
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في انهنذسة انمعمبرية نمبجستيررسبنة مقذمة ننيم درجة ا

 قسم انتخطيط وانبيئة

 

 

 

 انمهنذسة:إعذاد 

 مخيبرنذيم منبل 

 

 :إشراف

 محمذ يسبر عببذين األستبر انذكتىر 
 

 

 

 6102 دمشق

  

 انجمهـىرية انعربيـة انسـىرية

 جبمعـة دمشـق

 كهيـة انهنذسـة انمعمبريـة

 قسـم انتخطيـط وانبيئـة

 أسس تنظيم المحاور الخضراء داخل المدن
 دراسة حالة: منعكسات تطوير الممر البيئي لنهر بردى



 ب

 

 

 

 

 

  :ـداءــــاإله
 

وجبؿ شخصيتي بماء الثقة والمحبة والفضيمة.. إلى مثمي األعمى في  إلى مف عممني أف الحياة كممة ومسؤولية
 الحياة... إلى رمز العمؿ والكفاح والصبر والتفاؤؿ والمحبة.

 أبي
 

..إلى النػػور الػػذا أضػػاء الحيػػاة..إلى القمػػب الكبير..إلػػى اليػػد الر يقػػة التػػي تمسػػ  إلػػى مػػف كػػاف دعاؤىػػا سػػر نجػػاحي
 آالمنا وتكفكؼ دموعنا.

 أمي
 

مػػػف أفخػػػر بيػػػـ وأرم فػػػييـ المسػػػتقبؿ ..إلػػػى ظمػػػي الػػذا عشػػػت معػػػو أفػػػراح الحيػػػاة وم سػػػييا..إلى الشػػػموع التػػػي إلػػى 
 أضاءت أيامي.. إلى مف كانوا مالذا وسر سعادتي.

 إخوتي

 

إلى مف شاركوني البسمة وكذلؾ الدمعة..إلى مف ساندوني وعشت معيـ أيامػا  ولحظػات ال تنسػى وسػكنوا دومػا  بػيف 
 ..إلى مف ال أستطيع أف أنسى أو أتخمى.الروح والقمب

 أصدق ائي

 

 

غناءو  تطويروساعدت في  الالزمة  دمت التسييالتو  اأدت واجبي إلى كؿ الجيات التي -   -ىذا البحث ا 
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 الشكر و العرفان 

 جزيؿ الشكر و ايات التقدير المحفوفة بالمحبة :
لوزارة التعميـ العالي و كمية اليندسة المعمارية ممثمة برئيس جامعة دمشػؽ و عميػد كميػة اليندسػة المعماريػة ورئيسػة 

  سـ التخطيط و البيئة لما لمستو مف اىتماـ وتذليؿ لمصعاب 
 

عمػػى الرعايػػة الكريمػػة  لػوزارة االدارة المحميػػة و البيئػػة ممثمػػة :بالسػادة الػػوزراء و السػػادة المعػػاونيف و السػادة العػػامميف 
 بالمساىمة في وضع اإلمكانيات المتاحة لفائدة البحث العممي و تطويره

 
 أستاذا الفاضؿ الدكتور محمد يسار عابديف لما  دمو مف مساعدات عممية في إبراز ىذا البحث إلى حيز الوجود 

 
 ز ىذا البحث و تطويره االستاذ الدكتور محمد زياد مال لما  دمو مف مساعدات عممية  يمة في ابرا

 
 لكؿ مف ساىـ و دـ لي يد العوف مف دعـ عممي و فني ولو بالجزء اليسير في بناء ىذا البحث 

 
كمػػا أ ػػدر تقػػديرا عاليػػا :والػػدا و إخػػواني و أخػػواتي لوحاطػػة الكريمػػة و االىتمػػاـ و الػػدعـ المعنػػوا غيػػر المحػػدود 

 الذا  دموه في إبراز ىذا البحث و بنائو
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 ممخص البحث

تمتلك مدينة دمشق بنية خضراء غنية ومتميزة بتنوعهاا اليياوو وتراثهاا العبيعاي ماا يياتل العماف للميا  اة علا  
وتعزيزها كدعامة أساسية الستدامتها و لذلك كان من الضرورو إععاء األولوية لدراساة  ,البنية الخضراء للمدينة

شاابكة للمياااور الخضااراء داخااف المدينااة وضاارورة تحعيلهااا بمااا يياااق الاادعل و االنسااجال بااين العنا اار الما يااة 
   .)األنهار( و باية  عاليات المدينة ونشاعاتها

ما   دمشاق وإمكانياة تعاويرج لجعلار ممارا بي ياا متحااعاناي لمديناة العمرايدرس البيث نهار باردض ضامن النساي  
والو اف  ,المدينة بشكف كبير وذلك عن عريق ضمان االستمرارية والو ف ما بين المناعق عل  جوانب األنهاار

و ,واعتبارهاا ويادة  راغياة متكاملاة  ,ما بين ساايات وعااد وناااع العاال المهماة المعلاة علا  النهار  اي المديناة
لتنسيق مابين الميور و المخعع التن يمي و تنشايع يركاة المشااة و الممارات الخا اة بهال و الادراجات و خلاق ا

  راغات عامة جذابة و معالجات بي ية مستدامة .

 يتألف البيث  ي مجملر من أربعة أجزاء ر يسة إل  جانب المادمة و هي :

و أثرهاا  ,و أهمياة المساايات الخضاراء ,اهتل بالدراسة الن رية يوف أنواع المناعق الخضراء  ي المدن االول :
المعايير الت ميمية لها ضمن المدن و وا دها إضا ة إلا  دراساة  المساايات الخضاراء و, ي بي ة الوسع السكاني 

لمدن و ماهي العواماف المهماة لزياادة هاذج السكنية  و أسس ت ميمها و أهمية المناعق الخضراء و تأثيرها داخف ا
يلااي ذلااك اسااتخاا أهاال المبااادل و األسااس التااي يمكاان االسااتحادة منهااا عنااد تعبياهااا علاا   ؛المسااايات الخضااراء

 المدينة او الميور موضوع الدراسة .

المجاااورة ات اهااتل بدراسااة أهاال التجااارب العالميااة و العربيااة و األجنبيااة و الميليااة التااي عالجاات المسااايالثااان: :
ومان ثال اساتنباع أهال األساس و المباادل التاي يمكاان ,و الوقاوف علا  السياساة التاي انتهجتهاا هاذج الاادوف ,لانهاار

نهاار بااردض ماااأمكن بمااا يتناسااب ووضاا  المدينااة البي ااي العمرانااي االقت ااادو علاا  اتباعهااا و كيحيااة تعبياهااا 
 االجتماعي و غيرها .......

و تال  يار عارم لمياة عان النهار و جريانار و روعار  اي مديناة دمشاق ,يالة الدراسية اهتل بالتعريف بال الثالث:
كماتل عرم األبنية التاريخية و األثرية و اليديثة و الموجودة عل  الميور و درس تعور يركاة الموا اات و 

ثيرات الناتجاة عان المشاة و الدراجات عل  الميور و الجسور الواقعة علير و األماكن المغعااة و المكشاو ة و التاأ
هذج اليركة ومن ثل عرم االشجار و النباتات  ي المدينة و وال إل  دراسة تيليلياة للمياور مان خااف تاسايمر 
إل  زونات  ومن ثل تاييل الوض  اليالي للميور البي ي من نواح إيجابياة و سالبية لمعر اة المشااكف التاي يمار بهاا 

   من أجف يلها ما أمكن  ي الحترات المابلة

و يضال بعام االقتراياات و النتاا   و التو ايات يياث ياتارح البياث توجهاات أولياة للمياور المااذكور  الرابا::
 بشكف زونات يوضح معالجة النهر و المناعق المعلة علير م  األخذ بعين االعتبار عدة نااع منها :

 الشاتاء  حاي يالاة الجرياان  تن يل مجرض النهر بذاتر إذ ان غزارة جريانر تتحااوت بشاكف كبيار باين ال ايف و
غير مرغاوب بار و اقتاراح ياف لاذلك ييسان المشاهد ويخحاف مان وعااة الضارر البي اي و  ااألدن  ينت  مشهد
 يجذب الزوار 

