مررن إن حررل مأرركلة ارتلررا  الميرراه الاوايررة 
الحطرية كران مناسربا وإياابيرا ول نره لرم يسرتغل كامرل اللواةرد المحتملرة لترداقات الميراه وتصرريلها 

 .تعالج علج النحو المضةمإلج الوادي  ن مسألة نوعية المياه لم 

وعلررج الررر م مررن المحرراوالت المنتعمررة لتحسررين حالررة بيئررة وادي حنيلررة ارري ذلرر  الوقررت، 
عن اريق إلالة المخللات، تدهورت الحالة الراهنة للوادي بسرعة، وال تزاع هياأرل المسرؤولية عرن 

يرة، وقرد أدى صيانته المسرتمرة  يرر واررحة  ن الروادي لريس لديره وررع خراص للتخطريط والتنم
عدم وجود خطة شاملة بعد ذل  والتي تعالج المأاأل المستمرة إلج صعوبة تحسين وإعرادة وادي 

 .حنيلة إلج البيئة الصحية المناسبة، وبالتالي تحسين نوعية حياة قااني مدينة الريان

 :المشاكل التي واجهت هيئة تنمية الرياض   1.1.1.1

البيئررة، واقرردان ا داء الطبيعرري وإنتاجيررة النعررام  بسرربب المأرراأل الترري أدت إلررج  ترردهور
اإليكولررروجي اررري الررروادي وبسررربب االسرررتخدام  يررررر المسرررتدام لسرارررري والميررراه والطاقرررة والمرررروارد 
ا خرى توجب علج هيئة تنمية الريان التدخل لحل المأكلة ومعالاتها، وشملت المأراأل علرج 

 :وجه التحديد
 .الصلبة والساةلةالتخلص  ير المأرو  من النلايات  -
 .عدم وجود روابط تنموية خاصة اي وادي حنيلة ورواحيها -
التعررديات علرررج قنررراة الصررررة الصرررحي الخاصرررة بتصرررريف ميررراه الليطرررانات مرررن قبرررل القررراانين  -

للمنااق السكنية الاديدة بعد التنمية العمرانية التي شهدتها المنطقة، والتغيرات اي مستوى قعر 
عروة سلبا علج وظيلة الوادي بوصلها نعام تصريف ابيعي وقدرته الوادي، وقد أ رت هذه ال

 . علج التعامل مع الليطانات
عدم كلاية نعام قنوات التداق السطحي التي تتلقاها التداقات الناتاة عن ارتلا  المياه الاوايرة  -

وكررذل  التصررريف مررن محطررة معالاررة ميرراه الصرررة الصررحي ارري منطقررة منلوحررة، وعلررج الررر م 
التدابير التي اتخذت اي ذل  الوقت قد واررت اسرتاابة مؤقترة للمأركلة، ول نهرا تتطلرب من أن  

 .تخطيطا وتنسيقا يعالاان ااةلة أوسع من المساةل
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التصرررريف  يرررر المنطررربط ارررري قنررراة الصررررة للميررراه ارررري سرررطح الررروادي أو رواارررده كالمسررررالخ،  -
 .ة الصحي اي الواديومصانع الدبا ة، وكذل  التصريف  ير المصرح به من ناقضت الصر 

  
 تصريف مياه الصرف الصحي وإلقاء النفايات بوادي حنيفة :(1.11)صورة 

 www.ada.gov.sa :المصدر

أدى ذل  لقطايا صحية متعلقة  بنوعية المياه اي قنوات التداق السرطحي بسربب التصرريف  -
 . ير المنطبط 

 .النلايات العامة لموارد إعادة تدوير المياه -

 إلررری واالاتقرررار والمحررراجر، واإل رررراق، الطبيعيرررة، البيئرررة اقررردان عرررن النررراتج لبصرررري ا ورھالترررد -
 .المنسقة، واالاتقار إلی الرقابة التنموية التحتية البنية ترکيب

االسرررتخدام  يرررر المنسرررق للررروادي وبعرررا المراارررق بمنطقرررة الارررذ ، كميررراه الأررررب الصرررحية،  -
 ".الطغط العالي"ي العلوي وأنابيب الري، واستخدام الوادي للتوليع ال هرباة

العادمررة، وسرروء  بالميرراه الرروادي وإ ررراق الطبيعيررة، البيئررة اقرردان عررن النرراتج البصررري  ورھالتررد -
اسرررتخدام المحررراجر، واالاتقرررار إلررری ترکيرررب  البنيرررة التحتيرررة المنسرررقة، واالاتقرررار إلررری الرقابرررة 

 .التنموية

دهور الرروادي إذا أريررد تحقيررق ا رران البررد مررن عكررس المأرراأل المررذكورة أعررضه المتمثلررة ارري ترر
 .مستقبل مستدام للمدينة والمنطقة

 :اإلجراءات التي اتخذتها هيئة تنمية الرياض  1.1.1.1

اي الثمانينيات، بدأت التحقيقات اي عواقب وادي حنيلة علج التطور والتوسع ا خيررين 
لنتاةج السلبية، واتخذت اي الريان، مما أدى إلج ارتلا  المياه الاواية والليطانات و يرها من ا
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هيئة تنمية الريان منذ ذل  الحرين إجرراءات للتخليرف مرن تردهور بيئرة الروادي والتحطرير لخطرة 
 .إنماةية شاملة

وقررد برردأت الهيئررة العليررا لتطرروير مدينررة الريرران دراسررات انيررة جنبررا إلررج جنررب مررع ورررع 
المسرررتمر لهرررا، كرررذل  أجررررى  إسرررتراتياية للررروادي، باإلررررااة إلرررج دراسرررات الميررراه الاوايرررة والرصرررد

مركز البحوث الزراعية دراسات حوع موارد المياه والليطانات، باإلرااة إلرج ا صروع التاريخيرة 
 .وا  رية اي المنطقة

واسررتخدمت هرررذه الدراسرررات، جنبرررا إلرررج جنرررب مررع اسرررتمرار ترررداق الميررراه ومراقبرررة الارررودة، 
، وكانرت 0224يلرة التري اعتمردت اري عرام باعتبارها ا سرا  التقنري إلسرتراتياية تنميرة وادي حن

 :ا هداة ا ساسية لهذه الخطة علج النحو التالي

 .المحااعة علج البيئة الطبيعية للوادي• 

 .إلالة ا نأطة واالستخدامات  ير المنعمة• 

 .إعداد الوادي كمسار ابيعي لصرة المياه لمنطقة  للريان• 

 استخدام الوادي كمنطقة ترايهية• 

 .الزراعي االستخداموتحسين  تعزيز• 

 .الحلاظ علج أصوع التراث واستخدامها• 

تررم إيقررراة المحرراجر اررري وادي و  جزةيررا، 0224وادي حنيلررة لعرررام  إسرررتراتيايةوقررد نلررذت 
حنيلررررة، وارررري حررررين أن الرررروادي يرررروار مصرررردرا مضةمررررا وكبيرررررا للحاررررر والحصررررج   ررررران البنرررراء 

ا ررية للوادي بأدة، وكان لوقف هذا النأا   والتعدين وأنأطة الحلر، اقد تطررت التطاريس
داخل الوادي أ ر إياابي، علج الر م من أن اإل راق  ير المتحكم ايه اي بعا المحراجر أدى 

وحيثما تم إلقاء مخللرات المبراني الخاملرة أو مرواد الحلرر، لرم تنأرأ أيرة . إلج خطر صحي محتمل
هرا إلقراء النلايرات الصرناعية أو الصرحية ومع ذلر ، الري المنرااق التري يارري اي. مخاار صحية

 .أو المنزلية، كان هناك خطر من تلوث المياه الاواية أو الاريان السطحي

أمررا كانررت هنرراك، ارري ذلرر  الوقررت، إجررراءات هامررة ومت ررررة اتخررذت إللالررة المررواد الملقرراة 
قرف إلقراء وقد أدى ذل  إلج تحسن اوري اي المعهر، ول ن لريس إلرج و . اي جميع أنحاء الوادي

 .المخللات كممارسة عامة
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يتطلرب خطرة إنماةيرة شراملة  0224وظل الوادي يتدهور  ن التنليرذ السرليم إلسرتراتياية 
ومنسرررقة، اطرررض عرررن هيكرررل إداري لتنليرررذ هرررذه الخطرررة، ورأى التحرررالف أن اعتمررراد خطرررة إنماةيرررة 

النعررام اإليكولرروجي شرراملة لرروادي حنيلررة مررن شررأنه أن يرروار إاررارا للعمررل مررن أجررل اسررتعادة أداء 
للرروادي  وخلررق بيئررات صررحية وتررواير ارررص الستصررضح الميرراه  وتررؤدي ارري نهايررة المطرراة إلررج 

 .تحسينات اي نوعية الحياة

وأعربررروا عرررن اقتنررراعهم بأنررره مرررن دون خطرررة إنماةيرررة شررراملة وإجرررراءات لتنليرررذ مثرررل هرررذه 
نخلرران، وإتاحررة ارررص الخطررة، اررإن هنرراك خطرررا حقيقيررا يتمثررل ارري اسررتمرار وادي حنيلررة ارري اال

الترايه والسياحة وإعرادة تردوير الميراه إلرج مرا بعردها، ومنرع ا جيراع القادمرة مرن القردرة علرج تلبيرة 
 .احتياجاتهم ا ساسية

مرن الوكراالت المعنيرة لتحديرد  المختصرينوكازء مهم من خطة العمل، شكلت لانرة مرن 
شرركلت نترراةج هررذا البحررك الررذي أقرترره  حرردود الليطررانات ارري الرروادي وتحديررد التعررديات عليهررا، وقررد

، قاعدة ا عماع التي وررعت  خطرة للتنميرة 9000الهيئة العليا لتطوير مدينة الريان اي عام 
 .الأاملة اي وادي حنيلة

 عناصر التطوير  1.1.1

 Buro"عينررت هيئررة تنميررة الريرران الأررركة البريطانيررة بررورو هابولررد  9000ارري عررام 

Happold" تيأريما & إلج جنب مع شركاةهم المعماريين ال نرديين موريامرا  أمستأارين، جنبا "

Moriyama & Teshima"  وتررررم ت لرررريلهم لتطرررروير خطررررة وادي حنيلررررة للتنميررررة الأرررراملة ،
(WHCDP) وذل  لامع كل الدراسات المنازة ودماها اي خطة تلبي االحتياجرات المسرتقبلية ،

قد أولي  عماع إعادة الوادي من سد ا لب للمدينة، كما تطلبت االختصاصات إعداد تصاميم لع
 .اي الأماع إلج الحاير اي الانوب

وشررركلت هرررذه الخطرررة جرررزءا مرررن برنرررامج عمرررل مدتررره عأرررر سرررنوات يهررردة إلرررج اسرررتعادة 
 الطبيعرري بررل وسررياحي،  لرريس اقررط السررتعادة جمالررهوتطرروير وادي حنيلررة كمررورد  بيئرري وترايهرري 

رررااة إلررج ذلرر  الررب إلررج الخبررراء االستأرراريين أيطررا وباإل ،أيطررا لتسررخير وإعررادة تأهيررل مياهرره
وررع مبرادئ توجيهيرة السرتخدامها كو يقرة خطرة عمرل وسياسرة عامرة للتخطريط، واعترارت الهيئرة 

، بأكل خطير مأرو  الترميم بأن عدم وجود روابط تخطيط من هذا القبيل من شأنه أن يقون
 .الذي ستطبق ايه سياسات التخطيطوتعرة المنطقة باسم محمية وادي حنيلة بأنها المكان 



 

71 
 

مأررررو  : وقرررد ترررم تقسررريم أعمررراع البنررراء الرأسرررمالية لتنليرررذ المخطرررط الرةيسررري إلرررج جرررزأين
استعادة وادي حنيلة الذي يتطمن أعمراع البنراء الضلمرة السرتعادة أداء الليطرانات ونوعيرة الميراه 

ترم إعرداده حروع البنيرة التحتيرة واست ماع ترميم وسور الوادي، وبرنامج وادي حنيلة التنموي الرذي 
العامررررة ومأرررراريع البنرررراء الرأسررررمالي العررررام، والترررري ستسررررتليد مررررن المأرررراريع الترررري يوارهررررا مأرررررو  

 .استصضح وادي حنيلة الست ماع تنليذ مأرو  وادي حنيلة للتنمية الأاملة

 مشرو  استعادة وادي حنيفة .1

بية الطلبرات القاةمرة علرج اروع وادي وقد بدأ المأرو  عملية التنليذ الأاملة من خضع تل
 . حنيلة قبل تلبية االحتياجات المستقبلية

وتأمل الخطوات الرةيسية اسرتعادة القريم البيئيرة للروادي وحمايتهرا ورارع مسرتوى وظاةلهرا، 
 :وذل  من خضع

 .تنعيف قعر الوادي من المواد المغمورة -

 .ها وكل ما يتعلق بهاتحسين أداء قناة تصريف الليطانات من خضع إعادة تأكيل -

تحسين شبکة الطرق اي الوادي واستيعاب احتياجات الوصوع المحلي بأکل أاطل، وتحسرين  -
ا  .أکثر أماناو  الروابط بأبکة الطرق اي مدينة الريان، وتواير ارق محلية أاطل أداءا

 .خاصة شبكة ال هرباء الوادي منتحسين شبكة المرااق ونقلها  -

 .وذل  بإعادة إنأاء النباتات الطبيعية اي صحن الواديإدخاع المناظر الطبيعية  -

تحسين قنوات التداق السطحية للمياه الاواية ومراقبة عمليات الصررة الصرحي اري الروادي  -
 .من أجل تنعيف المياه المتداقة خضع الوادي

، مررن "المسرارات الترايهيررة والتلسرريرية"و "متنررزه وادي السرررير الطبيعرري"تطروير جررزء كبيررر مرن  -
جل الحصوع علج مأاركة عامرة اري وقرت مبكرر واسرتخدام بيئرة الروادي وتأرايع الامهرور أ

 .مأرو  وادي حنيلة " مل ية"و "شراء"علج 

إنأراء منبررر للمأررو  يركررز علرج البيئررة النعيلرة وإمكانيررة الوصروع والاررودة البيئيرة والمنرراظر  -
ريع القطرررا  الخرررراص العامرررة والمررروارد الثقاايررررة مرررن أجررررل اجترررذاب االسررررتثمار الخررراص لمأررررا

 .اإلرااية، وهذا أمر بال  ا همية لاذب االستثمار السياحي اي القطا  الخاص



 

72 
 

كرران العمررل جاريررا منررذ مررا يقرررب مررن أربررع و  منررااق، 5تررم تقسرريم البنرراء ارري الرروادي إلررج 
 .كم 20سنوات اي منطقة تمتد من اريق العامرية إلج سد الحاير علج مسااة حوالي 

مليررون متررر مكعرب مررن مخللررات البنرراء،  0.95ء إلالرة مررا يقرررب مرن وشرملت أعمرراع البنررا
اطض عن النلايات الخاملة و ير الخاملة ا خرى التي تم إلقاءهرا اري الروادي علرج مردى سرنوات 

لررذل  سرريتم و  عديرردة، وكرران هنرراك أيطررا ترررميم لقنرراة الرروادي لمواجهررة عاصررلة مررن عأرررين عامررا
عمررل، كانررت هنرراك ايطررانات واسررعة النطرراق عنرردما هطلررت احتررواء ميرراه الليطررانات، وقبررل هررذا ال

ا مطرررار بسررربب ا نقررران والمبررراني  يرررر القانونيرررة داخرررل الررروادي الرررذي أعررراق ترررداق الميررراه إلرررج 
 .القنوات

وبالموالاة مع ذل  اقد أعيد تنعيم الأبكة ا صلية للطررق  يرر المنسرقة والمراارق وقنروات 
إلمكرران وتررم نقررل مععررم خطررو  الطاقررة العلويررة تحررت تررداق الطقررس الارراة وجعلرره متناسررقا قرردر ا

بناؤهرا و  ا رن وأقيمت مرااق أخرى اري ممررات مخصصرة باانرب الطررق التري  أعيرد تصرميمها
 .لتحمل الليطانات

وقد أدى التلوث الناجم عن عقود من اإل رراق  يرر القرانوني و يرر المقيرد للنلايرات  يرر 
متررر  450،000رة بالبيئررة المحليررة حيررك مررا يقرررب مررن المعالاررة والقمامررة والتنميررة إلررج بيئررة رررا

مكعررب مررن الميرراه تتررداق باسررتمرار ارري ذلرر  الوقررت خررارج المدينررة كررل يرروم ارري وادي حنيلررة مررن 
ال يمكررن ارري الوقررت الررراهن، إعررادة اسررتخدام و  مختلررف ا وديررة الاانبيررة وقنرروات الصرررة الصررحي،

اه  يررر الصررالحة للأرررب، بسرربب المخرراوة هررذه الميرراه   ررران الررري والزراعررة واسررتخدامات الميرر
 .المتعلقة بنوعية المياه

مرن الميراه، ومرن المتوقرع أن ترتلرع إلرج يوميرا مليون متر مكعرب  0.3وتستهل  الريان 
وبسرربب السررحب المسررتمر للارردوع المرراةي لمواجهررة . 9090مضيررين متررر مكعررب بحلرروع عررام  3

إلرج إيارراد برديل مصرادر الميرراه، اري الوقررت عردد السركان المتزايررد اري المدينرة، ارررطرت الريران 
يبعررد  الأرررقي حيررك ارري المدينررة مررن السرراحل( المحررضة)الحارررر يررتم نقررل مععررم إمرردادات الميرراه 

 .، وهو خيار مكلف للغاية و ير مستدام 350kmمسااة 

وكانت خطة هيئة تنمية الريان هي محاولة إعادة تردوير مليرون مترر مكعرب مرن الميراه 
لتلبية  لك إجمرالي الطلرب علرج الميراه اري المدينرة  ولتحقيرق ذلر ، مرن  9090ام يوميا بحلوع ع

 .الطروري تنعيف المياه التي تدخل الوادي
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النعام الذي تم إنأاؤه لتنعيف المياه وذل  باستخدام العمليات الطبيعية، اقد أدى إدخاع 
اه اري ذلر  الوقرت، حيرك ترم ا أساين اي الماء إلج ظهور البكتيريرا القولونيرة الموجرودة اري المير

قتلهرررا وسرررمحت لل اةنرررات الدقيقرررة برررالنمو، إررررااة إلرررج التنعيرررف الطبيعررري للميررراه، وقرررد اسرررتخدمت 
أساليب مختللة لتحقيق ذل ، بما اي ذل  بنراء قنراة جديردة مبطنرة برالحار تسرمح لل اةنرات الحيرة 

لحيوانرات الملترسرة ا خررى الدقيقة بالنمو، والتي بدورها تعمل كازء من سلسلة  ذاةية لمختلرف ا
ترم بنراء سلسرلة مرن و  مثل ا سماك التي تتغذى علج أشكاع الحياة المختللة اي الماء والصرخور،

 .السدود الحارية الطبيعية من أجل إدخاع ا أساين اي الماء أ ناء مروره عبره

  
 تنمية قعر وادي حنيفةو  مشرو  انشاء :(1.11)صورة 

 www.ada.gov.sa: المصدر

حيررك تررم بنرراء تامعررات مررن البرررك الصررناعية عنررد السرردود وتررم ورررع ايهررا سلسررلة مررن  
 Artificial Periphyton Benthic Substrate Devices)"   أجهرزة الركيرزة القاعيرة  

(APBS " وهذه الوحدات تأبه المماسح رأسرا علرج عقرب ولهرا مسراحة كبيررة جردا حيرك تسرمح ،
غررذي علررج التلرروث النررامي، باإلرررااة إلررج وجررود ا سررماك أيطررا ارري لل اةنررات الحيررة المختللررة بالت

برك المياه، وهذه الميزات سوة تساعد علج تقليل كمية التلوث اي الروادي، والارزء الرةيسري مرن 
 .عملية تنعيف المياه يخرج من محطة المعالاة الحيوية

 :برنامج وادي حنيفة للتنمية  .1

حاسما من المأرو ، ومع ذلر  ال يقرل أهميرة عرن  أان تنعيف وادي حنيلة بالطبع جزءا
التدابير ا خرى الرامية إلج إعادة الوادي إلج شعب الريان، ويسرتند برنرامج وادي حنيلرة للتنميرة 
إلررج أعمرراع مأرررو  الترررميم، مررع مأرراريع إسررتراتياية للقطرراعين العررام والخرراص تهرردة إلررج تنميررة 

 :وتأمل أساليب البرنامج ما يلي. مياه اي وادي حنيلةالموارد البيئية والثقااية والترايهية وال
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 محطة المعالجة الحيوية بوادي حنيفة :(1.11)صورة 

 www.ada.gov.sa: المصدر

ترررواير مسررراحات ملتوحرررة ومنتزهرررات علرررج امترررداد الررروادي وتوسررريعها إلرررج المنرررااق السررركنية  -
 .المحيطة

حررري و  اصررة ارري منطقررة الدرعيررة ا  ريررةتطرروير المرروارد الثقاايررة الراةعررة ارري وادي حنيلرررة، خ -
 .وادي الحايرو  السد القديمو  المساني

إعررادة إنأرراء المنرراظر الطبيعيررة ارري المنررااق الصررحراوية والمراعرري ارري منطقررة مسررتامعات  -
 .(3.04)صورة  الصحراء اوق سطح الوادي، بما اي ذل  بناء السدود

 .ذات االستخدامات المتعددة ةياحالس تواير استثمارات القطا  الخاص لتاديد منطقة تطوير -

 .تواير ارص استثمارية للقطا  الخاص والمرااق الترايهية وتنمية السياحة -

 .تواير استثمارات للقطا  الخاص للتنمية الزراعية المبت رة -

العمررل علررج تصررميم وإنأرراء مصررب وادي الحرراير لتلبيررة االحتياجررات االحتياايررة المسررتقبلية  -
 .ي منطقة الريانوإلعادة تدوير المياه ا

 .إعادة تدويرها وتلبية احتياجات المياه اي منطقة الريانو  بناء مرااق لمعالاة المياه -
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 بناء السدود على وادي حنيفة :(3.14)صورة 

 Google Earth  ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 :الميزات لتحقيق هذه األهداف، تم إدخال سلسلة من المناظر الطبيعية وغيرها من

 .ميزات ومضمح الصخور إلدخاع شعور ابيعي لضهتمام إلج الوادي -

 .لراعة أشاار النخيل اي بعا البوابات المؤدية للوادي -

من النباتات التي تت يف بأركل ابيعري اري الروادي اري و  لراعة ا شاار من ا نوا  المحلية -
 .ظل البيئة المحلية القاسية

السرماح للامهرور و  للزاةرين اريقهم اي جميرع أنحراء الروادي  المسارات التلسيرية التي تسهل -
 .للوصوع إلج المنطقة بسهولة وتوجيههم إلج ا ماأن ذات ا همية

اإلراءة لتواير أجواء مثيرة لضهتمام للوادي من خضع إراءة بعا ا مراأن المميرزة، مثرل  -
 .ال هوة الصخرية والخنادق ، إليااد نعرة مثيرة لضهتمام

واررري الوقرررت الرررراهن، هنررراك خمرررس حرررداةق كبيررررة قيرررد . ء البحيررررات والحرررداةق الترايهيرررةإنأرررا  -
 .اإلنأاء

 .منااق الصضة  -

 .اإلشارات التلسيرية -

 .أتل المراحيا -

 :وتشمل ميزات تعزيز المستقبل
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وسرريركز هررذا المركررز علررج الاانررب . سرريتم إنأرراء مركررز تعليمرري ولاةررر رررمن حرردود الرروادي  -
للوادي باستخدام مقااع الليديو والميزات التلاعلية إلظهار مدى أهمية التعليمي واالجتماعي 
 .الوادي ومدينة الريان

 .تطوير الوديان الاانبية لربطها بالوادي الرةيسي -

 .سيتم إرااة أأأاك ومنااذ الطعام والأراب -

 .إنأاء منااق للصضة اي جميع أنحاء الوادي -

 .ات المصلحة العامةاي المنااق ذ إدخاع الاسور اإلبداعيةسيتم  -

 .إنأاء منااق للعب والترايه -

 .سيتم إدخاع عربات القطار إلی بعا المنااق -

 .إعادة إدخاع الحيوانات ا صلية إلج الممل ة العربية السعودية اي بعا منااق الوادي -

إنأررراء دار حطرررانة نباتيرررة للررروادي ستسرررتخدم كمرررورد لزيرررادة تعزيرررز الررروادي وتزويرررد ا شررراار  -
 .بمأاريع أخرى اي منطقة الريانوالنباتات 

ارررري الوقررررت الحررررالي، تبحررررك هيئررررة تطرررروير الريرررران عررررن ارررررق إرررررااية لتعزيررررز الرررروادي 
الرةيسرري وتطرروير واسررتعادة العديررد مررن الوديرران اللرعيررة، ليصررل إلررج مررا أصرربح أأثررر مررن  حديقررة 

عن مواصلة  وأنأأت الهيئة إدارة وادي حنيلة، وهي المسئولة اي نهاية المطاة الريان ال برى،
صررريانة وتطررروير الررروادي، ويعتبرررر هرررذا المخطرررط وسررريلة اعالرررة مرررن حيرررك الت للرررة لتحقيرررق الميررراه 
ا نعررف مرررن أجررل المسررراعدة علرررج تهيئررة بيئرررة صرررحية وتمكررين النرررا  مرررن تحقيررق حيررراة صرررحية 

 .ومنتاة
 :أثر التطوير على عناصر التشكيل العمراني  1.1.1

 :المسارات .1

ج ررررلاة وادي حنيلررة وأخرررذت مسررارات المأررراة التنررو  اررري تنوعررت مسررارات الحركرررة علرر
، وامتالت خطرة الحدا ة اي استخدام مواد البناءو  (الدرعية)التصميم ما بين محاأاة البلدة القديمة 

تطرروير المسررارات علررج وجررود اصررل وارررح بررين مسررارات المأرراة والحركررة اآلليررة، وراعررت عمليررة 
مناسرريب مدرجرررة مررن ا حاررار الصررخرية كأمررراأن اررررش الموقررع وعمررل و  التطرروير عوامررل تنسرريق

 . (3.05)صورة  جلو  تواجه رلة الوادي
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 مسارات الحركة على ضفتي الوادي :(1.11)صورة 

 Google Earth ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 :نقاط اللتقاء  .1

وتعتبرر وحردة  لم يكن هناك مباني رخمة كما كران الحراع اري الحالرة الدراسرية السرابقة ،
المعالاررة الحيويررة مررن أهررم نقررا  االلتقرراء علررج المقيررا  ا أبررر للرروادي، وارري كررل تامررع للحررداةق 
حوع رلة الروادي كران هنراك ال ثيرر مرن نقرا  االلتقراء اختللرت مرن منترزه آلخرر حسرب التصرميم 

 . المعماري 

لطرررق وجررود إعررادة تأهيررل شرربكة او  تررم ا خررذ ارري االعتبررار عنررد تطرروير البنيررة ا ساسررية
محطررات وسرراةل النقررل الامرراعي والعمررل علررج إدخرراع عربررات القطررار إلرری بعررا المنررااق بحيررك 

أمرا ترم مراعراة احتياجرات مسرتخدمي ، ت ون قريبة من نقا  االلتقاء الموجرودة علرج اروع المسرار
وكرذل  إدخرراع الاسررور  الررواديبرين و  ماديرة بينررهو  وجرود نلاذيررة بصررريةو  المكران مررن اررش الموقررع

 .بداعية اي المنااق ذات المصلحة العامةاإل

 :العالمات المميزة  .1

أل متنزه من  المتنزهات علج رلاة الوادي احتوى علرج بعرا العضمرات المميرزة عرن 
 يررره اناررد أن كررل متنررزه يحترروي علررج سررمة وعضمررة تميررزه عررن  يررره مررن المتنزهررات الواقعررة علررج 

تأرراة هررذا الرروادي واأتأرراة كررل متنررزه علررج حررده رررلة الرروادي وهررذا ياعررل الزاةررر ال يمررل مررن اأ
 .مما ياعله يأعر كل ليارة لذل  المكان باالستمرارية وعدم الملل

أرررذل  االهتمرررام بالعناصرررر التأررركيلية والتررري تررردع علرررج اإلرث العمرانررري للمنطقرررة وأولرررت 
الزاةررر إلررج الهيئرة اهتمامررا كبيرررا باللوحررات التوجيهيرة واإلرشررادات وجعلتهررا سررمة مميرزة عنررد دخرروع 

 .حدود منطقة الوادي
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 نقاط اللتقاء على ضفاف الوادي : (1.16)صورة 

 Google Earth ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 

  
 العالمات المميزة على ضفاف الوادي :(1.17)صورة 

 Google Earth ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر
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 لمميزة على ضفاف الواديالعالمات ا :(1.18)صورة 

 Google Earth ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 :الحدود  .1

مرررا ميرررز التخطررريط لمنطقرررة الررروادي هرررو إنأررراء منرررااق ترايهيرررة برررين التامعرررات السررركنية 
لهررا نلررس الطررابع المعمررراري الررذي اأتسرربته تلرر  الحرررداةق  ،يربطهررا مررع الرروادي ارررق تصرررل إليهررا

وادي، ونسرتطيع القروع أن المخطرط اسرتطا  أن يخلرق حردودا جديردة للروادي الواقعة علج ررلة الر
بين المنااق السكانية  ير تل  الحدود الرةيسة للوادي، واهتم المخطط بامراع الت روين والتأركيل 

 .(3.02)صورة  المعماري لتل  الحداةق، ومثاال علج ذل  متنزه السضم وعليأة وحديقة الوادي

  
 تنزه السالم الوقع إلى الشرق من الوادي وبين المناطق السكانيةم :(1.11)صورة 

 Google Earth ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 :المناطق المميزة  .1

يعتبر وادي حنيلة بمثابة المحور الزمني الذي نأأت ايه العديد من الحطارات علج مر 
تخررذ مررن ا مرراأن المرتلعررة المارراورة الترراريخ، وقررد كرران اإلنسرران العربرري علررج وجرره الخصرروص ي

لسودية مسكنا وملائا له لما تتميز بره هرذه ا مراأن مرن تروار الميراه العذبرة الموسرمية ولخصروبة 
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تربرررة هرررذه ا رن، وهرررذا يعهرررر جليرررا وواررررحا اررري بلررردة الدرعيرررة التاريخيرررة التررري تعتبرررر مرررن أهرررم 
تل  المنااق بوجرود بسراتين  امتالتكما ا ماأن المميزة الواقعة علج الطلة الغربية من الوادي، 
مزرعرة واحرة الغرار الموجرودة علرج ررلة النخيل التي لها مئات السنين اي تل  البقعرة الخصربة ك

أحررد شررعاب الرروادي، ذلرر  باإلرررااة للمنررااق السرركنية علررج رررلتي الرروادي والترري تحكرري التطررور 
 (3.90)صورة  .العمراني واالمتداد الطبيعي للمدينة

 
 منظر عام لحي الطريف بالدرعية التاريخية  :(1.11)صورة 

 (http://www.ada.gov.sa) الهيئة العليا لتطوير مدينة الريان: المصدر

 

 (:الشكل واألرضية)أثر التطوير على التشكيل البصري   1.1.1

 : Urban tissueالنسيج العمراني  .1

نيلة بالتخطيط الأبكي وعمل امتال تخطيط ا حياء السكنية الواقعة علج رلتي وادي ح
الوادي علج اصل الطلتين تماما وتم ربطهما بالعديد من الاسور وكان أميرز تلر  الاسرور ذلر  
الموجرررود جنررروب محطرررة المعالارررة الحيويرررة، الرررذي يعتبرررر الأرررريان الرةيسررري الررررابط مرررا برررين قلرررب 

نميرة العمرانيرة خاصرة إلرج تزايرد التالعاصمة الريان بغربها، وأدى االعتناء بخطو  المواصضت 
علج رلة الوادي الغربية، وهذا أدى إلج سهولة تخصيص بعا ا راري وتحويلها إلج أنأطة 

 .(3.90)صورة  ترايهية ومتنزهات وحداةق
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 التخطيط العمراني حول وادي حنيفة بمدينة الرياض :(1.11)صورة 

 Google Earth ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 

 : Sky lineالسماء خط   .1

يعتبرررر خرررط السرررماء اررري مدينرررة الريررران محترمرررا إلرررج حرررد بعيرررد وال تأررروبه أي ارتلاعرررات 
لمبرراني سرركنية  يررر تلرر  المبرراني التااريررة كبرررج الليصررلية والممل ررة وانعكررس هررذا االحترررام علررج 

بب المبراني السركنية علرج ررلتي الروادي وذلر  بسربب التوحرد اري ارتلرا  المبراني اري المنطقرة بسر
 (3.99)صورة  .اجة إلنأاء مباني ذات كثااة سكانية عاليةحال عدماتسا  المساحات و 

 

خط السماء : (1.11)صورة 
على ضفة الوادي الشرقية ألحد 

 األحياء السكنية

 Googleالباحك، : المصدر

Earth ،
www.panoramio.com 
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 :الخصائص غير العمرانية  .1

أرمالية  نيرة برالتراث العمرانري الرذي يعبرر عرن تراريخ تعتبر رلتي الوادي مرن الناحيرة ال
و قااررة تميررزت بهررا المنطقررة، حيررك ورررعت الهيئررة العليررا لتطرروير مدينررة الريرران برناماررا لتطرروير 
الدرعية المتمثلة اي قيمتها التاريخيرة والسياسرية والثقاايرة، وترا هرا العمرانري، وموقعهرا اللريرد علرج 

برنرامج، مبردأ الت امرل مرع مدينرة الريران، بحيرك ت رون الدرعيرة رلاة وادي حنيلة، لذا اعتمرد ال
 .راحية  قااية، سياحية، ترويحية بمستوى عالمي

وتتنو  محاور تطوير الدرعيرة التاريخيرة لتأرمل التخطريط الحطرري للبلردة، بحيرك يترواءم 
، باست ماع مع التخطيط الحطري لمدينة الريان، والتطوير العمراني  حياةها التاريخية والقديمة

المرااررق والبنررج التحتيررة، وتطرروير بنيتهررا العمرانيررة، وتررواير السرراحات والميررادين والحررداةق العامررة 
 .والطرق ومواقف السيارات وممرات المأاة

أما يتمثل المحرور االجتمراعي اري البرنرامج اري ترواير عوامرل اسرتقرار سركانها، وتطروير 
الثقرررااي اررري إعرررادة تررررميم منأررر تها الترا يرررة، وإنأررراء اقتصرررادياتهم، ايمرررا يتمثرررل التطررروير الترا ررري 

المؤسسرررات الثقاايرررة الوانيرررة، والمتررراحف، وتنعررريم ا نأرررطة الثقاايرررة المسرررتمرة، وتأهيرررل الدرعيرررة 
 .لت ون أحد مواقع التراث العالمي المتادد

أمررررا التطرررروير الترويحرررري والسررررياحي، ايتمثررررل ارررري تررررواير المرااررررق الترويحيررررة المناسرررربة، 
. ة السررياحية المختللررة، واالسررتلادة مررن المقومررات البيئررة لرروادي حنيلررة لرردعم هررذه ا نأررطةوا نأررط

واي الوقت الرذي تترولج ايره الهيئرة أعمراع التخطريط واإلنأراء واإلدارة الحطررية، سريتولج القطرا  
الخراص وا هرالي االسررتثمار اري بعررا بررامج التطروير وأنأررطته، وارق المخطررط الأرامل لتطرروير 

التاريخية الذي ورعته الهيئة، بينما سرتتولج ا جهرزة الحكوميرة ذات العضقرة إدارة بعرا الدرعية 
 .(3.93)صورة  المرااق وا نأطة ا خرى وتأغيلها

 

جانب من العتناء بالمباني : (1.11)صورة 
 األثرية

، Google Earthالباحك، : المصدر
www.panoramio.com 
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 يةمة التنمو أثر التطوير على الستدا  1.1.1

 :الحفام على الموارد الطبيعية وحماية البيئة  .1

ليررة تطرروير وادي حنيلررة بالحلرراظ علررج المرراء والهررواء والزراعررة كمررورد ابيعرري، ماهتمررت ع
معالارة ترم  انرت السربب ا أبرر اري تلروث الميراه حيرك وتم معالاة مياه الصرة الصرحي التري ك

ا وذلرر  بإنأرراء وحرردة المعالاررة الحيويررة علررج متررر مكعررب مررن الميرراه يوميرر 450،000أأثررر مررن 
مليرون مترر مكعرب مرن  0.95إلالة ما يقررب مرن  الصيانةوشملت أعماع رلة الوادي الأرقية ، 

مخللررات البنرراء، اطررض عررن النلايررات الخاملررة و يررر الخاملررة ا خرررى الترري تررم إلقاءهررا ارري الرروادي 
احترررواء ميررراه والعمرررل علرررج لررروادي علرررج مررردى سرررنوات عديررردة، وكررران هنررراك أيطرررا تررررميم لقنررراة ا

، كرذل  شرمل الحلراظ علرج ميراه ا مطرار بإنأراء العديرد مرن السردود الرةيسرية واللرعيرة الليطانات
لراعتهرا اري الروادي  منهرا اري ري المزروعرات وا شراار التري ترم واالسرتلادةوالعمل علج تخزينهرا 

  .وري البساتين حوع هذه السدود

 
 من المياه المعالجة في ري البساتين المجاورة الستفادة :(1.11)صورة 

 Google Earth ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 :الستغالل األمثل للموارد  .1

أانرت ميراه ا مطررار ترذهب سردى وذلرر  بسربب اختضاهرا بميرراه الصررة الصررحي، وأدت 
اولررة اصررل ميرراه ا مطررار الحاجررة المتزايرردة للمرراء علررج الررذهاب جررديا ارري معالاررة هررذه الميرراه ومح

عررن ميرراه الصرررة الصررحي وذلرر  بإنأرراء محطررة لمعالاررة هررذه الميرراه وإنأرراء السرردود، كررذل  اقررد 
أان الوادي مصدرا مهما لمواد البناء من حصمة ورماع، حيك تم منرع تلر  المعامرل علرج العمرل 

 .اي الوادي وهدر تل  المصادر والعبك بها
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 الوادي للمحافظة على مياه األمطار انشاء السدود على: (1.11)صورة 

 Google Earth ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 :ترشيد الطاقة المستهلكة  .1

تم ربط الوادي بأبكة ارق حديثة تسهل علج الزاةرين سهولة الوصروع للمراارق الخاصرة 
ذه المواقررف بررالوادي، وتررم العمررل علررج إنأرراء العديررد مررن مواقررف السرريارات وتخصرريص جررزء مررن هرر

قطررار يررربط المنطقررة علررج المرردى القريررب كاررزء مررن و  لوسرراةل المواصررضت الترري تأررمل حررااضت
التنمية المستقبلية والخطة المستدامة للوادي، عطلا علج إنأاء ممرات المأاة التي أخذت الطابع 

 .الترا ي للمنطقة
 :تلبية الحتياجات اإلنسانية  .1

سكان المدينة عبر الطبقات االجتماعية المختللرة، حيرك أ بت المأرو  شعبية كبيرة بين 
وكانررت ، أرران الرروادي متنلسررا ابيعيررا  هررالي المنطقررة نعرررا لعرردم وقوعهررا علررج مسررطحات ماةيررة

جلررب و  يسررمح بدرجررة معقولررة مررن الخصوصررية، امععررم النررا  يأررعرون بالراحررة الحررداةقتصررميم 
حيررك خلررق تصررميم الالسررات مناخررا مررن  أسرررهم  أثررر مررن يرروم واحررد ليكونرروا محررااين بالطبيعررة،