   ضرورة إنشاء هي ة خا ة ذات  حة مؤسساتية تضل كا ة التخ  ات المعنية لضمان نجاح العماف و تضا
مروريااة و  اارت و تنساايق للمسااار و زيااادة المسااايات :خريعااة اسااتعماالت جدياادة لضااحاف النهاار و خعااة 

 الخضراء يولر  

 وقد تل وض  ماترح لمعالجة كف من ساية المرجة و التكية السليمانية 

ومن ثل يتو ف البيث إل  ماتريات وتو يات عامة للو وف إل  تعزيز الممر البي ي لنهر بردض ضمن المديناة 
ا اد بي ياة ,اجتماعياة ,تر يهياة, اقت اادية للمديناة و بالتاالي الو اوف إلا  و التأكيد علا  أهميتار وماا يادمار مان  و

 الميا  ة عل   البنية الخضراء للمدينة وتعزيزها .  
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 الجزء التمهيدي: اإلطار النظري ومنهجية البحث

 :الجزء التمهيدي

 مقدمة:ال

جغرا ي جسراً بين البيار األبايم المتوساع وال ايراء الداخلياة,  يماا يععاي الجباف والنهار اليشّكف موق  دمشق 
للبي ة الميلية شكلها. أما قاسيون وبردض  هما أ ف "المدينة الواياة" والغوعاة والتعاّور المور ولاوجي )الشاكلي( 

 عية مهّددة. الايق لدمشق عبر الارون. أما اليول,  إن جمي  المعالل الثاثة للبي ة العبي
بساتين الغوعة وزايحاً  عوداً علا  جباف قاسايون.  يغعي التعوير العمراني غير المضبوع مجارو المياج قاضماً 

ون أن هذج المعالل قد أ بيت جزءاً من الماضي, إال أنهاا  اي غاياة األهمياة؛ وتكمان ورغل أن بعم الناس يياج  
 قيمتها ضمن رؤية المخعع التن يمي  ي شاين:

وف, هو األ عب تعريحااً كماا أنار غيار ملماوس ويعتبار جازءاً مان الماضاي وهاو مساتلهل مان الت اّور الثااا ي األ
 للمدينة من قبف الدمشايين أنحسهل ييث أن قاسيون وبردض والغوعة ثاثتها هي جزء ال يتجزأ من ذاكرة المدينة.

والغوعاة كمشاهد عبيعاي تراثاي لدمشاق,  هاو الثاني, ملموس وهو جزء من المستابف وين ر إل  قاسيون وباردض 
 ي الوقت ذاتر عبيعي )قاسيون وبردض( وثاا ي )الغوعة( كأساس الستدامة جاذبية المدينة وعابعهاا الحرياد كن اال 

 إيكولوجي  يي ومعيشي.
 وقادتعتبر المياور والمناعق الخضراء  اي المادن ذات أهمياة كبيارة ولهاا معنا  هاال  اي ييااة المادن وتعورهاا, 

عبر التاريخ باعتبارها أمكنة لاضاء أوقات الحراغ والترويح عان الانحس وهاي األقادل واألقاف تكلحاة وتكاون  تميزت
قريبة من المناعق السكنية كما تلعب دوراً أساسياً  ي تأمين أمااكن الراياة والتمتا  بمناا ر العبيعاة لساكان المادن 

الخدمات وغيرها, لذا نجد أن الجهات المعنية  ي التخعايع من خاف وجود النباتات واألشجار والعنا ر الما ية و
العمراني من بلديات ومجالس مدن والدوا ر المخت ة بذلك تعماف علا  إنشااء الكثيار مان اليادا ق العاماة وأمااكن 
التر ير وتوزيعها  ي المدينة بما ينسجل م  متعلبات المناعق السكنية وتياا   علا  المنااعق الخضاراء الموجاودة 

 ا بشكف عبيعي وتيسين وضعها و يانتها وخدمتها لتبا  عل  أيسن ياف  ي خدمة السكان. يه
وماا  نمااو التعااور اليضاارو واالنتشااار العمرانااي واالزديااال السااكاني تزايااد العلااب علاا  األراضااي السااكنية 

نهاا مديناة والتجارية وال ناعية والخدمية عل  يساب المناعق الخضراء وهذا ما ي ف  ي أغلب مادن العاالل وم
دمشق التي توسعت بشكف كبير وبأبنية منها ما هو ن امي ومنهاا ماا هاو مخاالف علا  يسااب المنااعق الزراعياة 

 .تهاوالخضراء كما ي ف لغوع
بالبياث عان إيجااد  بادؤوا أ بيت هذج المشكلة أو تواجد المناعق الخضراء تثير اهتماال مخععاي المادن, الاذين 

 ن بعضاً من أوقات  راغر.أماكن جديدة ياضي  يها المواع
ماا  االمتااداد األ اااي للماادن وارتحاااع أسااعار األراضااي وعغاا  علاا  ذلااك  وضااويا" هااذج المشااكلة ازدادت أنكمااا 

االستثمار التجارو, مما انعكس سلباً عل  استخدامات األراضي عل  يساب مناعق التر ير والتسالية أو المنااعق 
 واليدا ق الخضراء.

ي الماادن بااضااا ة إلاا  الهجاارة ماان الريااف إليهااا أدض إلاا   هااور مشاااكف اجتماعيااة إن زيااادة عاادد السااكان  اا
واقت اادية وأ ابيت الييااة  اعبة. ماان هناا أ ابح وجاود المنااعق الخضااراء ضارورياً لهاؤالء الساكان للتر ياار 

 ت.وتهد ة األع اب باألخا م  تزايد التلوث والضجي  النات  عن ازدياد يركة الموا ات واألسواق والور
ومن هنا أتت أهمية هذا البيث من خااف دراساة مياور مجارض نهار باردض وساع مديناة دمشاق الساتغالر بشاكف 
أ ضااف عباار زيااادة المسااايات الخضااراء العامااة وشاابر العامااة يولاار وتااأمين مسااارات ل  ااراد والساايارات وساابف 

اهن الاذو يتعلاب رؤياا خاقاة توا ف بين ضحتير وبين النشااعات المختلحاة الموزعاة يولار تتناساب والوضا  الار
 للو وف أل ضف النتا   الما مة بي يا" وسكانيا" واقت اديا".
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 :البحث ةإشكالي
  :تتمثف إشكالية الدراسة  ي

 تراج  المسايات الخضراء  ي مدينة دمشق  .1

 عدل االهتمال بالميور .2

بماوماتهالبي يااة و الثاا يااة و التاريخيااة و عاادل وجااود بي ااة تخعيعيااة متكاملااة للميااور ماا  العلاال أناار غنااي  .3
 غيرها .....

 :بحثهدف ال
 :  مياولة الو وف إل  تهدف الدراسة إل 

 دراسة ميور نهر بردض م  الماارنة بأمثلة من المدن العربية والعالمية. -1
 ية... الخ(.خدم –إدارية  –ثاا ية  –سيايية  –)تر يهية  و أهل و ا حهاتيديد المناعق الخضراء  ي المدينة  -2

 ما مة خ ا ا المناعق الخضراء للمعايير الوعنية والعالمية. -3
 وض  استراتيجيات عامة لميور نهر بردض بعد االستحادة من الخبرات والتجارب العالمية. -4
لميااور بااردض لمااا لاار ماان أهميااة كباارض لمدينااة دمشااق وتااأثيرج علاا  المدينااة  وضاا  اقترايااات وتو اايات -5

والمناعق المييعة, وأثر يركاة المارور الموجاودة بجاوارج ولماا لهاا مان سالبيات بي ياة مان انبعااث الغاازات 
 السامة والضجي , ايجاد مناعق خضراء تر يهية لخدمة سكان المدينة.