الذي يحتوي علج و  وباإلرااة إلج ذل  اإن نعام الضاتات  ر،الحترام والديكور حيك توجد ا سا
الاتات مدروسة جيدا يثقف ويأاع النا  علج التصرة بمسؤولية تاراه بيئرة الروادي ويسرهم اري 

 .إعطاةهم شعورا بأنهم يأاركون بنأا ، وشعورا قوي بالمل ية

وتروار السرلطات مرااررق المرراحيا النعيلررة والميراه الااريررة والنقرا  الطبيررة وخدمرة دوريررة 
 .للحار  للمساعدة وا من وتعمل بالتنسيق مع إدارات الحريق والأراة بالمدينة
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 تلبية الحتياجات اإلنسانية لسكان مدينة الرياض: (1.16)صورة 

  Google Earth ،www.panoramio.comالباحك، : المصدر

 

 الخالصة

تعتبررر تاربررة تنميررة وتطرروير وادي حنيلررة مررن التاررارب اللريرردة الترري حصرردت العديررد مررن 
م، هررذه التاربررة الترري حققررت ال ثيررر مررن 9000الاررواةز العالميررة كارراةزة ا  اخرران العالميررة لعررام

هيرررة سررركان منطقرررة الريررران اإلنسرررانية والتراي ولبرررت حاجررراتالمبرررادئ والقررريم التخطيطيرررة وراعرررت 
أعطرررت ال ثيرررر مرررن ا مرررل للعديرررد مرررن  وحااعرررت علرررج البيئرررة العمرانيرررة والترا يرررة لمنطقرررة الررروادي

المااري الماةية التي تم هدرها واهمالهرا وتركهرا للعأرواةية بأنره يمكرن اعرادة تنميتهرا وتطويرهرا إذا 
 .ر بة اي ذل  ما كان هناك

ال بير علج سكان المدينة، حيك ولقد كان للتنمية والتطوير الذي حعي به الوادي ا  ر 
تم تواير العديد من المنااق الترايهية وربط السكان بالتراث الذي امتالت بره المنطقرة والمحااعرة 

 .عليه، والعمل علج حل  حقوق ا جياع القادمة اي االستغضع ا مثل للموارد الطبيعية
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 :ذج العالمية تطبيقها على النماو  مخرجات دراسة النظريات الثالثة 1.1
ارررإن البحرررك سررروة يتنررراوع تحليرررل ، لمررردينتين المخترررارتينلبعرررد دراسرررة تارررارب التطررروير 
تطبيرررق عناصرررر كرررل مرررن النعريرررات علرررج حررردة ل رررل مرررن و  النعريرررات الثض رررة بأبعادهرررا المختللرررة

 .التاربتين 

، معناهرراو  مررن تحليررل النعريررات سرروة يررتم ظهررور بعررا النقررا  المأررتركة ارري اتااههرراو 
الترري سرروة يررتم االسررتعانة بهررا كنمرروذج تطبيقرري لتقيرريم ا نأررطة المرتبطررة و ، خرررى منلررردةنقررا  أو 

 .بوادي  زة كما سيتناوع البحك ايما بعد 

نقررا  و  هرري المسرراراتو  ابالنسرربة لنعريررة ليررن  القررد تررم كمررا سرربق تحديررد عناصررر النعريررة
 علرج كرل مرن نهرر النيرايرون ترم تطبيرق كرل منهرا و ، المنرااقو  الحردودو  العضمات المميزةو  االلتقاء

خررط و  هرري النسرريج العمرانرريو  بالنسرربة لنعريررة ترانسرري  تررم تحديررد عناصررر النعريررةو ، وادي حنيلررةو 
، أيطررررا وادي حنيلررررةو  تررررم تطبيقهررررا علررررج نهررررر النيرايررررون و ، الخصرررراةص  يررررر العمرانيررررةو  السررررماء

هي الحلاظ علج و  قبالنسبة لمؤشرات قيا  االستدامة التنموية تم تحديد العناصر أيطا كما سبو 
تلبيررررة و  ترشررريد الطاقررررة المسررررتهل ةو  االسررررتغضع ا مثررررل للمررررواردو  حمايررررة البيئرررةو  المررروارد الطبيعيررررة

 .من  م أيطا تطبيقها علج التاربتين و ، االحتياجات اإلنسانية

مرررن  رررم وررررع و ، الاررردوع الترررالي هرررو نمررروذج استرشرررادي بسررريط لنتررراةج تحليرررل التارررربتين
 .صيا تها و  بهدة سهولة قراءة النتاةج ،اي يورح أهمية التأ يرالعوامل اي ترتيب تدري
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 نتائج الدراسة التحليلية(: 1.1)جدول 

 وادي حنيلة نهر النيرايون  

ني
مرا
 الع
ميم
تص
ر ال
اص
عن

 

1 .
رات
سا
الم

 

صر
عنا

ل ال
حلي

ت
 

 ارش المسارو  االهتمام بتنسيق. 
 اللصرررررررررررل برررررررررررين حركرررررررررررة المأررررررررررراة 

 .السياراتو 

 ارش المسارو  قاالهتمام بتنسي. 
 السياراتو  اللصل بين حركة المأاة. 
  العمل علج ربط محور الوادي بأبكة

 .نقل جماعي حديثة
 تواير أماأن انتعار للسيارات. 
  احتررررام الطرررابع المعمررراري اررري تنسررريق

 .مسار النهر
  تطوير البنية ا ساسية مرن تهيرد للطريرق

المررروالي للررروادي، تطررروير مسرررار المأررراة، 
 لراعة ا شاارإنارة الطريق، 

سة
درا

ج ال
نتاة

 

 ارتبا  مسار الحركة بأبكة المواصضت العامة. 
  (أماأن جلو ، أشاار تطليل، تبليطات، إنارة)تنسيق وارش المسار 
 اللصل بين حركة المأاة والسيارات 
 النلاذية البصرية ما بين المسار واراغ النهر. 
 احترام الطابع اي تنسيق وارش المسار. 

1. 
ط 
نقا

قاء
للت
ا

 

ل ال
حلي

ت
صر

عنا
 

  مراعاة وجود سراحات تامرع للمأراة
أمررررام المبنررررج الهامررررة الواقعررررة علررررج 

 رلاة االنهار
 متررو و  وجود محطات للنقرل الامراعي

ا نلرررررررررراق علررررررررررج سرررررررررراحات التامررررررررررع 
 الموجودة علج محور النهر

  النلاذيرررررررة البصررررررررية برررررررين سررررررراحات
 اراغ النهرو  التامع الموجودة

 لمكرران مراعرراة احتياجررات مسررتخدم ا
 ارش الموقعو  اي تنسيق

  االهتمرررررررررررررام باللرا رررررررررررررات الخطررررررررررررررراء
والملتوحرررررررة والمطلرررررررة علرررررررج ررررررررلاة 

 .الوادي
  تطرروير نقررا  تقررااع مسررارات الحركررة

 (الميادين)اآللية 
  مراعاة احتياجات مستخدم المكان اي

 .ارش الموقعو  تنسيق
  االتصررررررراع البصرررررررري برررررررين اللرا رررررررات

 .الملتوحة واراغ الوادي

راس
 الد

اةج
نت

 ة

  بمسار حركة المأاةاتصاع اللرا ات 
 البصري بين اللرا ات الملتوحة واراغ النهر االتصاع 
 تنسيق الساحات وارشها 
 وجود ساحات أمام المباني الهامة والتاريخية 
 وجود محطات النقل الاماعي 
 معالاة نقا  التقاء المعبر مع مسار الحركة لمحور المارى الماةي 
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 وادي حنيلة نهر النيرايون  

1. 
ميزة
الم
ت 
الما
الع

 

ت
صر

عنا
ل ال

حلي
 

  اختيار مورع المبراني الهامرة بالنسربة
 (النلاذية البصرية ) لمسارات الحركة 

 التأكيليةو  االهتمام با عماع اللنية 

  تحديرررد المبررراني الهامرررة والترا يرررة علرررج
 رلاة الوادي

  تخصريص ا رارري اللطراء علرج ررلة
 الوادي إلقامة اللرا ات الملتوحة

اةج
نت

 
سة

لدرا
ا

 

 ات المميزة بالنسبة لمسار الحركةموقع العضم 
 االهتمام با عماع اللنية والتأكيلية 
 تحديد المباني الهامة والتاريخية علج رلاة المارى الماةي 

1 .
دود
الح

 

سة
لدرا

ل ا
حلي

ت
 

 المعرررابر النهريرررة للرررربط برررين  إنأررراء
 رلتي النهر

  احترررام الطررابع ارري تصررميم ال برراري
 المقامة علج محور النهر

 إسرررررنادو  عمرررررارة ال بررررراري االهتمرررررام ب 
تصررررررميم ال برررررراري الررررررج مصررررررممين 

 مأهورين

 للرررربط برررين  اإلبداعيرررة إنأررراء المعرررابر
 .واديرلتي ال

  إنأاء الحداةق الماةية برين التامعرات
السررركنية والعمرررل علرررج ربطهرررا بصرررريا 

 .بمارى الوادي

سة
درا

ج ال
نتاة

 
  الربط بين رلتي المارى الماةي بالاسور وال باري. 
 ماع العمارة واإلنأاء اي تصميم المعابراالهتمام با. 
 ادخاع المسطحات الماةية للمنااق السكنية المحاذية للمارى الماةي. 

1 .
ميزة
الم
ق 
ناط
الم

 

صر
عنا

ل ال
حلي

ت
 

  إبرررررررال التررررررراث المعمرررررراري للمبرررررراني
القديمررررررررة بالتطررررررررراد مرررررررررع المبررررررررراني 

_ استخدام موارد مختللة ) الاديدة 
 (مواد تأطيب _ ألوان 

 التأررركيليةو  با عمررراع اللنيرررة االهتمرررام 
خاصرررررة تلررررر  ا  ريرررررة التررررري تحررررراأي 

 .الثراث
  احترررررررام المنررررررااق التاريخيررررررة الواقعررررررة

علررررررج رررررررلاة الرررررروادي مررررررن خررررررضع 
 .المحااعة علج المباني

سة
لدرا

ج ا
نتاة

 

  احتررررررام المنرررررااق المميرررررزة والتاريخيرررررة والمنرررررااق ذات الطبيعرررررة الخاصرررررة علرررررج
 .المارى 

  التاريخية اي تنسيق اللرا اتاحترام الطابع للمنااق. 
 إلالة التعديات والتأوهات للمنااق التاريخية. 
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 وادي حنيلة نهر النيرايون  

ي  ر
بص
ل ال
شكي
الت

 

1. 
ني
مرا
 الع
يج
نس
ال

 

صر
عنا

ل ال
حلي

ت
 

  اعررررادة اسررررتخدام قطررررع االراررررري
 تحويلهرررا الرررج منتزهررراتو  بطرررمها

 .حداةق حوع النهرو 

  احترررررام أنسرررراق البنرررراء واللرا ررررات
نيررررررررررة بررررررررررين كتررررررررررل المبرررررررررراني البي
 .عطها البعابوب

ج 
نتاة

سة
لدرا

ا
 

 احترام اللرا ات البينية بين كتل المباني. 
 توجيه وعضقة المبنج بحور النهر. 

1. 
ماء
لس
ط ا
خ

 

صر
عنا

ل ال
حلي

ت
 

  بررررات خررررط السررررماء علررررج ارررروع 
مارررررررررى النهررررررررر نتياررررررررة لطرررررررريق 

 عرن النهر
  قطرررررع أاقيرررررة خرررررط السرررررماء حررررروع

حولهرا  المباني الهامة بعمرل حررم
 للتأأيد عليها

  وجرررررررود ايقرررررررا  منرررررررتعم وتأررررررركيل
متوالن بين نهايات المباني علج 
اررروع ماررررى الررروادي ترررم تحديرررده 

 .لطبط خط السماء

سة
درا

ج ال
نتاة

 
 عضقة خط السماء بعرن المارى الماةي 
 وجود ايقا  وتأكيل متوالن لنهايات المباني علج رلة الوادي 
 ء علج رلة النهرعضقة المعابر النهرية بخط السما. 

1 .
نية
مرا
 ع
غير
ص ال

صائ
الخ

 

صر
عنا

ل ال
حلي

ت
 

 الحرررديك و  الت امررل مررا بررين القررديم
اي المباني المطلرة علرج ررلاة 

 النهر
 الطررررل المعماريرررة و  تعررردد ا لررروان

 للماني علج رلاة النهر

  إحيررررراء تررررراريخ المدينرررررة باالرتقررررراء
بالمبررررررراني التاريخيرررررررة المتواجرررررررردة 
علررررج رررررلاة الرررروادي ومعالاررررة 

 .اللرا ات حولها
  التعامررررل مررررع المبرررراني التاريخيررررة

علج أسرا  أنهرا عضمرات مميرزة 
 .علج مارى الوادي

  تنسرريق وارررش الموقررع بمررا يررتضةم
 . مع الطابع ا صيل للمكان

سة
لدرا

ج ا
نتاة

 

 الت امل ما بين القديم والحديك علج المارى الماةي 
 ارى التطوير واالرتقاء بحالة المباني القديمة علج الم. 
  تعدد ا لوان والطرل المعمارية علج رلتي المارى. 
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 وادي حنيفة نهر النيرفيون  

وية
تنم
ة ال
دام
ست
 ال
س
قيا

 

1 .
عية
طبي
د ال
وار
الم
ى 
 عل
فام
الح

و  
يئة
 الب
اية
حم

 

صر
عنا

ل ال
حلي

ت
 

  عمررررررل مأرررررررو  تنعيررررررف مارررررررى
 المياه المارة بهو  النهر

  نقل االسرتعماالت الملو رة الواقعرة
خررررارج  إلررررجعلرررج رررررلاة النهرررر 
اسررررررررتغضع  أوال تلررررررررة العمرانيررررررررة 

أراررررررررريها إلقامرررررررررة المسرررررررررطحات 
 الخطراء

  إحرررررضع االسرررررتعماالت الملو رررررة
 .باستعماالت أخرى 

  عمرررل مأررررو  تنعيرررف ماررررى
، والالرة المياه المارة بهو  الوادي

أاارررررة المخللرررررات البناةيرررررة مرررررن 
 .الوادي

  الحلرراظ علررج جررودة ونقرراء ميرراه
الررررررررررروادي وتحديرررررررررررد ا نأرررررررررررطة 

ة عليه والمحااعرة علرج التنموي
 الحياة البرية

سة
درا

ج ال
نتاة

 

 جودة ونقاء مياه المارى الماةي. 

  عدم وجود استعماالت ملو ة علج رلاة المارى 

 الحلاظ علج الحياة الطبيعية والبرية. 

1 .
وارد
للم
ثل 
ألم
ل ا
غال
ست
ال

 

صر
عنا

ل ال
تحي

 

 الدوليرة و  اقامة المأاريع االقليميرة
للبيئررة علرررج ال برررى الغيررر ملو رررة 

 رلتيها

  نقرررل االسرررتعماالت الملو رررة للميررراه
 الواعة علج مارى النهر

  سررررررررررررررررهولة الوصرررررررررررررررروع إلررررررررررررررررج
المتنزهررررررررات والحرررررررررداةق علرررررررررج 

 .رلة الوادي

  العمررررررررررررررررل علررررررررررررررررج اجتررررررررررررررررذاب
المؤسسرررات والأرررركات ال بررررى 

 .لإلستثمار علج رلة الوادي

  اقامررة ا نأررطة الترايهيررة علررج
 رلة الوادي

  ة الطبيعيرر اإلمكانيرراتاسررتغضع
للررررروادي كملارررررأ للحيررررراة البريرررررة 

 .ومسارا لهارة الطيور

سة
لدرا

ج ا
نتاة

 

  اة المارى ع إلج المتنزهات والحداةق علج رلسهولة الوصو 

 استغضع اإلمكانيات الطبيعية للمارى للحيوانات والطيور 

 استغضع المارى اي إقامة المأروعات المختللة. 
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 وادي حنيفة نهر النيرفيون  

1 .
لكة
سته
الم
قة 
لطا
د ا
رشي
ت

 

ص
عنا

ل ال
حلي

ت
 ر

  ربرررررررررط ررررررررررلاة النهرررررررررر بأررررررررربكة
خطررررررررررراء مرتبطررررررررررة باللرا ررررررررررات 

 الملتوحةو  العامة

 ربط الطلتين بمعابر المأاة 

 اللرا رات الملتوحرة و  ربط الحداةق
 بمحطات النقل الاماعي

  تطررروير مسرررارات المأررراة علرررج
 .اوع محور الوادي

 اللرا رررررررررررات و  ربرررررررررررط الحرررررررررررداةق
الملتوحررررررررررة بمحطررررررررررات النقررررررررررل 

 .الاماعي

 ة ربررررط رررررلتي الرررروادي بواسررررط
 معابر للمأاة

 

سة
درا

ج ال
نتاة

 

 ربط المارى الماةي بواسطة مواصضت صديقة للبيئة. 

 ارتبا  اللرا ات الملتوحة بمحطات النقل الاماعي. 

 ربط المارى بأبكة خطراء مرتبطة بأبكة المأاة. 

1 .
ت 
اجا
حتي
 ال
بية
تل

نية
سا
اإلن

 

صر
عنا

ل ال
حلي

ت
 

  اسررررررررررتغضع النهررررررررررر ارررررررررري اقامررررررررررة
د مررررررررررررن ا نأررررررررررررطة الترررررررررررري تزيرررررررررررر

 التلاعضت االجتماعية

  تنقيررررررة مارررررررى النهررررررر للحصرررررروع
 علج مياه صحية لسكان المدينة

 االهتمررام بعناصررر تنسرريق الموقررع 
جمرررررراع العمررررررارة لزيررررررادة ارتبررررررا  و 

 السكان بالنهر

  اسررررتغضع خررررواص الميرررراه للتأأيررررد
 جماع العمارةو  علج روعة

 ارررررري اقامررررررة  وادياسررررررتغضع الرررررر
ا نأرررررررررطة التررررررررري تزيرررررررررد مرررررررررن 

 الجتماعيةالتلاعضت ا

 للحصرروع  واديتنقيررة مارررى الرر
علرررررررج ميررررررراه صرررررررحية لسررررررركان 

 ولسراري الزراعية 

  االهتمرررررررررام بعناصرررررررررر تنسررررررررريق
جمررراع العمرررارة لزيرررادة و  الموقرررع

 بالواديارتبا  السكان 

  استغضع خرواص الميراه للتأأيرد
 .جماع العمارةو  علج روعة

  مراعررراة النلاذيرررة برررين اللرا رررات
والمحرررررررراور ا خرررررررررى المرررررررروالي 

 .ى للمار 
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 وادي حنيفة نهر النيرفيون  

سة
لدرا

ج ا
نتاة

 

  مراعررراة النلاذيرررة البصررررية والماديرررة برررين ارررراغ النهرررر واللرا رررات الملتوحرررة
 .ومسارات الحركة

 مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة والمعاقين. 

 استغضع خواص المياه كأداة للتعبير عن جماع العمارة. 

 وجود أنأطة تحقق التلاعل االجتماعي بين ا اراد. 

 ستخدمي المكان من ارش وتنسيق الموقعتحقيق الراحة لم. 

 نقاء وجودة مياه الأرب. 

 

النقرا  المأرتركة ، تطبيقها علج التارربتينو  الادوع السابق ورح نتاةج التحليل للنعريات الثض ة
دراسرة الذلر  عنرد القيرام بو  بين التاربتين سرت ون بمثابرة النمروذج االسترشرادي لتحليرل  وادي  رزة

 :هذه العناصر كالتالي و ، الرابع الميدانية اي الباب
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  نتائج الدراسة التحليلية(: 1.1)جدول 

 نتائج الدراسة العناصر النظرية

ني
مرا

 الع
ميم

ص
 الت

صر
عنا

 

 المسارات

 ارتبا  مسار الحركة بأبكة المواصضت العامة

 (انارة _ تبليطات _ أشاار تعليل _ أماأن جلو  )ارش المسار و  تنسيق

 السيارات مع تواير مسار للدرجاتو  اللصل ما بين حركة المأاة

 اراغ النهرو  النلاذية البصرية ما بين المسار

 ارش المسارو  احترام الطابع اي تنسيق

 نقا  االلتقاء

 المترو علج الساحاتو  وجود محطات النقل الاماعي

 (انارة _ ات تبليط_ تعليل  أشاار_ جلو   أماأن)المسار  وارش تنسيق

 اتصاع اللرا ات بمسار حركة المأاة

 التاريخيةو  وجود ساحات أمام المباني الهامة

 اراغ النهرو  االتصاع البصري بين اللرا ات الملتوحة

 معالاة نقا  التقاء المعابر النهرية مع مسار الحركة لمحور النهر

 العضمات المميزة

 سبة لمسار الحركةموقع العضمات المميزة بالن

 التأكيليةو  االهتمام با عماع اللنية

 التاريخية علج رلاة النهرو  تحديد المباني الهامة

 الحدود

 الربط بين رلتي النهر بالمعابر

 االنأاء اي تصميم المعابر النهريةو  االهتمام باماع العمارة

 المتسعة للنهر المراأب عند المنااقو  استغضع النهر اي مرسج السلن

 المنااق المميزة

 المنااق ذات الطبيعة الخاصة علج مارى النهرو  التاريخيةو  احترام المنااق المميزة

 احترام الطابع للمنااق التاريخية اي تنسيق اللرا ات

 التأوهات للمنااق التاريخيةو  الالة التعديضت

ي  ر
ص

 الب
كيل

لتأ
ا

 

 النسيج العمراني
 ت البيئية بين كتل المبانياحترام اللرا ا

 عضقة المبنج بمحور النهرو  توجيه

 خط السماء
 عضقة خط السماء بعرن النهر

 تأكيل متوالن لنهايات المباني علج رلة النهرو  وجود ايقا 
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 نتائج الدراسة العناصر النظرية

 عضقة المعابر النهرية بخط السماء علج رلة النهر

الخصاةص 
 الغير عمرانية

 لحديك علج مارى النهراو  الت امل ما بين القديم

 ارتقاء بحالة المباني القديمة علج مارى النهرو  تطوير

 الطرل المعمارية علج رلاة النهرو  تعدد ا لوان

وية
تنم

ة ال
دام

الست
  ا

قيا
 

الحلاظ علج 
 الموارد الطبيعية

 حماية البيئةو 

 نقاء مياه النهرو  جودة

 المارى وجود استعماالت ملو ة علج رلاة  عدم

 البريةو  الحلاظ علج الحياة الطبيعية

االستغضع 
 ا مثل للموارد

 لواديالحداةق علج مارى او  سهولة الوصوع الج المنتزهات

 الطيورو  للحيوانات للمارى كوجود ا راري الرابةالطبيعية  اإلمكانياتاستغضع 

 ية والمختللةالسياحية واالقتصادالمأروعات  إقامةاي  المارى الماةياستغضع 

 صديقة للبيئةجماعية و  بوساةل مواصضت المارى الماةيربط  ترشيد االستهضك

 المستهل ة
 بأبكة خطراء مرتبطة بأبكة المأاة مارى ارتبا  ال

 ارتبا  اللرا ات الملتوحة بمحطات النقل الاماعي

تلبية االحتياجات 
 االنسانية

 قينالمعاو  مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة

 استغضع خواص المياه كأداة التعبير عن جماع العمارة

 مسارات الحركةو  اللرا ات الملتوحةو  لمارى المادية بين اراغ او  مراعاة النلاذية البصرية

 وجود أنأطة تحقق التلاعل االجتماعي بين االاراد

 تنسيق الموقعو  تحقيق الراحة لمستخدمي المكان من ارش

 (شرب _ رؤية ) دة مياه الأرب جو و  نقاء

 الباحك: المصدر

علررج الررر م مرررن تبرراين وجهرررات النعررر والرؤيرررة الأرراملة لعمليرررة التطرروير إال أن أسرررلوب و 
، حيك توحدت عناصر التطوير لطلاة الماررى المراةي اري التطبيق كان متأابها إلج حد كبير

لعامررة وكررورني  المارررى، وتطرروير التارربتين إلررج حررد كبيررر، اراهتم كررل منهمررا بتطرروير اللرا رات ا
استخدامات ا راري المرتبطة بالمارى المراةي وذلر  عرن اريرق إحرضع واسرتبداع االسرتخدامات 

 .القديمة الملو ة للمارى بأخرى جديدة تلبي احتياجات السكان والزاةرين
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يرة أذل  تم االهتمرام بالمبراني التاريخيرة القديمرة المقامرة علرج ررلاة تلر  الماراري الماة
والعمل علج ربطهما حطاريا، واالعتناء بالبنية التحتية والطرق التي تخدم سركان ولوار المنطقرة 

 .وتواير شبكة من المواصضت العامة المحااعة علج البيئة

أذل  تم االعتنراء بارودة ونقراء ميراه الماررى والمبراني المهمرة علرج الطرلاة والعضمرات 
 .برية كما هو الحاع بوادي حنيلةالمميزة، وكذل  االعتناء بالحياة ال

 :والمعيار لكل عنصر في الجدول التالي نستعرض عناصر التطوير لكال التجربتين
 

  عناصر التطوير والمعيار(: 1.1)جدول 

 المعيار عناصر التطوير 

 الميادين  تطوير الميادين الرةيسية المرتبطة المارى 

 نو  االستعماالت المختللة ماةياالرتقاء باالستعماالت المرتبطة بالمارى ال

 عرن ال ورني  (ال ورني )توسيع رلاة المارى 

 المحاور والطرق الرةيسية  تطوير المحاور الرةيسية المرتبطة بطلتي المارى 

  المعابر ربط الطلاة بالمعابر والاسور

 درجة النلاذية االتصاع البصري بمياه المارى 

 قرب من حااة المارى ال االتصاع المادي بمياه المارى 

 اابع عمراني،عضمات مميزة، تنا م الواجهات تطوير الواجهات العمرانية علج الطلاة

 حالة حااة المارى  االرتقاء بحااة المارى الماةي

 أثااة المأاة تنسيق الموقع اي أماأن ال ثااات المرتلعة

 وجود مبنج أو اراغ أ ري  تطوير ا ماأن التاريخية وا  رية

 وجود حياة نباتية االهتمام بتواير الحياة النباتية

 درجة النقاء االهتمام باودة المياة

 عدد الوحدات االقتصادية تواير االنأطة االقتصادية المضةمة

 وجود حياة برية االهتمام بتواير الحياة البرية

 الباحك: المصدر
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 الخالصة

بنسرررب متلاوترررة وذلررر  بسررربب سرررابقة اررري كرررض التارررربتين ترررم اسرررتخدام عناصرررر التطررروير ال
اختضاررات عرردة منهررا نررو  المارررى المرراةي وعرررن ال ررورني  وال ثااررات السرركانية وموقررع المارررى 
بالنسرربة للمدينررة وارتباارره بالمبرراني ا  ريررة، ل ررن التاررربتين كانررت عناصررر التطرروير أساسررية ارري 

 .العملية التنموية لهما
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 الفصل الرابع
 "دراسة ميدانية عن وادي غزة"الحالة الدراسية 

 :مقدمة 

الحررديك عرن الرروادي سريتناوع هررذا اللصرل الحالررة الدراسرية المتمثلررة اري وادي  ررزة وسريتم 
ية والبيئية ومهددات التراث الحطراري للروادي، من حيك موقعه الاغرااي وأهميته التاريخية والثقاا

وأ رررره علرررج السرررياحة السررراحلية، وبعررردها سررريتم تنررراوع وررررع وادي  رررزة اررري المخططرررات اإلقليميرررة 
، ومررررا هرررري المأرررراريع التنمويررررة تررررأ ر الرررروادي ورررررلااه بهررررذه المخططرررراتو  أ ررررر والهيكليررررة وكيررررف

حاصرل لره منرذ سرنوات، وسريتم اري هرذا المستقبلية للوادي التي قد تساعد علج الحد من التلروث ال
نعريرة لترأ ير الماراري الماةيرة علرج العمرران داخرل المردن علررج وادي الالدراسرات  اللصرل تطبيرق 

، وورررع الحلرروع المناسرربة ليسررتليد منهررا المخطررط ارري المسررتقبل بسررن القرروانين الضلمررة الترري  ررزة
 .تاعل من هذا الوادي محمية ابيعية بأكل واقعي

 وادي غزة نبذة عن 1.1
 :الموقع الجغرافي 1.1.1

حيرك يمترد علرج شرريط ارولي،  وادي  زة أحد المعالم الطبيعية الرةيسية اي قطرا   رزة 
وصوال إلج حدود قطا   زة متاهرا  0248من أاراة جباع الخليل مرورا با رن المحتلة عام 

ذ ينبرع مرن جبراع يعتبرر وادي  رزة مرن أاروع وديران السرطين ، إو  نحو البحر ا بريا المتوسرط،
الخليررل وتحديرردا مررن قريررة السررمو  ارري الخليررل، وانحررداره العررام مررن الأرررق إلررج الغرررب ويمررر ببئررر 

ادي  ررزة مرن المنبررع للمصررب حرروالي ويبلر  ارروع و   السربع ويصررب ارري البحرر ا برريا المتوسررط،
 (9، ص9009عبدالدايم، ) .أم (  8) ، واوله القااع لقطا   زة حوالي أم( 005)

معاهر السرطح اري منطقرة الدراسرة بالتردرج أو التمروج اري االرتلرا ، حيرك يتردرج  وتتميز
االرتلا  من منسوب صلر عند مستوى سطح البحر اي المنطقة الغربية بمحاذاة البحر المتوسط  

م تقريبرراا،  20وتأخررذ ترردرياياا ارري االرتلررا  ارري المنسرروب باالتارراه نحررو الأرررق ليرتلررع إلررج حرروالي 
  .رن ايها علج شكل مقعر اولي يمتد اي قاعة مارى الواديويبدو سطح ا 

 :لمحة تاريخية عن وادي غزة 1.1.1

 نعرا  همية وادي  زة كمنطقرة ابيعيرة ترأوي العديرد مرن عناصرر التنرو  الحيروي النبراتي
ل ونررره يحررروي نعامرررا بيئيرررا رابرررا اريررردا علرررج مسرررتوى السرررطين السررراحلية، اقرررد أعلنتررره و  الحيررروانيو 
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يهرردة هررذا اإلعررضن إلررج صررون و  ،م9000انيررة الللسررطينية محميررة ابيعيررة ارري عررام السررلطة الو 
تنوعه الحيوي اطرض و  إلج تقليل التدهور اي مصادره الطبيعيةو  نعامه البيئي الرابو  وادي  زة

 .عن إعادة تأهيلها

عرررررة وادي  ررررزة منررررذ لمررررن بعيررررد باسررررم نهررررر البيسررررور المرررررتبط الررررذي يرررررتبط بالممل ررررة  
ي بيسرور ارري صرحراء النقررب، كمرا أنرره سرمي بنهررر  ابترا المرررتبط بقريرة  ابتررا الرومانيررة ال نعانيرة ارر

 .(م0285الدباغ، )البيزنطية المحاذية للوادي من الاهة الانوبية 

مررن المنررااق (  ،قبررل المريضد3900-4500) النحاسري العصرر منررذ  ررزةيعتبرر وادي 
لمتعاقبرة نعررا  ررره الخصربة علرج ا أثر جذبا اري جنروب  ررب السرطين للحطرارات القديمرة ا

لموقعرره القريررب و  تربيررة الحيوانررات المنزليررةو  رعرريو  لرروارة مياهرره حيررك الدهرررت الزراعررةو  رررلااه
 أيطررا مرررن البحررر ا بررريا المتوسررط علرررج الطريرررق ا ساسرري الرررذي يررربط برررين مصررر مرررن ناحيرررة

لمريضد، ولرد سرريدنا قبررل ا 0280اري و  مررن ناحيرة أخررى  ،وبرضد مررا برين الرااردين سرورياو  السرطينو 
إسحق عليه السرضم اري جررار علرج تلرة تعررة بترل الارامع علرج الاانرب الانروبي مرن وادي  رزة 

 .كيلومترا من بئر السبع 35و كيلومترا جنوب شرق مدينة  زة 95تقع علج بعد 

لقررد برردأت الحيرراة علررج جررانبي الرروادي منررذ الترراريخ القررديم حيررك بنيررت المسررتعمرات علررج 
لعرل أهرم الحررة و  العديد من منااقه أو تضشت تبعا للح  االقتصادي للمنطقرة، نمت ايو  اوله

 .صيد ا سماك نعرا لقرب السكان من الماءو  الرعيو  التي سادت اي تل  ا لمان هي الزراعة

 أعادوا استعماع جردران المواقرعو  مع بداية العهد اإلسضمي، استعمر النا  منطقة الوادي
المخيمرات و  القرى و  اي العهد الحديك الدهرت المدنو  أييد بيوتهم الاديدة،ا  رية المهاورة اي ت
 .اي منطقة وادي  زة

  نيا بسبب المواقع ا  ريةو  بيئيا هاماو  مما سبق يتطح أن وادي  زة كان مكانا تاريخيا
يرة ايره الثقااو  المواقرع ا  ريرةو  صون بيئة الرواديو  لذا اإن حمايةو  الطبيعة الخضبة التي اأتنزها،و 

تأررايع نأررااات و  المصررطااينو  يعتبررر ررررورة ملحررة حتررج تررزداد قيمررة الموقررع ارري جررذب السررياح
 .(م9003 عبد ربه،و محيسن،.)السياحة البيئية

 :التراث الثقافي في وادي غزة 1.1.1

كيلومترا واحدا تقريبرا  علج بعد  "تل التين"الذي يعرة أيطا ب و  يقع تل السكن: تل السكن -0
إلرج بردايات العصرر وتعرود  كم من مدينة  رزة 6-5 يبعد حواليو  وادي  زة إلج الأماع من
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هار ال نعرانيون ترل السركن  العصراي آخر هذا و  (قبل الميضد 9000-3050) البرونزي 
 . سباب  ير معرواة ليقطنوا مدينة جديدة هي تل العاوع علج الطلة الأمالية للوادي

بقررري مغطررررج و  0202يطررراني لللسرررطين ارررري اأتأرررف ترررل السرررركن خرررضع عهرررد االنتررررداب البر 
حرررد ت عررردة ( 0228-0202)خرررضع اللتررررة الواقعرررة برررين و  ، 0228بال ثبررران الرمليرررة حترررج 

حيرك عملرت ولارة حاليرا بسربب تاراولات النرا  عليره  جرزء منره تم الالة و  ،مسوحات للموقع
 .هات والعمل علج إحااة المكان  جل المحااعة عليالسياحة علج وقف هذه التااول 

 

 الموقع األثري 

 تل السكن  06

 تل العاوع  02

 تل أبو  ولة 08

 تل الصنم 02

 دير القديس هيضريون  90

 جزء من مخطط المواقع األثرية لقطا  غزة(: 1.1)شكل 

 32، ص9005 زة، _ولارة الحكم المحلي: المصدر

 

 

تل السكن (: 1.1)صورة 
األثري أثناء أعمال 

 م1118التنقيب عام 
الباحك، ) :رالمصد

wikipedia.org) 
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 إلرج الانروب أيلرومترات 6 حروالي يبعردو   رزة وادي شرمالي العاروع ترل يقرع :العجـول تـل -9
 ترلو  الموقرع هذا يمثل إذ المنطقة اي الرةيسي ا  ري  الموقع يعتبرو   زة مدينة من الأرقي
 لرم حيرك عالموقر حاليرا ال ثبران الرمليرة تغطري ،السرطين اري الحطررية ا مراأن أوع السركن
 ا خرذ دون  الزراعرة اري الموقرع المحيطرة بهرذا ا رارري تسرتغل .أساسراته تعررى و  ت أرف

 تأويره التري ا رن أن مرن الرر م علرج التاريخيرةو  الترا يرة  هميتره اعتبرارات أي بالحسربان
 العاروع ترل حلراةر اري عثرر لقرد .مل يرة عواةق دون  الموقع تطوير عليه ويمكن وقلا تعتبر
 الرخاميرةو  العاجيرة التما يرلو  الذهبيرة العقرودو  اللخاريرة ا ألران مرن ج العديدعل 1973 عام

 .الرخامو  النحا  من وا واني المصنوعة

يقع تل الصنم أو تل النقود  كما تحلو تسميته من قبل بعا السكان حاليا اي  :تل الصنم  -3
 .ادي  زة مترا اقط إلج الأرق من النعام البيئي الراب لو  50أرن مل  خاص حوالي 

متررا إلررج الانرروب  200يقررع ترل أخبينررة اري أرن ملرر  خراص حرروالي  :تـل أو طــور أخبينــة -4
الأررررقي لاسرررر وادي  رررزة اررري شرررار  صرررضح الررردين الرةيسررري الرررذي يرررربط شرررماع قطرررا   رررزة 

 قبرررل المرررريضد 3900يعتبرررر مررررن أقررردم المواقرررع ا  ريررررة اررري المنطقرررة إذ يعررررود إلرررج و  بانوبررره
 .ه حاليا قليلة جداالمعلومات المتوارة حولو 

متررا جنروب وادي  رزة اري منطقرة النصريرات  0500يقرع ترل أم عرامر حروالي : تل أم عـامر -5
يسهم كثيرا اري جرذب السرياح والسركان المحليرين القرادمين و  قريبا إلج البحر البيا المتوسط

أارررضع ديرررر القرررديس و  لرروادي  رررزة بغررررن ليرررارة المواقرررع ا  ريرررة ويحتررروي الموقرررع علرررج آ رررار
 .الميضد بعد 292 اي ولد الذي (Monastery of Saint Helarion)ضريون هي

 التنميرةو  البيئرة جمعيرةو  اإلنمراةي المتحردة ا مرم لبرنرامج المأرترك التقريرر بحسربو 
 المروتج، لردان قبروو  صرغيرة، ا خررى و  أبيررة أحرداهما أنيسرتين مرن يت رون  الردير ارإن  المسرتدامة

 المراارق إلرج باإلررااة الطعرام قاعرةو  التعميد، لقاعة تابعة ساحةو  عامة، مقبرةو  للتعميد، قاعةو 
 المبراني هرذه تتمترعالصرحي و  الصررة قنواتو  المياه خزاناتو  الطابون  بأاران المتمثلة الخدماتية
، ويتميرز الايرري  الحارر من مصنو  ببض  مرصواة وأخرى  الملونة باللسيلساء مكسوة بأرريات

عام اي نهايته الأمالية يسرتليد منره المقيمرون ايره باإلررااة إلرج  الدير أيطا بوجود حمام بخاري 
 .التاار الذين يتاهون إلج سيناءو  عابري الطريق البحري من الحااج
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 تل أم عامر يأوي آثارا عدة فيها أرضيات مكسوة بالفسيفساء الملونة تجذب السياحة الثقافية(: 1.1)صورة 

 (00، صم9003 عبد ربه،و محيسن،) :المصدر

 
 ةاألهمية البيئية لوادي غز  1.1.1

إن اإلعررضن عررن وادي  ررزة كمحميررة ابيعيررة مررن قبررل السررلطة الوانيررة الللسررطينية عررام 
م جاء  همية وادي  زة كمنطقة ابيعية تزخر بأنوا  متعددة من عناصر التنرو  الحيروي  9000

ل الرتضع ال ركاريرة اري الأررق بعردة نعرم بيئيرة متداخلرة تردعم ذلر  التنرو  تأرمو  النباتي والحيواني
لعرل النعرام و  وال ثبان الرملية اي الغرب اطض عن النعم البيئيرة الزراعيرة التري تعرج بهرا المنطقرة

قربره مرن البيئرة البحريرة كران مرن و  البيئي الراب اللريد من نوعه علج مسرتوى السرطين السراحلية
 .أهم ا سباب التي دعت لإلعضن عن الوادي كمحمية ابيعية