 منهجية البحث:
 همية الخا ة لهذج الدراسة  ان خعة البيث تاول عل  المنهجية التالية: ي ضوء األهداف و األ

 

 :فياإلطارالنظري 

للبيث األساسية المحاهيل بعم لتيديد :منه  و حي

أساس وتيلياف المعااييرالتي مان خالهاا ن اف يتل  يار دراساة التجاارب العالمياة والعربياة :منه  تيليلي استنتاجي

  ي المدن.معالجة المياور الخضراء 
متعلبات البيث.ال هار أهميتها  ي تلبية التجارب العالمية والعربية نتا   وماارنة  يتل  ير دراسة  منه  ماارن:



 :فياإلطارالتطبيقي 

 .  لنهر بردضيتل خالر شرح الواق  الراهن منه  و حي تيليلي:

 هذا الميور ضمن المدينة.لمعالجة أسس ومعايير ن ف من خالر إل  استشراف منه  استشرا ي:

 مكونات البحث:
 يتكون البيث من األجزاء التالية:

 : يتناوف البيث  ير النااع التالية:الجزء النظري
 اهميااااااة وتعاااااااريف  ااااااي مجاااااااف عنا اااااار المنااااااااعق الخضااااااراء والمياااااااور الخضااااااراء  ااااااي المااااااادن.-
 الخضاااااراء  اااااي المااااادن.دراساااااة وتيلياااااف للتجاااااارب العالمياااااة والعربياااااة والميلياااااة  اااااي مجااااااف الميااااااور -
 استعرام اليات  ناعة رؤض ميلية وتيليف عن ر ميلي.-

 : يتناوف البيث  ي النااع التالية:الجزء العمل:
 تعرياااااف عااااان اليالاااااة المدروساااااة )نهااااار باااااردض( واهميتااااار وتاريخااااار وموقعااااار وخ ا  ااااار وميزاتااااار.-
 دراسااااااااااااااااااااااااااااة تيليليااااااااااااااااااااااااااااة تح اااااااااااااااااااااااااااايلية لجمياااااااااااااااااااااااااااا  اجاااااااااااااااااااااااااااازاء النهاااااااااااااااااااااااااااار.-
 لمواق  التي تيد النهر م  نتا   عامة للماترح.تاديل ماترح يعال  بعم ا-
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 الفصل األول
 

 الخضراء في المدن والمحاور المناطق أهمية
تعتبر المناطق الخضراء من الناحٌة الصحٌة الرئة التً تتنفس من خاللها المدن،  كما ٌإدي زٌادتها إلى 

والحالة الصحٌة للسكان،  كما تساعد على توطٌد الروابط االجتماعٌة  للمنطقة ةٌالبٌئ مستوى الحالة رفع
حساس والذوق الرفٌع،  باإلضافة إلى لى بعضهم البعض،  كما تنمً فٌهم اإلإبٌن السكان حٌث ٌتعرفون 

ار ــــال واأللوان واألشجــــات مختلفة األشكــــمساهمتها بشكل كبٌر فً تجمٌل المدن بما تحتوٌه من نبات
ط ـــالجمٌلة من عناصر مائٌة ومنشآت خفٌفة تساهم فً تجمٌل الموقع وتإدي إلى تقوٌة الروابوالمناظر 

ط ـــما بٌن اإلنسان ومحٌطه السكنً وتشعره بالراحة واألمان وتخفف عنه عناء التعب من العمل والضغ
 النفسً.

 تعريفات و مصطمحات : 1-1
ٌة و المتروكة بهدف استخدامها هً مجموعة المساحات الغٌر مبن المساحات الخضراء : 1-1-1

كمتنفس لالستعماالت المحٌطة و خلخلة الكتلة العمرانٌة و توفٌر مساحات تسمح بالتهوٌة و اإلضاءة أو 
 تـــــناـبهدف تحقٌق الخصوصٌة لبعض االستعماالت و تكون هذه المساحات مغطاة بالنباتات سواء ك

و المناطق الممٌزة بصرٌا و المنتزهات و  أعشاب أو أشجار و تشمل هذه المناطق األراضً الزراعٌة
المحمٌات و الحدائق و الساحات و المٌادٌن العامة و المناطق الخضراء و تختلف عن األراض الفضاء 
حٌث تشمل األخٌرة األراضً المخصصة لالستخدامات المستقبلٌة و التً لم تستغل بعد ،و الٌتم اعتبار 

افة ــا لكــشترط إتاحة دخولهـــمساحات الخضراء ،حٌث ٌالمساحات الخضراء الخاصة ضمن شبكة ال
 المواطنٌن و أال تكون مقتصرة على استخدامات فئة معٌنة .

هً مناطق شرٌطٌة برٌة أو مائٌة ذات مقومات ترفٌهٌة أو ثقافٌة أو طبٌعٌة :الربطمحاور  1-1-2

اطق ذات ـــافة إلى المنـــخضراء ، و تتمٌز بكثافة التخضٌر باإلضــــتربط بٌن المناطق المفتوحة و ال
و مسارات للدراجات ،و تساهم الحساسٌة البٌئٌة .  ٌمكن أن تحتوي محاور الربط على ممرات المشاة 

للمدٌنة، كما ٌمكن تجفٌف و ردم الترع و المصارف الملوثة فً إدراك الصورة البصرٌة  هذه المحاور
  . 1داخل المدن ، وتحوٌلها إلى مناطق خضراء ،و ربط المدن بالرٌف

 

78في طوكيو محور ربط لممناطق الخضراء في المدينة نهر تويوهيرا( 1-1الشكل)   



3 

 

 شبكة المناطق المفتوحة: 1-1-3
ا و المنتزهاات و المحمٌاات ٌٌة و السواحل و المنااطق المتمٌازة بصارالشبكة األراضً الزراعتشمل هذه 

و الحدائق و الساحات و المٌادٌن العامة المرتبطة ببعضها البعض من خالل محااور رباط شارٌطٌة برٌاة 
 . 1،ذات مقومات ترفٌهٌة أو ثقافٌة أو طبٌعٌةأو مائٌة 

 

 1المناطق المفتوحةنموذج لشبكة ( 2-1الشكل) 
 

أن ٌكاون رابطاا باٌن دول ٌرتبط الحزام األخضر بالطرق الرئٌساٌة و ٌمكان :الحزام األخضر4 -1-1

أو أقااالٌم أو منتزهااات أو حزامااا واقٌااا لعاازل المناااطق العمرانٌااة فااً المدٌنااة عاان مصااادر الضوضاااء و 

 ٌعمل كمصد للرٌاحكما التلوث ،
1
. 

 

 1األخضر( نموذج لمحزام 3-1الشكل )
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 أنواع المناطق الخضراء في المدن: 1-2
 إلى ما ٌلً: فً المدن ف المناطق الخضراءٌتصنٌمكن 

 وتكون: مناطق خضراء عامة -أ 

 ككاال وهااً الحاادائق العامااة الكبٌاارة حٌااث تقاادم خاادماتها لزوارهااا ماان  علاى مسااتوى المدٌنااة وإقلٌمهااا
لألطفااال وعناصاار مائٌااة وخاادمات سااكان المدٌنااة وٌتااوافر فٌهااا عااادة مساااحات مشااجرة ومالعااب 

سااٌاحٌة وترفٌهٌااة ومرافااق عامااة متكاملااة ٌااربط بٌنهااا مماارات متعااددة مااع وجااود كافااة العناصاار 
العمرانٌة الالزمة ومن أمثلاة ذلاك فاً مدٌناة دمشاق حدٌقاة تشارٌن الواقعاة يارب المدٌناة بعاد خاانق 

 .(5-1)-(4-1الربوة مباشرة شمال نهر بردى، الشكل رقم )

  على المستوى المحلً كالحادائق الصاغٌرة والمتوساطة ضامن األحٌااء الساكنٌة والتاً أصابحت الٌاوم
جزءا" أساسٌا" ٌتضمنه التخطٌط المادٌنً ألحٌااء المدٌناة وٌتاوافر فٌهاا عاادة ماا ٌتاوافر فاً الحادائق 

والخدمات الضرورٌة من المرافق العامة ومن أمثلاة ذلاك فاً مدٌناة الكبٌرة وفقا" للمساحات المتاحة 
دمشاق حدٌقااة التجااارة فااً حااً التجااارة شاارق دمشااق وحدٌقااة زكااً األرسااوزي فااً حااً المزرعااة، 

 . (7-1) -(6-1الشكل )

 
 
 

 71لحديقة تشرين غرب دمشق(: صورة 4-1الشكل رقم )
 

70(: صورة لحديقة تشرين غرب دمشق5-1الشكل رقم )
 

 73 (: صورة لحديقة التجارة بدمشق7-1الشكل رقم ) 72 (: صورة لحديقة التجارة بدمشق6-1الشكل رقم )
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 ذات صفة نفعٌة خاصة )مثل حدائق النبات...الخ(.وتكون  شبه عامةمناطق خضراء  -ب 

 وتكون محٌطة باألبنٌة السكنٌة الكبٌرة وتشكل جزءا" منها. مناطق خضراء خاصة -ج 

متمثلااة بالمساااحات  وهااً فااً عمومهااا مناااطق خضااراء عامااة وتكااون عااادة المحاااور الخضااراء: -د 

المحاذٌة لألنهار العابرة للمدن حٌاث وبلمحاة خاطفاة نجاد أن معظام مادن العاالم والكبارى منهاا علاى 
وجااه الخصااوو تقااوم علااى طرفااً نهاار ٌخترقهااا وهااذا مااا ٌعطااً المدٌنااة هبااة طبٌعٌااة تكااون حااٌن 

 وإٌجااد مسااحات للترفٌاه والتنازه  استغاللها بشكل سلٌم سببا" فً زٌادة جمال المدٌناة وتحساٌن بٌئتهاا
والجلوس فً ظل أشجارها،وأمثلة هذه المدن والمحاور الخضراء ضامنها كثٌارة وقاد تام فاً الفصال 

 الثانً من هذا البحث تقدٌم دراسة لعدد من هذه المحاور الخضراء فً مدنها.

 

 :الخضراء نصيب الفرد من المسطحات 1-3

بصورة عامة ٌخصو لكل نسمة من سكان المدٌنة مساحة محددة من المساحات الخضراء حٌث تختلف 
ه ـــبحسب ما لدٌها من إمكانات ومصادر مٌاه وتوافر لألراضً وفً حٌن أن النسبة من دولة إلى أخرى

 و ا العمرانٌةــــمساحتهمن إجمالً للفرد  2م4-3ٌجب أال تقل نسبة المساحة الخضراء فً أي مدٌنة عن 

 .( ٌوضح بعض األمثلة1-1والجدول رقم )1نجد اختالفا" بٌن الدول حول هذه النسبة بٌن زٌادة ونقصان 

 اتالمساح نصيب الفرد من  المدينة 

 بالمتر المربع للفردالخضراء 

 23.5 روما

 5..2 بروكسل 

 35 كوبنهاجن

 55.6 يالسكو

 124.6 فٌنا

 في مدن الدول المتقدمة نصيب الفرد من  المساحات الخضراء (: 1-1الجدول رقم )

 (: صورة لنهر بردى في دمشق8-1الشكل رقم )



6 

 

 اتالمساح نصيب الفرد من  المدينة
 بالمتر المربع للفردالخضراء 

 1.5 القاهرة 

 0..0 دمشق 

 5 الشرقٌة "السعودٌة "

 13.11 دبً

 2.5 المنامة 

 1الناميةفي مدن الدول نصيب الفرد من  المساحات الخضراء  (2-1الجدول رقم )

 

 1 )بتصرف الباحثة(في الدول النامية و المتقدمةنصيب الفرد من  المساحات الخضراء مقارنة ( 9-1الشكل )

لما تقدمه الترفٌهٌة من أحد المإشرات على تطور الدول المناطق وٌعتبر االهتمام بالمناطق الخضراء و
وعناصر مائٌة وأماكن جلوس ومرافق طفال ومالهً األمطاعم وأكشاك ومالعب كالعدٌد الخدمات من 

 ا.ــــــــــــــبالقرب منه اقفعامة ودورات مٌاه وأماكن للعبادة مع إمكانٌة وصول السٌارات ووجود المو
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 أهمية المساحات الخضراء وأثرها في بيئة الوسط السكاني: 1-4
الدراسااٌن تعاد المساااحات الخضاراء ماان األهمٌاة مااا تجعلهاا مجاااالل للدراساة والبحااث مان قباال العدٌاد ماان  -

البٌئاة والحالاة الصاحٌة تحساٌن إدي زٌادتها إلى تحثٌن فهً الرئة التً تتنفس من خاللها المدن، كما اوالب
 للسكان، كما تساعد على توطٌد الروابط االجتماعٌة بٌن السكان.

كمااا للتشااجٌر علااى جوانااب الشااوارع واألرصاافة أهمٌااة كباارى وٌلعااب دورال ممٌاازال فااً تخطااٌط الماادن  -
من منطقة إلى أخرى وباألخو فاً المنااطق ذات المناال الجااف وشابه الجااف التاً تشاكو مان وٌختلف 

ارتفاع فً درجات الحرارة والعواصف وٌحد من تاؤثٌر العواصاف الترابٌاة وتماتو األشاجار يااز ثاانً 
 ج.ـــــــــرطوبة وتحد من الضجٌــــــجٌن وتزٌد الــــــــــــــــرح األوكســــٌد الكربون وتطـــــــــــأكس

هاا أولوٌاة وأهمٌاة كبٌارة عناد ئطاإعبالحدائق والمسااحات الخضاراء ومن هنا نجد اهتمام مخططً المدن  -
هااار جمااال التصاامٌمات إظعااداد الدراسااات التخطٌطٌااة إلنشااائها باإلضااافة إلااى الدراسااات التصاامٌمٌة وإ

المعمارٌااة، كمااا تسااتخدم المناااطق الخضااراء بتحدٌااد الماادن وعاادم توسااعها ماان خااالل توضااع األحزمااة 
 ة.ــــــــــــــــــــــــــــــــٌاح والعواصف الرملٌة والترابٌمصدات للرلتكون  الخضراء التً تساعد أٌضال 

اهتم اإلنساان مناذ قادٌم الزماان ومان خاالل الحضاارات المتعاقباة بالمسااحات الخضاراء والغطااء النبااتً  -
بشكل كبٌار ومتمٌاز وساخر العلاوم الحٌاتٌاة والهندساٌة والفنٌاة لاذلك، وكانات تقااس حضاارة العاالم القادٌم 

نشاإها، حٌث عرف فن تطور الحدائق فاً الحضاارات البابلٌاة إعلم الحدائق و بقدر التطور واالهتمام فً
   )فً تدمر والٌمن والحٌرة(. يٌرها من الحدائق العربٌةواآلشورٌة والصٌنٌة والٌونانٌة و

 

 74(: صورة لحدائق بابل المعمقة في العراق 11-1الشكل رقم )

أهمٌة األشجار ومٌزاتها فً الغاذاء والجماال واالقتصااد والبٌئاة مثال  اإلسالمٌةكما عرفت الحضارة  -
 أشجار النخٌل والعنب والتٌن والزٌتون كما ذكر ذلك فً القرآن الكرٌم وما حمل من آٌات وسور. 

قااة تطااور فاان الحاادائق العربٌااة مااع تااؤثٌر البٌئااة الشاارقٌة والطااابع العربااً وتمٌااز بااالجمع مااا بااٌن الر   -
العرب بإنشاء جنات دنٌوٌة تذكر بالفردوس السماوي ونضارته التً وعد بها هللا عاز  والبساطة وقام

وجاال،  وتمٌاازت عاادة ماادن عربٌااة بااذلك وعلااى ساابٌل المثااال حاادائق الطااائف فااً المملكااة العربٌااة 
السعودٌة والتً تعتبار مصاٌفال هاماال،  ووصافت البصارة مثال مدٌناة فٌنٌساٌا مان حٌاث تشاابك قناوات 

ن الحاادائق والبسااتٌن،  واشاتهرت الحاادائق فاً مصار وتاونس والمغاارب كاذلك فاً بااالد المٌااه ماا باٌ
 ان على األرض.ـــــيوطتها بؤنهما جنتوفت دمشق ـــــاألندلس فً قرطبة واشبٌلٌة ويرناطة، ووص
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  المعايير التصميمية لممساحات الخضراء في المدن: 1-5

  :المساحات الخضراءتعريف   1-5-1

،يطاء نباتً أو  ًإقلٌم جغرافهً عبارة عن فضاء أو حٌز داخل تجمع سكنً أو منطقة حضرٌة أو 
ال ، ـــــاحات فالحٌة ، أديــــــــــابات، مزارع ، مســـــي(الطبٌعً بصفة عامة، أو فً حالته األولٌة

 1 )بحٌرات...الخ

 :تصنيف المساحات الخضراء 1-5-2
المساحات الخضراء و طرق التعبٌر عنها و تختلف طرق تصنٌف المساحات الخضراء تبعا ألنواع 
 سنتناول فً هذا الموضوع بعض طرق التصنٌف وهً :