 النظام البيئي الرطب لوادي غزة .1

وهررذا النعررام امتررال باررذب  Watelandامتررال وادي  ررزة بوجررود نعررام بيئرري راررب اريررد 
العديد من الحيوانات والطيور المهاجرة واللريدة من نوعها، يكاد  يكون هرذا النعرام اري أيامنرا هرذه 

ك شرريء مسررتحيل، معرردوم بسرربب تصررريف ميرراه الصرررة الصررحي ارري الرروادي،  ول ررن لرريس هنررا
اآل ار البيئية التري تعررن لهرا الروادي والتري مرن اباإلمكان إعادة هذه البيئة اللريدة لو تم معالاة 

 .خضلها انتقل من محمية ابيعية إلج بيئة ال يصلح ايها أي نو  من أنوا  الحياة
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 انعدام النظام البيئي الرطب بسبب مياه الصرف الصحي(: 1.1)صورة 

 باحكال: المصدر

 الشاطئيةو  البيئة البحرية .1

مياهره الااريرة اري البحرر ا بريا المتوسرط  –اري الوررع الطبيعري  –يصب وادي  زة 
شبه الاااة حاليا بسبب تأييد السدود من قبرل ال يران الصرهيوني و  علج الر م من ابيعته الاااة

   زة مما أحدث خلض بيئيرا بالتالي منع تداق المياه إلج ماراه ا دنج اي قطاو  اي ماراه العلوي 
 . وارحا اي المنطقة

نعامرررره البيئررري الراررررب مررررن البيئررررة و  ترا رررره الثقرررراايو  إن قررررب وادي  ررررزة بكثبانرررره الرمليرررة
التنررو  و  الأرراائية يخلررق تررداخض اريردا ارري الررنعم البيئيررة تتالرج ارري المضمررح التطاريسرريةو  البحريرة

كبررى اري حراع تأهيرل المنطقرة لتردعم السرياحة  الماء مما سريكون لره أهميرةو  الحيوي لنعم اليابسة
 .ا نأطة المرااقةو  البيئية

الأررراائية هررري المترررنلس الحرررالي السرررتامام سررركان قطرررا   رررزة بسررربب و  إن البيئرررة البحريرررة
العررروة السياسررية القاةمررة اررإن تطرروير منطقررة الرروادي سررياعل مررن المنطقررة أأثررر جررذبا للنأررا  

 .جتماعيالسياحي واال
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 مصب وادي غزة وتلوث البيئة الشاطئية بسبب مياه الصرف الصحي: (1.1)صورة 

 الباحك: المصدر
 

 

 

 

 الكثبان الرملية .1

الحيراة البريرة  تأتي أهمية ال ثبان الرملية كنعم بيئية اري كونهرا تردعم العديرد مرن عناصرر
الروادي  شرماعة الذي يتمثل  البا اري منطقرو  الحيواني إرااة إلج التنو  الزراعيو  بنوعيها النباتي
 . الطيور التي تتناسل ايهاو  الثدييات البريةو  التين التي تدعم العديد من الزواحفو  بكروم العنب

تقدم ال ثبان الرملية اواةد بيئية أخرى لعل أهمها تغذية الخزان الاواي بالميراه إذ تعتبرر مرشرحات 
التطاريسررية ارري قطررا   ررزة جيرردة لميرراه ا مطررار كمررا أنهررا تمثررل أحررد عناصررر المضمررح اللريرردة 

 .نأأت عليها حطارات متعددة كما أسللنا

ربمررا مسررتقبض ارري صررناعة و  تتمثررل القيمررة االقتصررادية للرمرراع ارري اسررتغضلها كمررادة بنرراء
عليه اإن ال ثبان الرملية اي منطقرة الروادي كمرا هرو الحراع اري براقي منرااق قطرا   رزة و  الزجاج

 السررريما مررررن قبرررل االحرررتضع الصررررهيونيو  قررررود المارررريةالسررررقة اررري العو  تعرررررت لضسررررتنزاة قرررد
 الترري برردورها تغطرري مياهررا جوايررة  ايررة ارريو  مسررتواناته الترري كانررت جا مررة علررج تلرر  ال ثبررانو 

قابلرررة للتخرررزين والحقرررن اررري بررراان ، ولرررذل  ارررإن معالارررة ميررراه الصررررة الصرررحي وجعلهرررا العذوبرررة
عرا لما تحتاجه المنطقة من شح وتلوث ا رن يعتبر من ا ولويات التي البد من العمل عليها ن

 .المياه الاواية كما أشارات ال ثير من الدراسات البيئية المختللة
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 منطقة الكثبان الرملية شمال منطقة الوادي(: 1.1)صورة 

 Google Earthالباحك، : المصدر

 :التنو  الحيوي  .1

مضمررح ا رن و  نعم البيئيررةالرو  علرج أنرره التبرراين اري أشرركاع الحيرراة يعررة التنررو  الحيرروي 
توار لها مقومات االلدهار، أورحت دراسات متعددة أن وادي  رزة و  التطاريسية التي تحتطنها

، وقد تراجعت الحياة البريرة يزخر بأشكاع الحياة البرية المختللة من اقاريات برية ونباتات ابيعية
السرربب ارري ذلرر  إلررج التارراولات  اري الرروادي  بعررد مسررتوياتها خاصررة المنطقررة الغربيررة منره ويرجررع

، وكانرررت لهرررذه التاررراولات أيطرررا ا  رررر علرررج البيئرررة البحريرررة البيئيرررة التررري أحرررد ها قررراانو المكررران
 .والسياحة بها

 :وادي غزة كمسار للطيور المهاجرة .1

يعتبررر وادي  ررزة أحررد أهررم المسررارات ارري السررطين الترري تسررل ها الطيررور المهرراجرة القادمررة 
الحمايررة و  النباتيررة التري ترروار الملارأو  بررالعكس نعررا لطبيعترره شربه الماةيرةو  اريقيرامرن أوراسريا إلررج أ

 .التناسل أحيانا للطيور المهاجرةو  الوقودو  والراحة
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 الليمونيررةو  الصررلراءو  الررذعرة البيطرراءو  ايررور الضمرريو  النرروار و  تعتبررر الطيررور الاارحررة 
الوليرات مرن أهرم الطيرور المهراجرة التري و  البطيراتو الطيور الماةية التي تأمل الطيرور الخاةطرةو 

 .الربيع من كل عامو  تزور المنطقة اي موسمي الخريف

 
 الحياة البرية للوادي وتعديات الناس عليها برمي النفايات(: 1.6)صورة 

السريما و  إن قدوم الطيور المهاجرة اي اصل الخريف إلج السرطين يأراع سركان السراحل
ب شررباأهم بغرررن صرريد الطيررور المهرراجرة القادمررة مررن عرررن القررريبين مررن وادي  ررزة علررج نصرر

يعتبررر مررن أهررم تلرر  الطيررور المهرراجرة الترري يحبررذها ( اللررر أو السررلوى )البحررر ولعررل ارراةر السررمان 
يصررطادون منهررا اآلالة سررنويا نعرررا لطيررب لحمهررا حيررك ورد ذكررره ارري عرردة موارررع و  الصرريادون 

 (. م9002، عبدربهو  محيسن،) .اي القرآن ال ريم
 مهددات التراث الحضاري في وادي غزة 1.1.1

 إمكانات جذب النأا و  ترا ه الثقاايو  جمة هي المهددات التي تؤ ر علج بيئة وادي  زة

 :السياحي له نذكر منها
  لعل أهم الملو ات هري الميراه العادمرة التري تلقرج اري و  اآل ار البيئيةو التلوث متعدد المصادر

الدراسررات اآل ررار البيئيرررة السررلبية للميررراه العادمررة علرررج   قررد أوررررحت العديررد مرررنو  ،وادي  ررزة
 الوررررع الصرررحي للمرررواانين جرررراء انتأرررار البعرررونو  التنرررو  الحيررروي ومررروارد الميررراه الاوايرررة

إلقاء النلايات الصلبة متعرددة  الطليليات المعوية، وكذل و  الرواةح ال ريهةو  اآلاات المزعاةو 
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التنرو  الحيروي و  تهدد صرحة النعرام البيئريو  لعادمةالمصادر التي ال تقل خطورة عن المياه ا
 .السياحة البيئية المنأودةو  ايه

 الترا يررة ارري منطقررة وادي  ررزة بغرررن إنأرراء المأررروعات و  ترردمير العديررد مررن المواقررع ا  ريررة
التردمير و  مرن أوررح ا مثلرة علرج ذلر  التاريرفو  التوسرعاتو  استصضح ا رارريو  السكنية

 .اور للنعام البيئي الرابال امل لتل الصنم الما
 شراةح الماتمع الللسطيني بمرا ايهرا المحاارل و  الثقااي ل ااة مستوياتو  رعف الوعي البيئي

نلمرس ذلر  جليرا مرن خرضع و  الترراث الحطراري اري وادي  رزةو  ذات الصلة بما يخص البيئة
بيئري حيرك الو  محتواهرا البيولروجيو  االنتهاأات المستمرة  راري محمية وادي  رزة الطبيعيرة

 القطررررع الارررراةر للغطرررراء النبرررراتي الطبيعرررري  سررررباب متعررررددةو  الصرررريد الارررراةر للحيرررراة البريررررة
الزراعرري علررج حسرراب المررواان البيئيررة الترري و  التعررديات المسررتمرة المتمثلررة بررالزحف العمرانرريو 

يعهر ذلر  جليرا اري الارزء ا خيرر مرن الروادي حيرك ردم مععرم النعرام و  ينعم بها وادي  زة
التري تعرود و  ألقيت ايه كااة أنوا  الملو رات البيئيرة بمرا ايهرا الحيوانرات النااقرةو  الرابالبيئي 

الصررحيين ذوي الصررلة و  اإلنسرران، إن عرردم اأتررراث المسررئولين البيئيررينو  بالطرررر علررج البيئررة
 .صحة الوادي كنعام بيئي اريد اي ا راري الللسطينيةو  يأاع التدمير المتضحق لبيئة

 الررررذي عررررادة مررررا يررررتم رؤيتررررهو  لررررج الغطرررراء النبرررراتي المحرررردود ارررري وادي  ررررزةالرعررري الارررراةر ع 
علررج الرر م مررن اآل ررار . مضحعتره ارري كاارة الزيررارات العلميرة الترري تعقررد إلرج منطقررة الرواديو 

 تردمير الأرتضتو  انارراة التربرةو  السلبية للرعي الااةر علج النعم البيئية من حيك تازةتها
 أن كثااته اي وادي  زة تسراهم أيطرا اري تردمير أعأراش الطيرور إال ،البادرات النباتية ايهاو 
كثيرررا مررا و  الثقاايررةو  الترري ال يكترررث الرعرراة عررادة بأهميتهررا التاريخيررةو  ترردمير المواقررع ا  ريررةو 

تررردميرها و  لرروح  انتأرررار ا  نرررام اررري الرررتضع ا  ريرررة وبررالقرب منهرررا ممرررا سررراهم اررري انارااهرررا
 .المتضحق

 عليرررره و  السرررريما تلرررر  المتعلقررررة بالمحميررررات الطبيعيررررةو  عات البيئيررررةالتأررررريو  رررررعف القرررروانين
المواقررررع ا  ريررررة الواقعررررة ارررري كنلهررررا يتوقررررع لهررررا و  ااالنتهاأررررات لمحميررررة وادي  ررررزة الطبيعيررررة

 .عررررردم اأترررررراث الاهرررررات الحكوميرررررة المسرررررئولةو  االسرررررتمرارية اررررري ظرررررل  يررررراب الرقابرررررة
 (9002-محيسن،عبدربه)
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 داتها في وادي غزةمهدو  السياحة البيئية 1.1.6
علررج أنهررا شرركل مررن أشرركاع السررياحة  تعرررة السررياحة البيئيررة علررج أنهررا شرركل مررن أشرركاع

تتطررمن الررذهاب لسمرراأن الترري تمثررل الحيرراة البريررة و  اجتماعيرراو  الترري تررروق لساررراد الررواعين بيئيررا
 .التراث الثقااي أهم وساةل الاذب ايهاو  (الحيوانيةو  النباتية)

ن وساةل الاذب السياحي اي وادي  زة تتطمن بأكل أساسي التنو  إن هنال  العديد م
سرراهمت بأرركل كبيررر ارري و  التررراث الثقررااي المتمثررل بعرردة مواقررع أ ريررة سرربق اإلشررارة إليهرراو  الحيرروي 

 .متنميتها بأكل مستداو  اإلعضن عن وادي  زة كمحمية ابيعية ياب الحلاظ عليها
ترررنع  و  ن تررروار مصررردرا للررردخل القررروميإن مرررن شرررأن السرررياحة البيئيرررة اررري وادي  رررزة أ

المحااعرررة علرررج و  هرررذا بررردوره يسرررهم اررري تطررروير محميرررة وادي  رررزة الطبيعيرررةو  االقتصررراد المحلررري
الترا يرة لمحميرة وادي  رزة الطبيعيرة، و  علج الرر م مرن ا هميرة البيئيرةو  الترا ية،و  مكنوناتها البيئية

الترري أشررير و  لبيئيررة نعرررا للعوامررل التاليررةإال أن الورررع الحررالي لرره ال يأرراع كثيرررا علررج السررياحة ا
 :لبعا منها من قبل

الترري و  الثقاايررةو  الخرردمات الطرررورية الضلمررة لتأررايع السررياحة البيئيررةو  انعرردام البنررج التحتيررة -
مراأررز التوعيررة و  المترراحفو  المعررارنو  المطرراعمو  اللنررادقو  إمرردادات الميرراهو  تتطررمن الأرروار 

تاردر اإلشرارة أنره أنأرئت اري مطلرع . الزاةررينو  زم السراةحين يرها مما يلو  اإلرشاديةو  البيئية
 العقد الحالي العديد من المأرروعات التطويريرة لمحميرة وادي  رزة الطبيعيرة تطرمنت جسرورا

 التوعيررررةو  مراأررررز إلدارة المحميررررةو  متنزهررررا ترايهيرررراو  سررررياجا شرررربكيا حرررروع المحميررررةو  سرررردوداو 
 رست العديد من و  السيما الماةية منها، كماو   رة مضحعة للطيور البريةو  اإلرشاد بأأنهاو 

 الأتضت النباتية إال أن مععم هذه المأروعات قد أصبح أ را بعد عين حيك دمرت بال امل
انارااهرررا بسررربب سررروء و  مرررا بقررري منهرررا أصررربح عبئرررا  قررريض علرررج بيئرررة المحميرررة نعررررا لخرابهررراو 

 .إدارتهاو  تصميمها
الررردم و  لعررل أورررح ا مثلررة هررو التخريرربو  ه البيئيررةمواةلررو  الترردمير المتضحررق لبيئررة وادي  ررزة -

مرررا يترترررب عليررره مرررن اقررردان للعديرررد مرررن و  شررربه ال امرررل للنعرررام البيئررري الرارررب اررري وادي  رررزة
 .عناصر التنو  الحيوي التي كان يزخر بها وادي  زة يوما ما 

السرريما للماتمررع الللسررطيني و  نقررص المعلومررات حرروع البيئررة ا  ريررة ارري وادي  ررزةو  رررعف -
بالتررالي و  الرذي ال يعرررة كثيرررا عررن وجررود المواقررع ا  ريررة بررل قررد ياهررل وجودهررا ارري المنطقررة

 حررردوث االنتهاأرررات البأررررية التررري ال تحمرررد عقباهرررا للترررراث الثقرررااي الرررذي ياسرررد حطرررارات
 .حوع وادي  زةو   قااات سادت يوما ما ايو 
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كمرا أسرللنا ارإن و  الحطراريةو  تاريف العديد من المواقع ا  رية ذات ا همية التاريخيةو  هدم -
العاقبرة للمواقرع و  تل الصنم قد أليل بأكل كامل اي السرنوات ا خيررة مرن منطقرة وادي  رزة،

الخطرط واررحة المعرالم التري تقتليهرا و  ا خرى إذا لم يتم الحلاظ عليها من خرضع السياسرات
 (08، ص م9002، عبدربهو محيسن،) .مععم دوع العالم

 

 ططاتوادي غزة في المخ 1.1
 :وادي غزة في المخطط اإلقليمي 1.1.1

 : للمخطط اإلقليمي اي نلوذ أربع بلديات وهي “ يقع وادي  زة ابقا

 .بلدية وادي  زة  -0

 .بلدية الزهراء  -9

 .بلدية المغراقة  -3

 .بلدية النصيرات  -4

 .المنطقة اإلقليمية -5

ركزيررة بررولارة الحكررم المحلرري، حيررك أن ل ررل بلديررة مخططهررا الهيكلرري المعتمررد مررن اللانررة الم
وحيررك اشررتمل كررل مخطررط هيكلرري علررج اسررتعماالت ا راررري لطررلاة الرروادي اإنرره سرريأتي ذكررر 

 .ذل  الحقا بالتلصيل
 ملكيات األراضي حول وادي غزة: 

ولمعرارررة اسرررتعماالت ا رارررري اررري منطقرررة الررروادي اإنررره يمكرررن تقسررريمها إلرررج  رررضث اسرررتعماالت 
 :رةيسية واق التالي

 .وهي المنااق السكنية والخدمات والمرااق والمأاريع و يرها: الحطرية المنااق
 .مثل الزراعة البعلية والمحاصيل والبستنة والمناظر الطبيعية: الزراعة
 .وهو الوادي نلسه: الوادي

وحسب خراةط التسايل الموجودة اي سلطة ا راري اإن ماررى الروادي لره أرقرام وقطرع 
ك الحكومرة وعليره يمنرع إقامرة أو تخصريص  ي منأرأة  ابترة أو وقساةم رسمية وهري ررمن أمرض

 يرررر  ابترررة ررررمن تلررر  المنطقرررة، كمرررا وأن مععرررم ا رارررري حررروع ماررررى الررروادي مل يرررة خاصرررة 
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دنررم  03030، ومسرراحة منطقررة الرروادي تقرردر بررر بمععمهررا والطررئيل أراررري سرربع وأراررري وقررف
 .للمخطط المراق“ ابقا مقسمة حسب المل يات إلج أربعة منااق كالتالي

 
 مخطط ملكيات األراضي حول وادي غزة(: 1.1)شكل

  زة_ولارة الحكم المحلي: المصدر

 

 ملكيات األراضي حول وادي غزة(: 1.1)جدول 

 مالحظات النسبة المئوية ملكية األرض الرقم

  - % 60 أراري خاصة . 0

  توجد علج ا  لب شرق الوادي % 96.2 أراري بئر السبع . 9

 مععم هذه ا راري رمن المغراقة وقد استؤجرت  % 09.0 أراري وقف . 3

 توجد علج اوع الوادي وعند ام الوادي  % 0 أراري حكومية . 4

  زة_ولارة الحكم المحلي: المصدر

 

 :Costal Zoon Planوادي غزة في مخطط الساحل  1.1.1

أرد عليره المخطرط اإلقليمري والرذي أ 0228ابقاا لمخطط الساحل اري المخطرط اإلقليمري 
اقد ااترن منطقة وادي  زة منطقة محمية ابيعيرة يارب الحلراظ عليهرا  9090-9005المعدع 

 .أما واقترح المنااق المحاذية للساحل كمنااق ترايه، وعلج المنااق ا  رية الموجودة بها



 

112 
 

 
 م1116مخطط منطقة الساحل لعام جزء من (: 1.1)شكل 

  زة_المحلي ولارة الحكم: المصدر

 

 م1111-1111وادي غزة في المخطط اإلقليمي  1.1.1

 300لقد اقترح المخطط اإلقليمي المعتمد للمحااعات الانوبية منطقرة محميرة للروادي بعمرق  -0
مرررن  –للعرررروة الخاصرررة لللسرررطين حيرررك أن التخطررريط ايهرررا برررالمقلوب “ مترررر ول رررن ونعررررا

اررررري الترتيررررب لرررردمج ذلرررر  المخطررررط مررررع الررررم ي –المسررررتوى ا دنررررج إلررررج المسررررتوى ا علررررج 
المخططات الهيكلية المعتمردة اري البلرديات الماراورة لروادي  رزة بحيرك تأخرذ بعرين االعتبرار 