 اوال: تصنيف المساحات الخضراء حسب مستوى التخطيط :

 المساحات الخضراء عمى المستوى القومي : -1

مقومات جذب خاصة و تحوي على عناصر طبٌعٌة كمنطقة جبلٌة أو شالالت طبٌعٌة هً فرايات ذات 
وٌنابٌع مٌاه و مٌاه كبرٌتٌة و ٌمكن أن ٌمثل تفردها بمقومات خاصة عنصر جذب ترفٌهً على المستوى 

  .1الدولً كحدائق فرساي فً فرنسا أو حدائق الحٌوان 

 

 . 1القومي المستوى فرنسا يف فرساي قئحدا( 11-1الشكل )
 المساحات الخضراء عمى المستوى اإلقميمي : -2

تكون هذه المساحات يالبا مساحات طبٌعٌة ٌتم تحوٌلها إلى منتزهات و هً حدائق ذات حجم كبٌر ٌكفاً 
لعزلهااا عاان عمااران المدٌنااة وعااادة مابنشااد زائرهااا التمتااع بالمناااظر الطبٌعٌااة ومااا ٌصاااحبها ماان أنشااطة 

ببعضها الابعض ساكنة و تربط هذه المساحات شبكة المناطق المفتوحة مع مستوى المحافظات ذات صلة 
أو على مستوى كل مدٌنة وإقلٌمها وقد ٌكون ذلك من خالل بعض العناصر الطبٌعٌة كالمجاري المائٌة و 

 .عناصر عمرانٌة مثل محاور الحركة الرئٌسٌة كالطرٌق الدائري 

 المساحات الخضراء عمى مستوى المدن : -3

مناطق المتضرسة ارتفاعا أو انخفاضا أو ٌحدد التخطٌط العام للمدٌنة مواقع مفضلة لهذه الحدائق مثل ال
الذي ٌصعب البناء علٌه باإلضافة إلى المساحات المحٌطة بالمسطحات المائٌة أو ذات االنحدار الشدٌد 

و تقوم بدور كبٌر فً التشكٌل العام للمدٌنة ،و ٌقوم التخطٌط بتقسٌم الحدٌقة العامة إلى مجموعة الجبلٌة ،
خصصة كحدائق السجاد أو الحدائق الصخرٌة باإلضافة إلى المساحات من الحدائق النوعٌة أو المت

 الخضراء الواسعة و التً تتناسب مع ريبات الزوار ومرتادي الحدٌقة .
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و ٌجب أن ٌراعى فً تخطٌطها و تصمٌمها كافة األسس و المعاٌٌر المطلوبة ،بجانب الدراسة الدقٌقة 
مرورٌة بالمنطقة ،فضال عن توفٌر مساحات االنتظار لتحدٌد مداخلها بما ال ٌمثل عقبات أو مشاكل 

 الكافٌة لرواد الحدٌقة .
وتتلخو وظٌفتها فً توفٌر منطقة طبٌعٌة تعزل اإلنسان عن عن المحٌط العمرانً للمدٌنة ،و ٌجب أن 

 تكون مفتوحة لجمٌع الفئات و برسوم مناسبة .

 

 . 1مستوى المدينة( حديقة األزهر تعتبر مساحة خضراء عمى 12-1الشكل )

 المساحات الخضراء عمى مستوى الحي : -4
وهااً حاادائق تخاادم الحااً وتااوفر خاادمات خارجٌااة و داخلٌااة للسااكان وتخاادم كاال حدٌقااة ماان هااذا النااوع 
مجموعة من التجمعات السكنٌة التً ٌشملها الحً و ٌضم هذا النوع من الحدائق كال من التاروٌح الهااد  

 مثل التنزه و الجلوس و 
 ح المصحوب بالحركة وممارسة األلعاب لكل من الصغار و الكبار .التروٌ

 المساحات الخضراء عمى مستوى المجاورة : -5

وهاااً أحاااد لعناصااار المكوناااة لمركاااز الخااادمات بالمجااااورة ، وتشااامل علاااى مجموعاااة مااان المساااطحات 
أساساً فاً الخضراءو المسارات و المقاعد و مالعب األطفاال و الشاباب ، وتقاوم ممارات المشااة بادور 
 تقسٌم الحدٌقة إلى مكوناتها األساسٌة باإلضافة إلى ربطها بمركز الخدمات الرئٌسً للمجاورة .

 المساحات الخضراء عمى مستوى المجموعة السكنية: -6

هً حدائق تتواجد بٌن مجموعة من العمارات ذات الكثافة فوق المتوساطة و ذلاك لتلطٌاف الجاو و خدماة 
 نتقالٌة مابٌن داخل المبانً و المناطق الخضراء العامة .السكان و هً تعمل كمنطقة ا

تقاااام وساااط الشاااوارع و علاااى جانبٌهاااا لتاااوفٌر أمااااكن  الراحاااة و : حااادايق الشاااوارع و المياااادين -7

 االنتظار، تعتمد مساحتها على عرض الجزٌرة أو درجة الطرٌق .

 

 .75 ساحة األمويين( 13-1الشكل )
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وتقوم بخدمة ساكنٌه فقط على المستوى الترفٌهً بٌنما الفائدة البصرٌة و الجمالٌة  حديقة المبنى : -8

   .على المنطقة ككل 

 :تصنيف المساحات الخضراء حسب االستخدامثانيا: 

مناور داخلٌة  أو حدٌقة أمامٌة أو خلفٌة أو ومنها فناء داخلً للمنزل مساحات خضراء خاصة : -

 .خدمٌة 

سنٌن و ــتجمع بٌن الخصوصٌة و العمومٌة مثل حدائق الم :خاصةمساحات خضراء ذات صفة  -

 .المعاقٌن و حدائق المستشفٌات و المساجدو الكنائس
يٌر محدودة األركان و الجوانب تتماشى مع البٌئة المحٌطة بها و  :مساحات خضراء عامة  -

 دانٌة .تحقق الراحة لإلنسان و تلبً احتٌاجات المستخدم مثل الحدائق و المنتزهات المٌ
 تصنيف المساحات الخضراء حسب عالقتها بالمحيط :ثالثا : 

ت ة علٌها و ذاــــــتكون المساحات الخضراء موجهة للخارج ومفتوح: مساحات خضراء إيجابية -1

 مثل الحدائق العامة التً تجذب المتنزهٌن إلٌها .تنسٌق منفتح و تكون بعٌدة عن المركز ،

 ى المركز و ذات تنسٌق محدد مغلق إلى الداخل و موجهة إل تكون مغلقةمساحات خضراء سمبية :-2

 :الخضراء فوائد المساحات 1-6

 من الممكن إجمال فوائد المساحات الخضراء فً ثالث فوائد رئٌسٌة :
 للمساحات الخضراء فوائد بٌئٌة تتمثل ب : :الفوائد البيئية  -1

،و لها عدة فوائد فً مساحات كبٌرةالمحلً بزراعتها تعمل المساحات الخضراء على تلطٌف المنال  -1
 فً هذا المجال .

هواء ــــوجدٌر بالذكر النشاط لذي تقوم به الكٌمٌاء النباتٌة  على هواء الجو ،ومنها تطهٌر و تجدٌد ال
جز األتربة على أوراق ـــالهواء بواسطة  تبدٌد الغازات السامة ،و امتصاو الغازات الكربونٌة وح

ح ـــــــوتنظٌم حالة الرطوبة و الحرارة ،و القضاء على بعض الروائاألشجار ،و بث األوكسجٌن ، 
 الضارة فً الجو ، وهناك فائدة أخرى هً الحماٌة من الضوضاء و الضجٌج .

 تخفٌض درجة الحرارة . -2

 زٌادة الرطوبة النسبٌة . -3
 تعمل كمصدات للرٌاح. -4
 تنقٌة الجو من التلوث . -5
 كٌد الكربون .زٌادة نسبة األوكسجٌن و تقلٌل نسبة ياز ثانً أو -6
 منع تعرٌة التربة و انجرافها و تثبٌت و تحسٌن خواو التربة و رفع نسبة المواد العضوٌة فٌها . -.
 منع وصول الغبار و األتربة من األماكن المنتزعة منها  -1
 1المحافظة على الرطوبة األرضٌة بتقلٌل التبخر من المسطحات  -.