اقرد ترم اسرتدراك الواقرع اري “ المنطقة المحمية المنوه عنها اي المخطط اإلقليمي  ول ن اعليرا
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العبررر قطاعيررة لاررزء  التوايررق بررين المخططررات الهيكليررة والمخطررط اإلقليمرري ارري المخططررات
 .من اإلقليم 

تم اقتراح جزء من الوادي كمنتزه واني رمن المخطط اإلقليمي هرذا اللسران ا خطرر الرذي  -9
 .يأاع التنو  الحيوي اي المنطقة ويعيده إلج سابق عهدها 

النعام الااري اإلعداد له يحرم البناء اي المنااق المحمية وينص علج استخدامها كمنااق  -3
 .يهية وسياحية ترا

كما اقترح المخطرط المنرااق اإلقليميرة والهيكليرة المحاذيرة لحررم الروادي كمنرااق لراعيرة ممرا  -4
يتنا م مع ملهوم االستدامة الذي هو أحد أهداة المخطرط اإلقليمري مرن حيرك الحلراظ علرج 

 آمنرررة اررري المسرررتقبل للررروادي حرررق ا جيررراع القادمرررة باإليلررراء بحاجاتهرررا وممرررا يعطررري منطقرررة
 .وماراه 

كمررا اقترررح المخطررط اإلقليمرري  ررضث محطررات معالاررة لميرراه الصرررة الصررحي  لحررل مأرركلة  -5
 .تصريف المياه العادمة إلج الوادي 
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 1111_1111 لقطا  غزة اإلقليميالمخطط (: 1.1)شكل 

  زة_ولارة الحكم المحلي: المصدر

 وادي غزة في المخططات الهيكلية 1.1.1

 بلدية الزهراءالمخطط الهيكلي  . 1

 8/9002ارري اللانررة المركزيررة بالسررتها رقررم  تررم اعتمررادهالمخطررط الهيكلرري لبلديررة الزهررراء 
وحسرررب اسرررتعماع ا رارررري يوجرررد منطقترررين سررركنيتين ماررراورتين لماررررى  94/6/9002بتررراريخ 
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الرروادي وبسرربب عرردم وجررود منطقررة خطررراء كحرررم للرروادي تلصررل بررين المنطقررة السرركنية ومارررى 
، وهذه المنطقترين هري سركن سرياحي أكل خطورة علج السكان اي المنطقة المحاذيةالوادي مما ي

للتعرررة علررج ( 4.5)أ حيرك تقررع مباشررة علررج شرراائ البحرر مررن الاهررة الغربيرة انعررر شرركل رقرم 
 .نسبة اإلشغاع والمساحة الصغرى للقسيمة، ومنطقة سكني ب

 
 م1117الزهراءبلدية :المصدر  مخطط هيكلي لمدينة الزهراء(: 1.1)شكل 

 بلدية الزهراء، ولارة الحكم المحلي: المصدر

 

م مرروالي للرروادي كمررا 90ولعررل المخطررط الهيكلرري لمدينررة الزهررراء قررد اعتمررد شررار  بعرررن 
هو معرون اري المخطرط العبرر قطراعي كمرا سريتم ذكرره الحقرا، ول نره لرم يحردد منطقرة المحميرة 

رجرع مهنرد  التنعريم اري البلديرة ذلر  بسربب م كما أشار المخطط العبر قطاعي، وي30الطبيعية 
المل يررات الصررغيرة الواقعررة علررج رررلاة الرروادي الترري سرريأتي عليهررا المخطررط العبررر قطرراعي عنررد 
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بتراريخ . ، مقابلة شخصيةبلدية الزهراءب رةيس قسم التخطيط:حالم أبو سلطان).العمل علج تنليذه
 (.م90/3/9002

 :المخطط الهيكلي لبلدية النصيرات . 1

لمخطط الهيكلي لبلدية النصيرات الذي تم اعتماده اي جلسة لانة التنعريم المركزيرة رقرم ا
متررر كمنطقررة  80وقررد تررم اقتررراح منطقررة مارراورة لرروادي  ررزة بعمررق  92/0/0222بترراريخ  0/22

متر يعمرل علرج اصرل المنرااق السركنية عرن حررم  90خطراء مأارة وموالي لها شار  بعرن 
 .الوادي

 
 المخطط الهيكلي لبلدية النصيرات(: 1.6)شكل 
 م9002ولارة الحكم المحلي: المصدر 

للبلرديات الواقعرة يعتبر المخطط الهيكلي لبلديرة النصريرات مرن أقردم المخططرات الهيكليرة 
م موالي لطرلة الروادي حيرك يرأتي 90علج الوادي، ومع ذل  اقد تم اعتماد شار  هيكلي بعرن 

ااعررررة علرررج هررررذه المنطقرررة عررررن اريرررق منررررع البنررراء ايهررررا إال بعررردها منطقرررة لراعيررررة، ويمكرررن المح
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بالأررررو  التررري تطرررعها الهيئرررات المختصرررة، ويضحررر  أن الأرررار  الهيكلررري ال يسرررتمر اررري الاهرررة 
الأررقية مرن المخطرط ويضحرر  أيطرا أن القسراةم هنرراك صرغيرة وتمترال بقلررة عرررها، ولرذل  عنررد 

سرررتواجه ال ثيرررر مرررن  صررريلي لهررراتل مخطرررط تطبيرررق المخطرررط العبرررر قطررراعي عليهرررا بررردون عمرررل
 .المأاأل اي المل يات التي ستحتاج لحل

 :المخطط الهيكلي لبلدية المغراقة . 1

المخطط الهيكلري لبلديرة المغراقرة الرذي ترم اعتمراده اري جلسرة لانرة التنعريم المركزيرة رقرم 
طقرة متر كمن 95وقد تم اقتراح منطقة مااورة لوادي  زة بعمق  02/5/9000بتاريخ  0/9000

متررر يعمررل علررج اصررل المنررااق السرركنية  90بعرررن  هيكلرري خطررراء مأررارة ومرروالي لهررا شررار 
 .عن حرم الوادي

 
 مغراقةالمخطط الهيكلي لبلدية ال(: 1.7)شكل 

 م9002ولارة الحكم المحلي: المصدر
مررا ياعررل هررذا الاررزء  ويضحرر  أن جررزءا مررن الأررار  الهيكلرري يمررر ارروق جررزء مررن الرروادي

انات التي تأتي علج الوادي ومنطقة المغراقة عند اتح السدود عليها، ويضح  عند معررا للليط
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متررر أن بعررا القسرراةم والمل يررات يررتم اسررتقطاعها بأرركل كامررل، وهررذا  30اعتمرراد منطقررة محميررة 
يعيدنا أيطا للقوع أنه ياب أن يكون هناك حض للمل يرات الصرغيرة وبمرا ال يتعرارن مرع الخطرة 

 .ط العبر قطاعيالتي ورعها المخط
أذل  ال بد مرن دراسرة أمراأن التامعرات السركنية حروع الروادي حيرك أن بعطرا منهرا يرتم 

 .إ راقه بلعل الليطانات التي تاتاح البلدة

 المخطط الهيكلي بلدية وادي غزة . 1

المخطط الهيكلي لبلدية وادي  زة الذي تم اعتماده اي جلسة لانة التنعيم المركزية رقم 
متر كمنطقة  95وقد تم اقتراح منطقة مااورة لوادي  زة بعمق  00/0/9002ريخ بتا 0/9002

متر يعمل علج اصل المنااق السكنية عن حرم  90خطراء مأارة وموالي لها شار  بعرن 
 .الوادي

  
 وادي غزةالمخطط الهيكلي لبلدية (: 1.8)شكل 

 م9002ولارة الحكم المحلي: المصدر
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ويضح  وجود منطقة سكنية بالقرب من منطقة الوادي ومنطقة لراعية وشار  هيكلي 
م ومنطقة خطراء تلصل الأار  الهيكلي عن مارى الوادي ويحتاج هذا المخطط 90بعرن 

للدراسة ماددا بسبب وجود إ راق للمنطقة الزراعية للغرب من الوادي بسبب الليطانات، أي أنه 
 .ة عندما تم ورع الأار  الهيكليال توجد دراسة عملي

 وادي غزة في الجزء المقابل لبلدية البريج . 1

 يفصل وادي غزة عن نفوذ بلدية البريج منطقة زراعية إقليمية  

  
               منطقة لراعية ب                      منطقة لمعالاة مياه الصرة الصحي                  

 اإلقليمي للمنطقة الوادي مقابل البريج المخطط(: 1.1)شكل 

 م9002ولارة الحكم المحلي: المصدر

 وادي غزة في المخطط عبر القطاعي 1.1.1

لقرررد جررراء المخطرررط عبرررر القطررراعي وهرررو مخطرررط لارررزء مرررن اإلقلررريم ليحرررل المأررركلة برررين 
 تررررم ورررررعهالمخططررررات الهيكليررررة والمخطررررط اإلقليمرررري، كمررررا أن المخطررررط عبررررر القطرررراعي الررررذي 

طقررة الوسررطج و ررزة يقسررم الرروادي إلررج جررزةيين جررزء مررع المنطقررة الوسررطج وجررزء مررع محااعررة للمن
 . زة

 ريجالب



 

121 
 

وقد تم ورع المخطط بتأكيل لانة خاصة إلعادة تأهيل وادي  زة برةاسة سلطة جرودة 
يسرري هرذا  البيئة وعطوية كل مرن ولارة الحكرم المحلري وولارة التخطريط وسرلطة ا رارري، حيرك

 :اإلدارية اآلتيةالمأرو  علج الحدود 

 .البحر ا بيا المتوسط ويتمثل اي مصب الوادي:  رباا 

 .خط الهدنة: شرقاا 

 .يتمثل بنلوذ بلديات الزهراء والمغراقة ووادي  زة: شماالا 

 .يتمثل بنلوذ بلديتي البريج والنصيرات: جنوباا 

 
 المخطط عبر القطاعي لوادي غزة(: 1.11)شكل 

 (م9002.سلطة جودة البيئة المحلي، ولارة الحكم: )المصدر

 :هذا وقد أحتوى المخطط اإلقليمي علج بعا المعايير التخطيطية العامة وهي كالتالي

 المعايير التخطيطية 1.1.1.1

 :تنقسم منطقة المشرو  الى منطقتين .1

1 

2 

3 

4 
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 نطقة مارى وادي  زة وهي منطقة محمية ابيعية يمنع اقامة أية انأطة عليهام. 

 لررروادي وهررري منطقرررة محميرررة ابيعيرررة ال يسرررمح بالبنررراء ايهرررا اال مرررن خرررضع منطقرررة حررررم ا
 .مخطط تلصيلي معتمد من اللانة المركزية

 :مناطق كالتالي 1يتم تقسيم منطقة المشرو  الى  .1

  وهي المحصرورة برين حردود ماررى الروادي جنوبرا وشرار  صرضح الردين :  (0)منطقة رقم
الزهراء والمغراقة شماال والبحر االبريا المتوسرط  شرقا وحدود المأرو  المحاذية لبلديتي

 . ربا

  وهري المنطقرة المحصرورة برين حردود ماررى الروادي شرماال وبرين شرار   : (9)منطقة رقرم
صررضح الرردين شرررقا وبررين حرردود المأرررو  المحرراذي لبلديررة النصرريرات جنوبررا وبررين البحررر 

 .االبيا المتوسط  ربا

  ورة بررين حرردود مارررى الرروادي جنوبررا وبررين خررط وهرري المنطقررة المحصرر : (3)منطقررة رقررم
الهدنررة شرررقا وبررين حرردود المأرررو  المحاذيررة لبلديررة وادي  ررزة شررماال وبررين شررار  صررضح 

 .الدين  ربا

  وهري المنطقرة المحصرورة برين حردود ماررى الروادي شرماال وبرين حردود  : (4)منطقة رقم
يج جنوبررا وبررين شررار  صررضح المأرررو  المحرراذي للمنطقررة االقليميررة القريبررة مررن بلديررة البررر 

 (4.00)شكل  .الدين  ربا وبين خط الهدنة شرقا

بإعررداد مخططررات تلصرريلية ل ررل منطقررة مررن منررااق  تأهيــل وادي غــزة إعــادةتكلــف لجنــة  .1
 ا صروعالمأرو  علج حدة وراعها للانرة المركزيرة لسبنيرة وتنعريم المردن العتمادهرا حسرب 

 (م9002الحكم المحلي، ولارة).0/9500 أو 0/5000بمقيا  رسم 

 اررري جلسرررة رقرررم(  9و 0)وقرررد ترررم اعتمررراد المخطرررط عبرررر القطررراعي اررري المنطقترررين رقرررم 
علررررج أن يررررتم اعتمرررراد برررراقي المخطررررط بعررررد عمررررل الراررررع  م00/05/9006وبترررراريخ    2/9006

 .الأرقية للوادي المساحي الضلم للمنطقة

 :حيك تم اعتماد
مترر منطقرة خطرراء  رم 30مترر وتأرمل علرج 50ن وهي موالية لمارى الوادي بعر :  منطقة أ 

 .متر شار  خدمة 90
 (4.00)شكل  .ذات اابع استخدام لسنأطة الترايهية واإلسكان بأرو  خاصة: منطقة ب
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 .المشاريع التنموية المستقبلية لوادي غزة 1.1
مررن المأرراريع التطويريررة الترري سرروة تسرراعد علررج تنميررة وادي  ررزة هررو مأرررو  محطررة 

لصرررة الصررحي شرررق منطقررة البررريج شرررق الرروادي حيررك سرروة يحترروي هررذا لمركزيررة المعالاررة ال
 المأرو  علج  ضث مراحل 

مترر مكعرب مرن ميراه الصررة الصرحي بدرجرة تسرمح  60,000سرتعالج حروالي  :حلة الولىر الم
هرو مرا سيأركل ماررى داخرل و  بالتخلص منها اي البحرر وال تصرل لدرجرة اسرتخدامها اري الزراعرة

صررررة و  نرررا يارررب اعرررادة تأهيرررل الررروادي حيرررك سرريتم الالرررة كاارررة التعرررديات مرررن مخللررراتهو  الرروادي
 .صحي 

سريتم ليرادة الطاقرة االسرتيعابية  ا ولرجخرضع عأرر سرنوات مرن تطبيرق المرحلرة  :المرحلة الثانيـة
متر مكعب حيك سوة يكون هناك نوعية لتحسن  120,000لمحطة لت ون قادرة علج معالاة ل

خررط مكررروت الاديررد الررذي و  مأرراريع الاانبيررة الترري تعمررل كمحطررات تحليررةللميرراه الأرررب نتياررة 
 .سينعكس علج جودة مياه الصرة الصحي 

ـــة ـــة الثالث وحررردات لزيرررادة نسررربة المعالارررة لتصررربح الميررراه قابلرررة لضسرررتخدام  إررررااةسررريتم  :المرحل
نرااق الزراعيرة هنا ياب العمل علج الدراسات حتج يتم االستلادة من هذه المياه اي المو  الزراعي

دمحم : مرردير وحرردة إدارة مأرررو   ررزة المركررزي للصرررة الصررحي، قابلرره: اريررد عاشررور).المارراورة 
 (.م03/03/9002: بتاريخ. البحيصي

 :دراسة الوضع القائم لوادي غزة  1.1
 : غزةفي وادي تنمية الالمشاكل التي واجهت    1.1.1

ان ا داء الطبيعي وإنتاجية النعام اإليكولوجي بسبب المأاأل التي أدت إلج  تدهور البيئة، واقد
ارري الرروادي وبسرربب االسررتخدام  يررر المسررتدام لسراررري والميرراه والطاقررة والمرروارد ا خرررى توجررب 

ويمكرن ذكرر هرذه المأراأل التري التدخل لحل المأركلة ومعالاتهرا،  المسئولين عن وادي  زةعلج 
 :تواجه التنمية اي وادي  زة كالتالي 

   وخاصة للمنااق السكانية المحاذية  ير المأرو  من النلايات الصلبة والساةلةالتخلص
 .للوادي

  ويعهر ذل  جليا اي اهماع  ورواحيها  زةعدم وجود روابط تنموية خاصة اي وادي
 .البلديات المحاذية للوادي اي ورع خطط تنموية بل وعدم متابعة اإلنأاءات هناك



 

123 
 

 ةي خاصررة علررج محطررات الصرررة الصررحي الترري تعمررل اإلنقطررا  المت رررر للتيررار ال هربررا
 .علج رخ مياه الصرة الصحي  حوان المعالاة المؤقتة  رب الوادي

 العأرواةية اري أعمراع التنميرة العمرانيرة للمنرااق المحاذيرة للروادي  الناتج البصري  ورھالتد
 خاصة تل  المنااق التي تقع خارج حدود النلوذ للبلديات

 سات المسرئولة ررمن نطراق نلوذهرا اري رربط المنأر ت اري حررم تهاون البلديات والمؤس
 .الوادي

  المل يرررات الخاصرررة لمنطقرررة الررروادي حيرررك أن أ لرررب ا رارررري يمل هرررا النرررا  كمرررا ذكرررر
 .سابقا

  الصيد الااةر للحيوانرات والطيرور خاصرة اري المنرااق المحاذيرة للأرريط الحردودي شررق
 .الوادي

 قطرا   رزة، باتاراه  سرراةيلية المحاذيرة لحردودتصريف ميراه الماراري مرن المسرتوانات اإل
خاصررررة اررري اصررررل الأررررتاء، بعرررا هررررذه الميرررراه كررران مصرررردره مصررررانع  أرارررري ا هررررالي

 .أيماوية

لمأاأل المذكورة أعرضه المتمثلرة اري تردهور الروادي إذا أريرد تحقيرق إيااد حل لا ان البد من 
 .للمنطقةمستقبل مستدام 

 سسات المسئولة عن وادي غزةالمم اإلجراءات التي اتخذتها  1.1.1

بتأكيل لانة خاصرة إلعرادة تأهيرل عبر القطاعي قد تم ورع المخطط أما ذكر سابقا ا
وادي  رررزة برةاسرررة سرررلطة جرررودة البيئرررة وعطررروية كرررل مرررن ولارة الحكرررم المحلررري وولارة التخطررريط 

 ، ول ررن مررا لالررتوهررذه المؤسسررات تطررم جميررع البلررديات والمؤسسررات الخاصررة وسررلطة ا راررري
،  ن كررل مؤسسرة ترمرري هنراك مأركلة وارررحة وجليرة اري إدارة ملررف التنميرة والتأهيررل لروادي  رزة

عن كاهلها الحمل وترميها علرج ا خررى بحارة عردم وجرود تنسريق، وإذا التلتنرا للتارارب العالميرة 
والتارربتين المررذكورتين سررابقا، ناررد أن أولررج خطرروات التنميرة هرري إنأرراء مؤسسررة أو هيئررة تنمويررة 

 .صة بالمارى الماةي ولها السلطة المطلقة علج استخدامات ا راري علج رلاة المارى خا

هنررراك إجررراءات هامررة ومت رررررة اتخررذت إللالرررة المررواد الملقرراة اررري جميررع أنحررراء  أمررا كرران
أدى ذلرر  إلررج تحسررن ارروري ارري المعهررر،  مررن قبررل البلررديات الترري لهررا نلرروذ علررج الرروادي، الرروادي

 .من قبل سكان المنطقة ء المخللات كممارسة عامةوقف إلقاول ن ليس إلج 
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يتطلرب خطرة إنماةيرة شراملة   ي إسرتراتيايةيتدهور  ن التنليذ السليم   ظل الوادي ل ن
أن اعتمراد خطرة إنماةيرة شراملة لروادي حيرك ومنسقة، اطض عن هيكل إداري لتنليذ هرذه الخطرة، 

داء النعررام اإليكولرروجي للرروادي  وخلررق مررن شررأنه أن يرروار إاررارا للعمررل مررن أجررل اسررتعادة أ  ررزة
اري تحسرن تؤدي اري نهايرة المطراة إلرج التري سر ،بيئات صحية وتواير اررص الستصرضح الميراه

 .للسكان اطض عن الحياة البيئية والبحرية والتي تتميز ايها منطقة وادي  زة نوعية الحياة

 خطوة نحو تنمية شاملة لوادي غزة 1.1.1

الترري و .  ررزةلمرروارد البيئيررة والثقاايررة والترايهيررة والميرراه ارري وادي تهرردة إلررج تنميررة اخطرروة 
 :تأمل ما يليياب أن 

ترررواير مسررراحات ملتوحرررة ومنتزهرررات علرررج امترررداد الررروادي وتوسررريعها إلرررج المنرررااق السررركنية  -
 .المحيطة

والعمررل  المنرااق ا  ريرة الماراورة، خاصرة ارري  رزة تطروير المروارد الثقاايرة الراةعررة اري وادي -
 .ربط تل  المواقع مع الوادي وإنأاء المتاحف التي تساعد علج إظهار تراث المنطقةعلج 

أررقية للرروادي واسررتعادة النعررام البيئرري الراررب إعرادة إنأرراء المنرراظر الطبيعيررة ارري المنررااق ال -
 االسررتلادة مررن ودراسررة إمكانيررة إنأرراء سرردود وجيرروب ماةيررة تعمررل علررج ، اللريررد  رررب الرروادي

 .اي ري المزروعات والمزار  القريبة من منطقة الواديالمياه المعالاة 

 طا  الخاص لتاديد منطقة تطوير السياحة ذات االستخدامات المتعرددةللقتواير استثمارات  -
 .والواقعة علج ساحل البحر حسب المخططات التلصيلية لبلديتي النصيرات والزهراء

 .وتنمية السياحة تواير ارص استثمارية للقطا  الخاص والمرااق الترايهية -

والعمرررل علرررج إنأررراء مختبررررات  ترررواير اسرررتثمارات للقطرررا  الخررراص للتنميرررة الزراعيرررة المبت ررررة -
 .مهتمة بالحياة البرية والنباتية والحيوية بالوادي 

المنرااق الماراورة بناء مرااق لمعالارة الميراه وإعرادة تردويرها وتلبيرة احتياجرات الميراه اري  -
 .للوادي
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 حواض المعالجة الممقتة غرب الوادي أ(: 1.7)صورة 

 www.youtube.com:المصدر

 

 :الخالصة

مسررتقلة ذات مسررئولية وذات صررضحية كاملررة تمكنرره مررن يحترراج وادي  ررزة إلنأرراء هيئررة 
العمرل علرج إجرراء البحروث التخطيطيرة والعلميرة القابلرة للتطبيرق علرج أرن الواقرع، اتررك الروادي 

وتااهررل المأرركضت يسرراعد علررج تلرراقم الورررع  لغيررر واقعيررةوتااهلرره بماموعررة مررن المخططررات ا
 .البيئي والعمراني للوادي

 وايما يلي جدوع للمقارنة بين الحاالت الدراسية مع وادي  زة
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 وجه المقارنة بين الحالت الدراسية ووادي غزة( 1.1)جدول
 وادي غزة وادي حنيفة نهر النيرفيون وجه المقارنة

المدينة والموقع 

 الجغرافي

مدينة بلباو بإقليم الباسك 

 بأسبانيا
 وسط قطاع غزة بفلسطين مدينة الرياض بالسعودية

 الحجم والمساحة

كمم، ويممر  72يبلغ طول النهر 

مم  كمم 15بمدينة بلبموو بمسموفة 

محممممور النهممممر المممم   ي  ممممر  

ويبلممغ م وسممض عر ممه  المدينممة

 .م81

كمممم، 121يبلمممغ طمممول الممموا   

ويمممممر بمدينممممة الريممممو  ممممم  

الجهة الغربيمة مم  الاممول  لم  

كمممم ويبلمممغ  81الجنممموط ب مممول

م وسض عر مه الممور بولمدينمة 

 .م111

كممممم 115يبلممممغ طممممول المممموا   

وال مممول العممموطع لع مممو   ممم   

كممم ممم  الاممر   لمم  الغممرط، 8

 .م61ويبلغ م وسض عر ه 

 مصدر وتوفر المياه

سلسمملة ابممول منبممع النهممر ممم  

 ممول اطم ممور بهو ،كون وبريممون

يكون النهر في  لجليدأو ذوبون ا

أكبممر ع وتا ممه للميمموم، فولميمموم 

م مموفر  فيممه علمم  مممدار ال مموم، 

% 41حيث  ه ل اطم ور في 

 م  أيوم السنة

ي  مد الوا   بامكل كبيمر علم  

ميموم اطم مور الموسممية، حيممث 

ينبمع الموا   ممم  ابمول طويمم ، 

ويبعممم  مم مممدا ح ممم  الصمممحرات 

انوبو، فولميوم فيه موسمية وي م 

  باممممكل كبيممممر علمممم  االع مممممو

السمممممدو  فممممممي   ممممم ي  ميمممممموم 

اطم مممممممممممور ل سممممممممممم  دامو  

 .ال راعية

ي  مد الوا   باكل كبيمر علم  

ميوم اطم ور الموسممية، حيمث 

ينبع الوا   مم  ابمول ال ليمل، 

ويصمممي فمممي البحمممر اطبمممي  

الم وسممض، وانامموت السممدو  فيممه 

يكممممون ذا أھميممممة قبممممل مصممممبه 

كم لمو  مثلمه  لما المن عمة 15بـ

يس  سممموعد علمممم  مممم    ممممور

 .ذلا

وبسمممبي السمممدو  ال مممي أناممم ھو 

اإلحمم  ل يكممون المموا   طممول 

 . ال وم شبه اوف

 النظام اإلداري

ھيئممة مسمم علة بم وب ممة الحكومممة 

اإلسبونية و شمراف بلديمة مدينمة 

 .بلبوو

ھيئمة مسم علة  سم   علم  عممل 

الدراسممممو  ال نمويممممة الم  ل ممممة 

علمم  المموا  ،  نبثمم  ممم  أمونممة 

 ، و سممممم  ال وصمممممة الريممممو

 .ھيئة  نمية وا   حني ة

ي بمممع الممموا    لممم  ال ديمممد مممم  

الجهممو  ال نميميممة، فممم  اهممة 

فهممو ي بممع لسممل ة اممو   البيئممة 

كمحميمممة طبي يمممة ومممم  اهمممة 

أخرى فهو ي بع لمواار  الحكمم 

المحلممممي ال ممممي  اممممرف علمممم  

البلمممممديو  ال مممممي لهمممممو ن مممممو  

 نميمي عل  الملكيو  الواق مة 

 . حت سي ر هو

راضي ملكيات األ

 واستخداماتها

ملكيممو  اطرا ممي حممول النهممر 

كونت في أ لبهو للمصمونع ال مي 

كونمممت من امممر  حمممول الممموا   

وھي ملكيو  خوصة،  م ال ممل 

 حويممممممل  لمممممما علمممممم  نعممممممل و

االسممممم  موال   لممممم  خمممممدمو  

 جوريممممة واسمممم  موال   عوفيممممة 

 .وم ن ھو 

كممون حممول المموا   ال ديممد ممم  

المصمممونع والملكيمممو  ال وصمممة 

علم   لموا الموا   ال ي عملت 

لسممنوا  طويلممة، حيممث  ممم نعممل 

 لمما المصممونع و عممو   اسمم  دام 

اطرا ممممي بمممممو ي ممممدم ال نميممممة 

 . الحولية للوا  

ملكيمو  اطرا مي حمول وا   

 مم   ھممي ملكيممو  خوصممة، مممو 

ي نممممي أن أ  فرصممممة  نمويممممة 

للمموا   البممد ممم   يجممو  حلممول 

ل لممما الملكيمممو ، وفمممي الغولمممي 

 . س  دم للسك  وال راعة

 المناطق األثرية

   بر مدينة بلبموو نموذامو ايمدا 

للصممممور  ال ممممي يمثلهممممو النمممممو 

ال مرانمممي م ل مممو وراامممه  ر مممو 

م موريممممممو  نيممممممو علمممممم  مممممممر 

وي  بر نهر النيرفون ، ال صور

بمثوبة المحور ال مني لل  مرا  

حيممث ، الم  وقبممة ل مليممة النمممو

نجمممد أن المنممموط  العديممممة فمممي 

قلممممممممي المدينممممممممة ب رااھممممممممو 

 الك سيكي الم مور 

نامم  علمم   مم وف وا   حني ممة 

الكثيممممممممر ممممممممم  الح ممممممممورا  

ال وري ية واط ريمة ال مي  حكمي 

 وريخ الحعمي ال مي ممر  عليمه 

ول مممل أھمهمممو من عمممة الدرعيمممة 

 .ال وري ية

أح وى وا       عل  الكثيمر 

ممم  اطمممموك  ال را يمممة المعوممممة 

علممممم  الممممم  ل العريبمممممة مممممم  

الممموا  ، ھممم م اطمممموك   حكمممي 

ري يمة ال مي ممر بهمو الحعي ال و

ھممممم ا الممممموا  ، ك مممممل السمممممك  

اط ممر  المم   ي  بممر ممم  أھممم 

المم  ل بولمن عممة و يرھممو ال ممي 

يجي المحوفمة عليهو وال نعيي 

عنهممممو لمممممو لهممممو ممممم  مممممر و  

 .سيوحي و عوفي عل  المن عة
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تطبيــق الدراســات نظريــة لتــأثير المجــاري المائيــة علــى العمــران داخــل المــدن علــى  1.1
 .وادي غزة

 :قدمة م
كيليرررة تطبيرررق النعريرررات الرررثضث علرررج و  سررروة نتحررردث اررري هررردا الارررزء عرررن واقرررع وادي  رررزة

قررد أ بررت الدراسررات أن لطررلاة المارراري الماةيررة تواجررد علررج كااررة جررداوع االعمرراع التنمويررة و  الرروادي
ذل  لما تتمتع به مواقع تل  الطلاة من ارص تنمويرة مميرزة علرج و  التخطيطية داخل المدن ال برى 

 .ما يسمج بالطلاة الماةية الاديدةحيك أصبح هناك ، مركزي داخل المدينةو  واسعو  رياطاق عن
الرررذي سررريهتم بدراسرررة سرررريعة و  واررري هرررذا الارررزء سررريتم عررررن لمراحرررل الدراسرررة الميدانيرررة

قررد تررم تحديررد منطقررة الدراسررة الميدانيررة بنرراء علررج االهميررة مررن و  لضسررتعماالت علررج رررلة الرروادي
هري المنطقرة الواقعرة برين شرار  صرضح و  الناحيرة الأركلية للعمررانو  لضستعماالت الناحية الوظيلية

الترري تعتبررر و  قررد تررم تقسرريم هررذا المحررور الررج عرردة قطاعرراتو ، مصررب الرروادي   ربرراا و  الرردين شرررقا
 :حدودها كالتالي 

 .بلدية الزهراء و  الذي يقع تحت نطاق بلدية المغراقةو  هو الحد الأمالي:الحد ا وع 
 (4.00:شكل) .قع تحت نطاق بلدية النصيرات يالذي و  هو الحد الانوبيو  :اني الحد  
 أثر التطوير على عناصر التشكيل العمراني 1.1.1

مرن المضحرر  ارري الحرالتين الدراسرريتين السررابقتين كيررف ترأ رت عناصررر التأرركيل العمرانرري 
المسررارات، )سررة هرري بعرد التطرروير الررذي ارراع رررلاة تلرر  الماراري الماةيررة، وهررذه العناصررر الخم

، وكرأي ماررى مراةي ارإن وادي  رزة (نقا  االلتقاء، العضمات المميزة، الحردود، والمنرااق المميرزة
يررة ا ولررج، وأيررة أهررداة هررو مسررار ابيعرري اريررد ينتهرري بأرراائ البحررر حيررك يسررهل تطبيررق النعر 

  .تنطبق تحت العناصر الخمس كما تم ذكره اي اللصل السابق
 المسارات .1

م باانرب حررم 90مضحر  أن المخطرط عبرر القطراعي اعتمرد وجرود مسرار بعررن امن ال
م عرررررن كمحميررررة ابيعيررررة وهنررررا يررررأتي دور المخططررررات التلصرررريلية الترررري سررررتعتني 30الرررروادي و

، والعمرل علرج ربرط ارش المسرارو  االهتمام بتنسيقبمسارات الحركة للمأاة والسيارات والزاةرين، و 
يثرررة، وترررواير أمررراأن انتعرررار للسررريارات، واحتررررام الطرررابع محرررور الررروادي بأررربكة نقرررل جمررراعي حد
قترحرررررة واحتررررررام النلاذيررررة البصررررررية للمنررررااق السررررركنية المالمعمرررراري اررررري تنسرررريق مسرررررار الرررروادي، 

 .والمدروسة علج رلاة الوادي
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ية مقترح للمسارات الموازية لحرم الوادي والعمودية عليه والتي تربط األحياء السكنتوضح (: 1.11)شكل 

 .بضفاف الوادي من خالل الجسور البداعية

 الباحك: المصدر

 

 
 مقترح لجسر ابداعي لفصل ممرات المشاة عن الحركة اآللية على ضفاف الواديتوضح (: 1.11)شكل 

 الباحك: المصدر

 المبوني السكنية ذا  الكثوفة العليلة

  جم و   رفيهية

 منوط  اراعية
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 توضح تفاصيل المسارات للمركبات والمشاة بجانب حرم الوادي(: 1.11)شكل 

 الباحك: المصدر
 :اط اللتقاءنق .1

لعرررررل مرررررن أهررررررم نقرررررا  االلتقرررررراء اررررري وادي  رررررزة هرررررري تلررررر  المسررررررارات العموديرررررة عليرررررره، 
أأرررار  الرشرررريد  ربرررا حيررررك يلتقررري الأررررار  مررررع مصرررب الرررروادي واررري تلرررر  المنطقرررة الترررري كونررررت 
بيئررررة اريررررردة، ااالعتنرررراء بهرررررذه النقررررا  سيسررررراعد قطرررررا  السررررياحة علرررررج النمررررو خاصرررررة أن البحرررررر 

 .لضستثمار هناك نياذب ال ثير من السياح والمستثمري والوادي كمسطحين ماةيين

أررررذل  مررررن النقررررا  المهمررررة هرررري تقررررااع شررررار  صررررضح الرررردين مررررع الرررروادي أيطررررا، علررررج 
عررررا االسررررتخدامات الترررري ياررررب إلالتهررررا عنررررد ورررررع خطررررة للتطرررروير هنرررراك، الررررر م مررررن وجررررود ب

ة  نهرررررا سرررررتعمل أرررررذل  التقررررراء جسرررررر المغراقرررررة مرررررع الررررروادي، اهرررررذه النقرررررا  البرررررد أن ت رررررون مميرررررز 
 .علج جذب ا نعار إليها

 
 أهم نقاط اللتقاء على وادي غزة حيث التقاء الوادي بشاطئ البحر(: 1.8)صورة 

 www.youtube.comالباحك، : المصدر
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 :العالمات المميزة .1

النلاذيرررررة ) اختيرررررار موررررررع المبررررراني الهامرررررة بالنسررررربة لمسرررررارات الحركرررررة هنرررررا البرررررد مرررررن 
، كرررررذل  البرررررد أن تنسرررررام هرررررذه ا عمررررراع مرررررع التأررررركيليةو  ام با عمررررراع اللنيرررررةاالهتمرررررو ( البصررررررية

علررررررج الررررررر م مررررررن اقامررررررة مأرررررراريع  التررررررراث الثقررررررااي للمنطقررررررة وإحيرررررراء التررررررراث المنررررررد ر للرررررروادي
لإلسررررركان بررررردال مرررررن تلررررر  ا مررررراأن ا  ريرررررة بعرررررد نهبهرررررا مرررررن قبرررررل تارررررار اآل رررررار، ل رررررن ذلررررر  ال 

 .سمة مميزة عند مارى الوادييمنع من وجود أعماع معمارية ت ون لها 

إن وجررررررود نقررررررا  اإللتقرررررراء المميررررررزة والقويررررررة علررررررج رررررررلاة الرررررروادي ال بررررررد مررررررن تتويارررررره 
بعضمررررررات مميررررررزة، تلرررررر  العضمررررررات هرررررري الترررررري سررررررتعطي انطبررررررا  بامرررررراع هررررررذا المكرررررران، ولعررررررل 
انأرررررراء عضمررررررة مميررررررزة علررررررج الاهررررررة الغربيررررررة مررررررن الرررررروادي عنررررررد مصرررررربه ارررررري البحررررررر سررررررتعتبر 

 ا قوى لما ستحمله من جماع ال يتوار اي منطقة أخرى من الواديالعضمة ا برل و 

 
 مقترح لعالمات مميزة على الوادي(: 1.1) صورة

 الباحك: المصدر

 

 مع رح ل  مو  ممي   عل  الوا         

 

نعوط اإلل عوت العوية  اخل النسيج       

 ال مراني
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 الحدود .1

علررررررج المخطررررررط والمصررررررمم أن يأخررررررذ بعررررررين االعتبررررررار الررررررربط بررررررين رررررررلتي الرررررروادي بالاسررررررور 
، وإدخرررررراع المسررررررطحات ميم المعررررررابرلعمررررررارة واإلنأرررررراء ارررررري تصرررررروال برررررراري، واالهتمررررررام بامرررررراع ا

الماةيررررررة للمنررررررااق السرررررركنية المحاذيررررررة للمارررررررى المرررررراةي، والترررررري سررررررتدعو سرررررركان تلرررررر  المنطقررررررة 
، اررررالوادي كحررررد ابيعرررري ياعلنررررا نعمررررل علررررج إدخالرررره وتغييررررر وحمايتهررررا للمحااعررررة عررررل بيئررررتهم

حرررررردوده الاغراايررررررة بطرررررررق ابداعيررررررة تعمررررررل علررررررج دمررررررج التامعررررررات السرررررركنية مررررررع هررررررذه البيئررررررة 
الاميلررررررة، كررررررذل  اررررررإن البحررررررر يعتبررررررر حررررررد ابيعرررررري آخررررررر يمكررررررن العمررررررل علررررررج رررررررمه للنسرررررريج 

 .العمراني بإنأاء المباني السياحية ذات الداللة الامالية

 المناطق المميزة .1

تعتبررررررر المنررررررااق ا  ريررررررة مررررررن المنررررررااق المميررررررزة الترررررري تحكرررررري الحقررررررب الزمنيررررررة الترررررري 
اق ا  ريررررررة حرررررروع الرررررروادي قررررررد تررررررم ج الررررررر م مررررررن أن أ لررررررب المنررررررالررررررمرررررررت علررررررج الرررررروادي، وع

أم عررررامر الترررري ياررررب  الررررت هنرررراك بعررررا الررررتضع القريبررررة كتررررل السرررركن و تلررررةترررردميرها ل ررررن مررررا ل 
ربطهررررا تخطيطيررررا وعمليررررا بررررالوادي بالمسررررارات الترررري سررررتحترم هررررذا الطررررابع الترا رررري للمنطقررررة وال 

احف علرررررج برررررد مرررررن العمرررررل علرررررج إلالرررررة التعرررررديات والتأررررروهات للمنرررررااق التاريخيرررررة وبنررررراء المتررررر
 .التضع الترا ية التي تمت الالتها

 
 (تل السكن)األماكن األثرية بجوار الوادي (: 1.11) صورة

 الباحك، وكالة معا: المصدر



 

132 
 

 (:الشكل واألرضية)أثر التطوير على التشكيل البصري  1.1.1

 النسيج العمراني .1

تمامررررررا  لررررريس هنرررررراك مرررررا يميررررررز النسررررريج العمرانرررررري حررررروع وادي  ررررررزة برررررل علررررررج العكرررررس
، ابسرررررربب المل يررررررات الخاصررررررة وترررررررك المؤسسررررررات اررررررإن العأررررررواةية هرررررري السررررررمة البررررررارلة هنرررررراك