 الفوائد الصحية : -2

مقربة من األماكن الخضراء ،ٌقق الكثٌر من الفوائد الصحٌة ،وخصوصا على إن السكن او الحٌاة على 
 بة اإلصابة باألمراضـــــــــصعٌد خفض معدالت اإلصابة باألمراض العقلٌة ، باإلضافة إلى خفض نس

نٌن الذٌن ٌعٌشون فً ـــــــإن المسنٌن الذٌن ٌعٌشون بالقرب م المناطق الخضراء ٌعمرون أكثر من المس
 المدن .

ات ـــــــضبط  ضغط الدم ، و النخفٌف من التوتر النفسً و حتى الشفاء بعد الغضوع لعملٌتساعد على 
 .1لها تؤثٌر على الحالة النفسٌة و  جراحٌة
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 تتمثل الفوائد االجتماعٌة و الثقافٌة بعدة نقاط رئٌسٌة منها: :الفوائد االجتماعية و الثقافية  -3

لألطفال  و الحدائق المنزلٌة و العامة  تستخدم المساحات الخضراء كؤماكن للجلوس و فً مالعب -1
 مما ٌإدي إلى ترابط أفراد العائلة و المجتمع .

 تعتبر أماكن للراحة و الهدوء النفسً لسكان المدن . -2
تحفز العالقات الجوارٌة و الحمٌمٌة بٌن السكان مما ٌقوي من شعوره باالنتماء و األلفة إلى لمناطق  -3

 إقامتهم .
 و حسهم المدنً و ثقافتهم المدنٌة . ترقٌة أذواق المواطنٌن -4
 تشكل المساحات الخضراء المكون الرئٌسً فً مالعب كرة الفدم و الجولف و ............ -5
 ترفع القٌمة االقتصادٌة للمكان فً حال وجود مساحات خضراء جٌدة. -6

افً ــــــتساعد على إدخال السرور و البهجة فً النفس خاصة فً المنتجعات الصحٌة و حول المش -.

1و المنشات التعلٌمٌة
 . 

 :المدنالمناطق الخضراء وتأثيرها داخل أهمية  1-7

ٌقوم المخططون فً العصر الحدٌث وفً كافة دول العالم على زٌادة المساحات الخضراء وإنشاء المزٌد 
لوث ــتــمن الحدائق فً وسط المدن عند تخطٌطها باعتبارها الرئة التً تتنفس منها المدن وتحمٌها من ال

 اء.ـــضوضــــج والبكافة أنواعه والناتج عن األبنٌة والمعامل وحركة المرور وتساهم فً تخفٌف الضجٌ

 يوجد أنواع عديدة من المسطحات الخضراء ومنها:
 ى ــــاظ علــــــالمساحات الخضراء التً تزرع بنوع واحد من األعشاب ذات النمو المتجانس وللحف

ل ـــــرجات الحرارة ومن هذه األعشاب النجٌتجانسها ٌتم قصها باستمرار حٌث تساهم فً تخفٌف د
 ولكنه ٌحتاج إلى كمٌة كبٌرة من المٌاه.

  األشجار التً تزرع على أسٌجة المنازل وجانب التصاوٌن مثل الٌاسمٌن والدٌدونٌا والدفلة
ويٌرها لها دور مهم فً تلطٌف الجو وتخفٌف تؤثٌر الرٌاح  ،والمجنونة والمرجان والكوناكاربوس

 بار.المحملة بالغ
المطاطٌات والنخٌل الذي ٌعتبر  ،الدفلة ،الكوناكاربوس ،الكٌنا ،أما أشجار الطرقات فهً الصفصاف

 مقاومال للحر وٌتحمل العطش.
ومن أحد المعاٌٌر لجمال المدٌنة هو ما تحوٌه من مساحات خضراء وحدائق وأشجار ونباتات فٌها وفً 

 . 1الشوارع والساحات

 ة المناطق الخضراء:ومن العوامل المهمة لزياد
 توفر المٌاه للري الحدائق وٌفضل تطبٌق أنظمة الري الحدٌثة إما بالتنقٌط أو الرش بالرذاذ. -أ 
 صالحٌة التربة ونوعٌتها وتكون قابلة لالستنبات. -ب 
 رعاٌة النباتات واألشجار وأن تكون مقاومة لألمراض ومناسبة للمنال. -ج 

 ى التجمعات العمرانية داخل المدن وهي:تؤثر المناطق الخضراء بالعديد من األمور عم

االعتبارات االقتصادٌة  –دور المخططٌن العمرانٌٌن  –انجراف التربة  –األنشطة السكانٌة  –المنال 
 أسس التشجٌر داخل المدن. –واالجتماعٌة 
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 المناخ:1-7-1
تإثر المساحات الخضراء على درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وٌكون هذا التؤثٌر واضحال فً المناطق 
الجافة وشبه الجافة حٌث تإدي زراعة العناصر النباتٌة من أشجار وشجٌرات ونباتات داخل الحدائق أو 

صٌف ـــالالشوارع أو فً األحزمة الخضراء إلى تخفٌض درجات الحرارة نهارال وخصوصال فً فصل 
كما تساعد على رفع درجات الرطوبة. كما تلعب كثافة الغطاء النباتً دورال ممٌزال فً تخفٌض درجات 
الحرارة وذلك لقدرة النباتات واألشجار على امتصاو الماء وكبر مساحة األوراق حٌث أشارت بعض 

طح ـــمن هكتار من س الدراسات على أن ما ٌتبخر من الماء فً هكتار واحد من الغابة أكثر مما ٌتبخر
 الماء. 

كما ٌكون للمساحات الخضراء المزروعة باألعشاب وحتى األحواض من تؤثٌر فً حجب والتقلٌل من 
االنعكاسات الضوئٌة المنعكسة من الجدران واألرضٌات والمسطحات المائٌة وتإدي إلى تخفٌف آثارها 

 . 6.على الرإٌة والجهاز العصبً اإلبهارالسلبٌة الناتجة عن 

 األنشطة السكانية: 1-7-2

ٌعتبر التلوث الناتج عن الحٌاة الٌومٌة لإلنسان من يازات سامة أحد المشاكل الخطٌرة التً تواجه العالم 
والناتجة عن حركة المرور والمعامل والتدفئة حٌث ٌنفق الملٌارات من الدوالرات للتقلٌل من هذا التؤثٌر 

أوكسٌد الكربون لما له من دور كبٌر فً ظاهرة االحتباس الضار والخطٌر وباألخو ياز ثانً 
الحراري وتدهور طبقة األوزون، من هنا نجد دور األشجار والنباتات فً امتصاو ياز ثانً أوكسٌد 
الكربون من خالل عملٌة التمثٌل الضوئً وطرح ياز األوكسجٌن الذي ٌعتبر عصب الحٌاة للكائنات 

كغ من ثانً أكسٌد الكربون  1لمٌة أن هكتار واحد من الغابات ٌمتو الحٌة. حٌث أثبتت الدراسات الع
 اعة.ــــــــــشخو من ثانً أوكسٌد الكربون أثناء الزفٌر فً الس 300فً الساعة أي ما ٌعادل ما ٌفرزه 

كما تقوم أوراق األشجار بؤشكالها وأسطحها المختلفة على التقاط الذرات الصلبة المحمولة فً الهواء 
لألشجار دورال مهمال فً تقلٌل الضوضاء أن ة الهواء الذي ٌتنفسه اإلنسان، كما وتساعد على تنقٌ

والضجٌج الناتج عن حركة المرور والورشات وقد وجد أن أرخو الوسائل للحد منها هو استخدام 
األشجار حٌث تقوم بامتصاو الضوضاء ومنعها من الوصول إلى المناطق السكنٌة حٌث تقلل األشجار 

 .6.لبدٌسٌ 33بما معدله 

وحسب الدراسات والمعاٌٌر العالمٌة فإن هناك نقصال واضحال فً المناطق الخضراء والحدائق فً العدٌد 
 .من المدن العربٌة ومن بٌنها مدٌنة دمشق 

 انجراف التربة: 1-7-3   

حٌث  تساعد األشجار على الحد من انجراف التربة والتقلٌل من خطورة السٌول على المناطق العمرانٌة،
ط ــــٌوجد أنواع محددة من هذه األشجار التً تستخدم فً مقاومة انجراف التربة وتخدم أيراض التخطٌ