المسرررررررئولة مسرررررررئولياتها ظهررررررررت حررررررراالت البنررررررراء العأرررررررواةي اررررررري ا رارررررررري المواليرررررررة لطرررررررلاة 
 إلرررررجتحويلهرررررا و  بطرررررمها ا راررررررياسرررررتخدام قطرررررع  إعرررررادةالررررروادي وهنرررررا يارررررب علرررررج المخطرررررط 

يحتررررراج كمرررررا ذكرنرررررا سرررررابقا للبررررردء بالعمليرررررة التخطيطيرررررة  الررررروادي، وهرررررذاحرررررداةق حررررروع و  منتزهرررررات
احترررررام أنسرررراق البنرررراء والعمررررل علررررج  السررررليمة واسررررتخدام بعررررا القرررروانين الترررري تسرررراعد ارررري ذلرررر 
حررررررور موجيرررررره وعضقررررررة المبنررررررج ب، وتواللرا ررررررات البينيررررررة بررررررين كتررررررل المبرررررراني وببعطررررررها الرررررربعا

 .الوادي

هررررري المتعامرررررد الأررررركل الأررررربكي ولعرررررل أأثرررررر المنرررررااق يكرررررون ايهرررررا النسررررريج العمرانررررري ب
منطقرررررة الزهرررررراء ويرجرررررع ذلررررر  إلرررررج حدا رررررة المدينرررررة وابيعرررررة إنأررررراةها، تليهرررررا بعرررررد ذلررررر  منطقرررررة 

 .النصيرات واالمتداد الطبيعي للمخيم

 
 مشاريع اإلسكان المقامة على مقربة من الوادي(: 1.11)صورة 

 الباحك: المصدر
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 يالنسيج العمراني غرب الواد(: 1.11)صورة 

 الباحك: المصدر

 :خط السماء .1

والعمرررررل  وادي برررررات خرررررط السرررررماء علرررررج اررررروع ماررررررى الرررررمرررررن ا شرررررياء الاميلرررررة هررررري 
، كررررذل  قطررررع أاقيررررة خررررط السررررماء حرررروع المبرررراني الهامررررة بعمررررل حرررررم حولهررررا للتأأيررررد عليهرررراعلررررج 

البرررررررد مرررررررن عمرررررررل تررررررردرج اررررررري اسرررررررتخدامات ا رارررررررري حررررررروع الررررررروادي حيرررررررك ت رررررررون ا رارررررررري 
أقررررررل مررررررن نعيراتهررررررا ا بعررررررد عررررررن حرررررررم الرررررروادي  إشررررررغاعوادي ذات نسرررررربة المضصررررررقة لحرررررررم الرررررر

وذات ارتلررررا  أقررررل أيطررررا، مررررا يعطرررري اتصرررراال بصررررريا بررررين اللرا ررررات الملتوحررررة والمبرررراني واررررراغ 
 (4.00)شكل .الوادي
 :الخصائص الغير عمرانية .1

تحرررراأي  ال بررررد مررررن وجررررود تعرررردد ارررري ا لرررروان والطرررررل المعماريررررة علررررج رررررلاة الرررروادي
التررررررراريخي والعمرانررررررري للمنطقرررررررة، وإدخررررررراع هرررررررذه الطررررررررل يرررررررتم بإنأررررررراء المبررررررراني العامرررررررة اإلرث 

 .أالمتاحف والمساجد والحداةق والمتنزهات والهيئات الخاصة بتطوير منطقة الوادي
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 :أثر التطوير على الستدامة التنموية 1.1.1

 الحفام على الموارد الطبيعية وحماية البيئة .1

هرررري المحااعررررة علررررج المرررروارد الطبيعيررررة الموجررررودة ارررري بيئررررة مررررن أهررررم أهررررداة التطرررروير 
هرررري ا شرررراار والحيوانررررات والطيررررور النررررادرة الموجررررودة بررررالوادي الرررروادي ولعررررل أهررررم هررررذه المرررروارد 

وحمايتهرررررا مرررررن التاررررراولات مرررررن قبرررررل قرررررااني المنطقرررررة والعمرررررل علرررررج لراعرررررة ا شررررراار المحليرررررة 
طيررررررور المحليررررررة وعرررررردم انقرارررررررها، ذات الخطرررررررة الداةمررررررة الترررررري ستسرررررراعد كثيرررررررا علررررررج نمررررررو ال

محطررررررة المعالارررررة المركزيررررررة شرررررررق  إنأررررراءولعررررررل  جررررررودة ونقررررراء الميرررررراه أرررررذل  المحااعررررررة علرررررج
الرررروادي هرررري مررررن أهررررم ا سررررباب الترررري سررررتعمل علررررج تحسررررين وحمايررررة المرررروارد الطبيعيررررة والبيئيررررة 

تررررري المخللرررررات البيئيرررررة والعمرررررل علرررررج نقرررررل المصرررررانع ال إلالرررررةللررررروادي، كرررررذل  ارررررإن العمرررررل علرررررج 
علررررج الرررروادي سيسرررراهم ارررري عررررودة كااررررة التعررررديات  إلالررررةو  سرررريكون لهررررا تررررأ ير بيئيررررا علررررج الرررروادي

 .الحياة الطبيعية والبرية للوادي
 :الستغالل األمثل للموارد .1

موقعرررررا اسرررررتراتيايا، اهرررررو يقرررررع اررررري منتصرررررف  يعتبرررررر موقرررررع وادي  رررررزة بالنسررررربة للقطرررررا 
تنزهرررررات والحرررررداةق الخاصرررررة بررررره يعتبرررررر مرررررن القطرررررا  تقريبرررررا ولرررررذل  ارررررإن سرررررهولة الوصرررررولية للم

أبررررررل سرررررماته، اطرررررض عرررررن اتصررررراله بالأرررررورا  اإلقليميرررررة الرررررثضث كمرررررا ذكرنرررررا سرررررابقا، واسرررررتغضع 
الميرررررررراه المعالاررررررررة مررررررررن محطررررررررة المعالاررررررررة ارررررررري ري المنررررررررااق الزراعيررررررررة المتاخمررررررررة للرررررررروادي، 

 .المأاريع التنموية والسياحية المختللة إقامةواستغضع الوادي اي 

جرررررررود المواقرررررررع ا  ريرررررررة مرررررررع العمرررررررل علرررررررج تطررررررروير الررررررروادي وإنأررررررراء الحرررررررداةق ولعرررررررل و 
العامررررة علررررج رررررلااه والعنايررررة بسرررراحل البحررررر مررررع إنأرررراء المرااررررق السررررياحية الخاصررررة بررررالوادي 
هررررري مرررررن أهرررررم تلررررر  المررررروارد التررررري يمكرررررن تنميتهرررررا والعمرررررل عليهرررررا، حيرررررك سررررريكون لهرررررا ا  رررررر 

طرررررا   رررررزة، كرررررذل  ارررررإن انأررررراء الاامعرررررات ال بيرررررر اررررري دارررررع عالرررررة التنميرررررة االقتصرررررادية اررررري ق
المتخصصرررررة اررررري منطقرررررة الزهرررررراء سررررريكون لرررررره ا  رررررر ال بيرررررر علرررررج منطقرررررة الررررروادي، كإنأرررررراء 

 .المتاحف البحرية والمختبرات العلمية التي ستعتني بالبيئة الزراعية والبحرية للمنطقة

 :ترشيد الطاقة المستهلكة .1

اعد علررررررج است أرررررراة ا مرررررراأن ربررررررط ممرررررررات المأرررررراة بالمنررررررااق الخطررررررراء الترررررري تسرررررر
ومحطررررررات الخطررررررراء بررررررالوادي، والعمررررررل علررررررج ربررررررط اللرا ررررررات الملتوحررررررة بأمرررررراأن المواصررررررضت 

 .الوادي بالطاقة المتاددة إنارةكذل  العمل علج النقل الاماعي، 
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وهنررررا ال بررررد مرررررن عمررررل دراسرررررات عمليررررة ارررري ترررررواير الطاقررررة المتارررررددة للمنطقررررة، سرررررواء 
 .تي ستلبي جزء كبير من ا حياء السكنية المااورةأانت ااقة شمسية أو رياح وال

 تلبية الحتياجات اإلنسانية .1

اررررررري أي مأررررررررو  تنمررررررروي البرررررررد لناررررررراح المأررررررررو  مرررررررن أن يلبررررررري احتياجرررررررات مرترررررررادي 
المأرررررررو  بكااررررررة ائرررررراتهم العمريررررررة، وكااررررررة توجهرررررراتهم الثقاايررررررة واحتياجرررررراتهم اإلنسررررررانية، اياررررررب 

اسرررررتغضع خرررررواص الميررررراه كرررررأداة التعبيرررررر عرررررن ، و عررررراقينالمو  مراعررررراة ذوي االحتياجرررررات الخاصرررررة
 اللرا ررررررات الملتوحررررررةو  لررررررواديالماديرررررة بررررررين اررررررراغ او  مراعرررررراة النلاذيررررررة البصرررررررية، و جمررررراع العمررررررارة

، والعمرررررل تحقررررق التلاعررررل االجتمررررراعي بررررين االارررررادمختللررررة وجررررود أنأرررررطة ، و مسررررارات الحركررررةو 
جرررررودة و  نقررررراء، وا هرررررم وقرررررعتنسررررريق المو  تحقيرررررق الراحرررررة لمسرررررتخدمي المكررررران مرررررن اررررررشعلرررررج 
 .مياه 

 

 :الخالصة

آن ا وان  ن يصررررربح وادي  رررررزة محميرررررة ابيعيرررررة بعمرررررل الدراسرررررات التخطيطيرررررة 
الواقعية اي التنليذ وجمع الطاقات تحت سقف واحد، والعمل رمن منعومة مت املرة حترج 
نصل إلج الهدة المنأود وهو اسرتعادة وادي  رزة ررمن رؤيرة تخطيطيرة مسرتدامة تحراا  

 .علج حق ا جياع القادمة اي االستلادة من الموارد الطبيعية المتاحة
ولررريس مرررن الصرررعب اعرررل ذلررر ، االحررراالت الدراسرررية العالميرررة هررري ا أثرررر تعقيررردا 
ومأسرراوية مررن وادي  ررزة، ول نهررا تحترراج إلررج وقلررة صررادقة مررن الاميررع تارراه هررذا المارررى 

 .الماةي اللريد اي السطين
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 :الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات 

 :تمهيد

تناولررت الدراسررة ارري اللصرروع السررابقة دراسررة النعريررات الترري تررؤ ر علررج المارراري الماةيررة 
داخل المدن، وتطبيق هذه الدراسات علج تاربتين تم ايهما تنمية تل  المااري والطلاة،  م ترم 

عتبرر مرن أهرم الماراري الماةيرة الواقعرة اري قطرا   رزة، علرج إ رر ذلر  سرد واقع وادي  زة الذي ي
 .تم دراسة إمكانية تطبيق هذه النعريات علج الوادي وكيلية تنليذها

 النتائج 1.1
أ بتت الدراسة أن لطلاة المااري الماةية تواجد علج كاارة جرداوع ا عمراع التنمويرة داخرل  .0

تنموية مميرزة علرج نطراق واسرع ومركرزي داخرل  المدن ال برى، وذل  لما تتمتع به من ارص
 واإلمكانيرراتالمدينرة، وقررد اختللرت منهايررات التطروير مررن مكران آلخررر تبعرا لعررروة الموقرع 

 . العمراني والثقااي اإلرثالمختللة، واختضة 

 اي عمليات التطوير المستقبلية للواديومع اختضة عوامل التنمية كان هناك قصورا  .9

 .منذ العصور القديمة وحتج يومنا هذاالتنمية  لعملياتية التراأمات التاريخ -

 .التغير المستمر لسنأطة علج رلاة الوادي بسبب ا ورا  االقتصادية -

 .إهماع تطبيق بعا اللواةح والتأريعات خاصة قانون ورع وادي  زة كمحمية ابيعية -

سررتقطا  منهررا مأرركلة المل يررات لسراررري المحاذيررة للرروادي وصررغر القسرراةم الترري يررتم اال -
لصرررالح الررروادي ممرررا يوقرررع البلرررديات اررري دارررع التعويطرررات للمرررال ين وهررري مأررركلة تحتررراج 

 .لحل

اهررري حالرررة ر رررم تأرررابهها مرررع التارررربتين يمكرررن تطبيرررق النعريرررات الرررثضث لتنميرررة وادي  رررزة  .3
العالميتين اي نقا  اهي تختلف معها اي نقا  أخرى تاعل من تنمية الوادي المكان ا أثر 

 . ، وهنا نحتاج لوقلة كااة المؤسسات المحلية والدوليةلج مستوى العالمتميزا ع

معالارة ميرراه الصرررة الصررحي هرري مررن أهررم ا سررباب الترري سررتاعل أي تنميررة قادمررة للرروادي  .4
تضمس النور، وذل  بسبب تداق المياه المستمر اي الوادي، حيك سيبدأ الوادي اي استعادة 

 حياته تدريايا
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ام ا راررري الزراعيررة وعمليررات البنرراء واإلنأرراء الغيررر مدروسررة خاصررة العأررواةية ارري اسررتخد .5
 .المنااق المتاخمة لمنطقتي البريج والنصيرات

وجرررود المصرررانع علرررج نقرررا  االلتقررراء للررروادي يطرررر بالبيئرررة الصرررحية للررروادي لمرررا تسرررببه تلررر   .6
 المصانع من مخللات اطض عن التلوث البصري التي تحد ه تل  المصانع

ة البحريرة يرارع مررن القيمرة التنمويرة والسرياحية لمنطقرة الرروادي، ولعرل ذلر  أهرم مررا وجرود البيئر .2
 .ميز سبب أهمية تطوير الواديي

 
 :التوصيات 1.1

 ا يرتبط مع اآلخر بشكل وثيقمكل منهخطوتين سيتم تقسيم التوصيات إلى

 :قريبة المدى. أ

إ رراق الروادي بالميراه إيقاة التدهور البيئي الحاصرل اري وادي  رزة مرن رمري للمخللرات و  .0
 .العادمة

إعطاء التراخيص اي كااة القساةم والمل يرات الخاصرة والعامرة و  اع البناءإيقاة كااة أشك .9
 .حتج يتم ورع دراسة تطبيقية للوادي

إلرررزام البلرررديات المحيطرررة برررالوادي بتطبيرررق القرررانون والعمرررل علرررج توجيررره النرررا  للمصرررلحة  .3
 .العامة

 بعيدة المدى. ب

يطررم كااررة التخصصررات المعنيررة بأررئون وادي ( تنعيميررة وإداريررة)مؤسسررية هيئررة  إنأرراء
 زة، ويأمل جميرع الرولارات والهيئرات باإلررااة إلرج خبرراء العمرران وتنسريق الموقرع، وذلر  علرج 

 . رار الاهال الذي تم تأسيسه اي مدينة الريان لورع إستراتياية تنمية وتطوير وادي حنيلة

شرررراة والتنسررريق ايمرررا برررين جميرررع الرررولارات المعنيرررة كمرررا وسرررت ون مهمرررة هرررذا الاهرررال اإل
سررينا  برره ورررع رؤيررة بعيرردة المرردى وأخرررى علررج المرردى القريررب لضرتقرراء برروادي  ررزة، وذلرر  ارري 

 :إاار تحقيق عدد من ا هداة والتوصيات المتمثلة اي
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م ءورع خريطة استعماالت جديدة لطلاة الوادي وذل  بأولويات وترتيب تدرياي بمرا يرتض .0
وذلر  برأن يكرون هنراك تصرور لضسرتعماالت علرج مردى بعيرد  مع ا همية النسبية لسنأرطة،

 ويأمل خطة الحضع وتاديد المنااق القديمة المتدهورة علج رلاة الوادي

التأأيرررد علرررج العضمرررات المميرررزة بمنطقرررة الررروادي والعمرررل علرررج تطويرهرررا وإظهارهرررا واالهتمرررام  .9
 .بصرية بإراءتها ليض وت ون لها نلاذية

 . االجتماعية واالراءة االهتمام بتنسيق الموقع والعضمات اإلرشادية واللرا ات .3

االهتمررام با مرراأن التاريخيررة المارراورة للرروادي وعمررل آليررة لربطهررا مررع رررلة الرروادي، واحترررام  .4
 .الطابع ا صيل للتراث اي هذا الرابط

 .معبر جديد علج الوادي االهتمام باماع العمارة واالنأاء عند اقامة أي مبنج أو  .5

الحلرراظ علررج الحيرراة الطبيعيررة الموجررودة مررن نباتررات وأشرراار مررع العمررل علررج ليررادة نصرريب   .6
 اللرد من المسطحات الخطراء، واعادة الحياة للبيئة الرابة  رب الوادي

العمررل علررج ا خررذ باميررع الدراسررات عررن الرروادي والترري تنوعررت بررين كااررة العلرروم اإلنسررانية  .2
 .وهذا يحتاج لاهد المختصين والخبراء اي ذل والحياتية 

 الخالصة
من المااري الماةية اللريدة التي يمكرن تطبيرق الدراسرات النعريرة عليره،  يعتبر وادي  زة

واإلسرا  اي ذل  ياعل باإلمكان تحويل هذا الوادي من مكره صحية إلرج محميرة ابيعيرة، الريس 
 .سئولةهناك شئ صعب أمام اإلرادة القوية للاهات الم

إن تحويررل الرروادي لحديقررة عامررة وانيررة اقليميررة يحترراج إلررج جهررد كبيررر مررن الاميررع، بمررا 
ايهم النا  والطضب وا أاديميين، لتوعية النا  بمرا قرد يحردث لرو صرار الروادي منتاعرا سرياحيا 

 .لاةريهو  ومركزا  قاايا ومعهدا تعليميا ومدينة خطراء، لياعل منه قبلة لقاانيه
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 المراجعالمصادر و 
 

 القرآن الكريم 

 :المراجع العربية: أول

أ رررر المل يرررات الخاصرررة علرررج تطررروير المنرررااق الحطررررية اررري  (.م9006. )عرررامر سرررليمسرررضمة، 
 .ة ز ، الاامعة اإلسضمية (. ير منأورة رسالة ماجستير) ةقطا   ز

رسررررالة ) لللرا ررررات العمرانيررررة بالمرررردن القاةمررررة االسررررتدامة التصررررميمية(. م9004. )شررررعبان، جمرررراع
 .جامعة القاهرة، مصر(. دكتوراة  ير منأورة

ورقرة . تاليرات العمرارة اإلسرضمية اري تخطريط مدينرة البصررة القديمرة(. م9000. )القاسمي، علي
 .مقدمة إلج الندوة العالمية حوع العمارة اإلسضمية، مراأ 

دراسرررة تحليليرررة لسنأرررطة المرتبطرررة ارتباارررا مباشررررا  (.م9006. )دمحم، أحمرررد سرررامي عبرررد الررررحمن
جامعررة (. رسررالة ماجسررتير  يررر منأررورة) بطررلتي النيررل بال تلررة العمرانيررة بالقرراهرة ال برررى 

 .عين شمس، القاهرة

 رسالة ماجستير) تخطيط مواقع نطاقات المااري الماةية (.م0226. )أيمن حسان أحمدمحمود، 
 .، مصرجامعة القاهرة (. ير منأورة

 تقيرريم تطرور اللرا رات العمرانيرة ارري المدينرة العربيرة المعاصرررة(. م0222. )المصرري، عمراد حمرد
 .جامعة عين شمس، القاهرة(. رسالة دكتوراه  ير منأورة)

 (. 0 . )تطور العاصمة المصرية والقاهرة ال برى (. م0288. )مصيلحي، اتحي دمحم
 (.ن.د: )القاهرة

تاريخ . صور جوية لمدينة بلباو ومدينة الريان وقطا   زة(. ت.د. )جل إيرثو موقع ج
 www.googleearth.com:  الموقع. م05/04/9002: االاض 

http://www.googleearth.com/
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 :المقابالت: ثالثا
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 قسم ال مور 
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