 .6.العمرانً

 دور المخططين العمرانيين واالعتبارات التخطيطية: 1-7-4   
ٌحتم على المخططٌن العمرانٌٌن عند تخطٌط أٌة مدٌنة أو تجمع سكنً معٌن مراعاة وجود المناطق 

ومساحتها لتناسب المنطقة الجدٌدة،  مع األخذ بعٌن االعتبار الغطاء النباتً الموجود ووجود الخضراء 
توازن معٌن فً التخطٌط ومن المفترض أن ٌتم زراعة األشجار منذ بداٌة التنفٌذ ألنها تؤخذ وقتال زمنٌال 

ال ــــــالعتبار أٌضحتى تصل إلى شكلها المطلوب الذي ٌبرز جمال التخطٌط العمرانً مع األخذ بعٌن ا
متطلبات السكان إن كان على مستوى المجموعة السكنٌة أو على مستوى المدٌنة وحتى الحدائق الكبٌرة 
التً تكون على مستوى اإلقلٌم وٌغلب على تصمٌمها الطراز الطبٌعً لتلبٌة احتٌاجا السكان الترفٌهٌة 

 والرٌاضٌة.
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ق ــــــــراعٌٌن المختصٌن االهتمام أٌضال بحدائومن مهام مخططً المدن وبالتعاون مع المهندسٌن الز
الشوارع والتً تقام على جزر الطرق أو جوانبها حٌث ٌتوجب اختٌار األنواع القابلة للتقلٌم وال تسبب 

ة ــــجذورها ضررال فً تعبٌد الشوارع وال على األرصفة، وٌفضل زراعة األنواع ذات الروائح الطٌب
 .1وتفادي األنواع ذات األوراق المتساقطة 

 االعتبارات االقتصادية واالجتماعية: 1-7-5
للحدائق والمنتزهات فً المدن أهمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة مهمة لما لها من تؤثٌر يٌر مباشر فً رفع 
اإلنتاج وعلى جودة العمل للسكان من خالل تؤمٌن الراحة النفسٌة للسكان وتؤمٌن أمكنة الترفٌه والهدوء 

ألفراد والمجتمع، باإلضافة الموجود فً هذه المناطق مما ٌنعكس اٌجابال على رفع المردود االقتصادي ل
 .1اـــــــــــــالحدائق والخدمات الموجودة فٌهإلى المردود المباشر من خالل توفٌر فرو للعمل فً هذه 

 أسس التشجير داخل المدن: 1-7-6
تتؤثر معظم المدن العربٌة بعوامل مناخٌة ٌغلب علٌها المنال الصحراوي وتكون درجات الحرارة فٌها 

ألخو فً فترة الصٌف إضافة إلى قلة مٌاه األمطار وقلة الٌنابٌع ومن هذه درجة مئوٌة وبا 40أكثر من 
المدن أٌضال مدٌنة دمشق ذات المنال الجاف والحار فً فترة الصٌف حٌث تبلغ درجة الحرارة حتى.... 
درجة مئوٌة.ومن هنا نجد الحاجة الماسة لالهتمام بالمناطق الخضراء وزرع األشجار المناسبة مناخٌال 

ٌال مع تحقٌق الشكل الجمالً والمساعدة على التضلٌل وأن تكون معمرة وتتحمل منال المنطقة، ولها وبٌئ
مقاومة عالٌة لإلصابة باآلفات الحشرٌة واألمراض وسرٌعة النمو وذات جذور قوٌة ويٌر منتشرة أفقٌال 

ن تتناسب من حٌث حتى ال تإثر على نمو النباتات األخرى وال على المنشآت واألبنٌة المجاورة، وأ
 .1ارتفاع المكان الذي تزرع فٌه

 عالقة األنهار بالمناطق الخضراء: 1-8
ود ــــــٌرتبط وجود المساحات الخضراء بمصادر المٌاه ويالبا ما تشكل األنهار الشرٌان الرئٌسً لوج

دومال آثارال على هذه العالقة فهً تحدث خلالل فٌها وتإثر  اإلنسانٌةالمناطق الخضراء ولقد كان لألنشطة 
فً  واإلسرافسلبال،  فالتلوث الحاصل فً مجاري األنهار نتٌجة االستخدام الخاطئ لمعالجة النفاٌات 

راء ــــــاستخدام مٌاه األنهار بشكل يٌر مدروس ٌشكل تهدٌدا خطٌرا ٌنعكس على تواجد المناطق الخض
لمدنً من خالل الحرو على الحد من استهالك الموارد المائٌة لألنهار بالطرق لذلك فالتحكم بالتطور ا

 ة. ـــــالعلمٌة والتخطٌط المتنايم للمساحات الخضراء مع هذه الموارد ٌشكل الجوهر الرئٌسً لهذه العالق
 

 الممرات البيئية: 1-9
 :لمحة عن الممرات البيئية 1-9-1

 ' مصطلح أن هنا ومن. األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً greenways) الممرات البٌئٌة) حركة بدأت
 وراكبً للمشاة) الترفٌهٌة مسارات لوصف الخمسٌنات أوائل فً األولى للمرة ظهر ' الممرات البٌئٌة

 ،.1.1 عام فً. الحضرٌة المناطق فً الخفٌف والنقل صحٌة ممارسة تعزٌز إلى تهدف( الدراجات
 فً األمرٌكً الرئٌس لجنة بٌن مشترك كجهد' أمرٌكا عبر الممرات البٌئٌة شبكة إنشاء' مبادرة أطلقت

 ةـــــالوطنٌ جغرافٌةــــــال جمعٌةــــــــوال( تٌنٌسً والٌة حاكم المار، ألكسندر برئاسة) الطلق الهواء
45
. 

 مئات وتشارك. األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً الممرات البٌئٌة كم 110000 من أكثر هناك والٌوم،
 .ًــــوالمحل ًـــــالوطن نـــــالصعٌدٌ على  ةــــرات البٌئٌــالمم مفهوم تعزٌز فً المدنٌة مجموعات

 من والعدٌد المحمٌة والمناطق الوطنٌة الحدائق عن المسإولة العامة الوكاالت قبل من معتمدة 
 التً القطاعات بٌن الشراكات خالل من عادة مبادراتال تنفذ،و  أخصائٌٌن تضم المحلٌة الحكومات

 .الحكومٌة يٌر والمنظمات التجارٌة واألعمال العامة الوكاالت تشمل
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 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً Greenways المنظمات بعض
45
: 

1. Rails to Trails Conservancy (Washington D.C.) www.railstrails.org 
2.  www.trailsandgreenways.org 
3. National Parks Service - The Rivers and Trails Program 

www.nps.gov/rtca 
4. American Trails www.americantrails.org 
5. Conservation Fund www.conservationfund.org 
6. Friends of Czech Greenways www.pragueviennagreenways.org 
7. East Coast Greenway Alliance www.greenway.org 
8. Federal Highway Administration www.enhancements.org 
9. Transportation Alternatives www.transalt.org 
10. Pedestrian and Bicycle Information Center - PBIC 

www.bicyclinginfo.org 
11. Pennsylvania Greenways www.pagreenways.org 
12. Greenways In Western Europe 

 فً توجاء. والتسعٌنٌات الثمانٌنٌات أواخر فً شعبٌة لقً مفهوم الممرات البٌئٌة  ة،الغربي أوروبا في
. الخفٌف والنقل والترفٌه للسٌاحة مخصصة خضراء ممرات إلى لإلشارة األوروبً، االتحاد بلدان

 والممرات تارٌخٌة مسارات طول علىتكون و ،السٌارات طرق عن مستقلة لتكون صممت مسارات
 لهذه الممرات الدافع(. الحدٌدٌة السكك ممرات ذلك فً بما) والمسارات المهجورة الطرق أو الطبٌعٌة
 بالنقل الصلة ذات التلوث من والحد الطبٌعة، على والمحافظة ة،ٌالصح نشطةاأل ممارسة بتعزٌز مرتبط

 .والمدرسة العمل إلى األمن الوصول تحقٌقو المٌكانٌكٌة
 الٌوم الرابطة. بلجٌكا نامور، فً ...1 عام فً( EGWA) األوروبٌة الممرات البٌئٌة رابطة أنشئت
 منظمات تقع  .الممرات البٌئٌة وتعزٌز بإنشاء ملتزمة 35 مستوى على الوطنٌة المنظمات بٌن ٌجمع

 وبولندا وأٌرلندا، وفرنسا، المتحدة، والمملكة وإسبانٌا، بلجٌكا فً نشاطا األكثر الممرات البٌئٌة
 الحدٌدٌة السكك ممرات فً الغربٌة أوروبا فً كثٌرة الممرات البٌئٌة وأنشئت. التشٌكٌة والجمهورٌة
 (.لمسارات القضبان) المهجورة
 االتحاد سٌاسات فً وتسهم األوروبٌة المإسسات مع Greenways األوروبٌة الرابطة أعمال تطوٌر

 ..العمل فرو وتعزٌز اإلقلٌمٌة والتنمٌة الطبٌعة، على والمحافظة المستدامة بالتنمٌة المتعلقة األوروبً
 كل سبتمبر/أٌلول 22-16 ٌقام الذي ،"للتنقل األوروبً األسبوع" وتعزٌز تنظٌم فً EGWA شاركت

 أوروبا عبر والبلدات المدن من 1300 من أكثر فً عام

 الغربٌة أوروبا فً Greenways المنظمات بعض
45
: 

1. European Greenways Association - (L'Association Européenne des 
Voies Vertes) www.aevv-egwa.org 

2. Chemins do Rail (Belgium) www.cheminsdurail.be 
3. AF3V - L'Association Française de Développement des Véloroutes et 

Voies Vertes (France) www.AF3V.org 
4. Fundación de los Ferrocarilles Españoles (Spain) 

www.viasverdes.com 
5. Sustrans Sustainable Transport (Great Britain) www.sustrans.org 
6. The Heritage Council (Ireland) www.heritagecouncil.ie 
7. The Italian Greenways Association, A.I.G. (Italy) www.greenways.it 
8. w.mobilityweek- 
9. Greenways in  Belarus  

 

http://www.railstrails.org/
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  :الممرات البيئيةف تعري 1-9-2
الطبٌعٌة والثقافٌة والترفٌهٌة، الموارد التً تربط  و الفرايات المفتوحة  ةالخطٌوهً عبارة عن الحدائق 

رات ــــٌمكن أن تكون المم والترفٌهٌة مثل المشً والركض  وتتم فٌه العدٌد من النشاطات,و التارٌخٌة. 
اط  ـــــــنقالالعدٌد من  وتربط هذه الممرات بٌن. اف األنهاربسٌطة على ضف اتمسار على شكلالطبٌعٌة 

فً البنى التحتٌة كؤن تحوي  ؤن تإدي دورا مساعداٌمكنو . األسواقمثل الحدائق والمكتبات والمدارس و
اٌة ــــحم ولهادور مهم فً . و ممرات للدراجات و المشًالصرف الصحً أو ممر السكك حدٌدٌة على 

ول ــهــــــ، مثل األنهار واألراضً الرطبة، والحٌاة البرٌة، والسالموارد الطبٌعٌة فً المجتمعات المحلٌة
 .31الفٌضٌة

 واألراضً والمٌزات، الطبٌعٌة المناطق من مترابطة خضراء مساحات شبكة إلى تشٌر بٌئٌة ممراتو ال
 عملٌة هو البٌئً الممر التخطٌط. الطبٌعٌة الموارد قٌمة توفر التً المفتوحة األماكن من ويٌرها العامة،
 الــلك جٌدة هً التً اتــــوالممارس طـــالتخطٌ وتشجع األراضً لحفظ واستراتٌجً منهجً نهج تعزز

 األراضً، وتطوٌر المستقبل، فً النمو لتوجٌه إطارا وٌوفر. األراضً استخدام والناس الطبٌعة
 والموارد المجتمعٌة األصول وحماٌة السكانً النمو تستوعب التً األراضً على المحافظة وقرارات
 .(55)الطبٌعٌة

 صنف وقد. الترفٌهٌة وكذلك البٌئٌة األهداف وتشمل. وحتمٌة متجددة ماسةالممرات البٌئٌة بح تنتشر
Charles Little    ً4 و ،0..1) مختلفة أنواع خمسة إلى  ،"أمرٌكافً كتابه" الممرات البٌئٌة ف-

 (:س5

 البحرٌة الواجهة/قرب األنهار الحضرٌةالممرات البٌئٌة  .1
 الترفٌهٌةالممرات البٌئٌة  .2
 إٌكولوجٌة همٌةاألذات  الطبٌعٌة الممرات .3
 طرقال، ةوالتارٌخٌ الخالبة الطبٌعٌة المناظر .4
 شبكاتال أو نظمةاأل شاملةال الممرات البٌئٌة و .5

 حماٌةو   التلوثتقلٌل  تشمل روثرفورد، بالت بجغرافً أقرها كما ،greenways ل النموذجٌة المهام
 الترفٌه، الفٌضانات، مخاطر من والحد البٌولوجً، والتنوعشاطئٌة ال الموئل وتحسٌن المائٌة الموارد
 .( والتلوث التبرٌد لخفض) منال تعزٌز الضوضاء، قلٌلت البٌئً، التعلٌم

 

  البيئي الممر عناصر ( عناصر الممر البيئي14-1الشكل )

Source: Bay-Lake Regional Planning Commission. 2012. 
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 : مبادئ تنمية الممرات البيئية 1-9-3
 األرصفة.توسٌع الشوارع و دئةهوتالنهوض ببٌئة آمنة وحٌوٌة ونشطة  .1
 مناسب للمشاةز االستثمارات نحو تطوٌر مجال عام ٌترك   .2
لعبااور بإدماااج مرافااق المشاااة والاادراجات كمحطااات لتشااجٌع مشااارٌع إعااادة التطااوٌر لتكااون داعمااة  .3

 عبور مٌسرة وجذابة 
، خصوصاا وربطها عبر الممارات الخضاراء، خاصةخضراء عامة و اتتعزٌز فرو إضافة مساح .4

 من مواقف المرورو مناطق الكثافات العالٌة.بالقرب 
شاء بٌئاة حضارٌة أكثار إن و دعم تطوٌر االتفاق وتعزٌز استخدام مختلط فً المناطق التجارٌة القائمة .5

 .حٌوٌة وتنوعال 
والعقد التجاري الموجودة وتشاجٌع تاوفٌر  ٌةز التنمٌة األكثر كثافة قرب محطات العبور المستقبلٌترك .6

 الجدٌدة التنمٌةمساحة مفتوحة وإدارة مٌاه النشطة فً 
 .وتتصل باستخدامات األراضً المجاورة مقٌاس الهندسة  المعمارٌة   عززالتً تتشجٌع التنمٌة  ..
الممار البٌئاً عالقاة متكاملاة باٌن  لتحقٌاق مفتوحةال اتمساحالاستخدام التنمٌة الجدٌدة، وبٌئة المشاة و .1

 .حساس بالمكان والمجتمعاإلتعزٌز  و المناطق المجاورة له و 
الخدماة بعٌادال عان  داخلماوالراحة من خالل مٌزات التصمٌم البٌئً ونقل  الممر البٌئً تعزٌز سالمة ..

 .المجال العام
تعزٌز تصمٌم الموقع المستدامة من خالل استخدام المنااظر الطبٌعٌاة اإلٌكولوجٌاة إ وإدارة مٌااه فاً  .10

 31.الموقع

 فوائد الممرات البيئية: 1-9-4

حماٌاة  و توفٌر فرو الترفٌاه ووساائل النقال البدٌلاة وتحساٌنكعلى المجتمع بطرق عدٌدة  تعود فوائدها 
نهااا تفااً فإبساابب وظائفهااا المتنوعااة،  و البٌئااة، وتااوفٌر أماااكن للتعلااٌم البٌئااً وتحفٌااز التنمٌااة االقتصااادٌة.

 بالكثٌر من احتٌاجات المجتمع.
ضاامن لااربط مختلااف المرافااق الترفٌهٌااة  وٌااتم اسااتخدامها، و أماااكن للتناازهلاادراجات، مماارات ل تااوفر -1

 .سٌارةالعلى  االعتماددون  المدٌنة 
 .ةـــــــٌمكن أن ٌستخدمها أي شخو، بغض النظر عن السن أو الوضع االقتصادي أو الحالة المادٌ -2
 لها تؤثٌر كبٌر فً تحسن الحالة النفسٌة للناس . -3
الغطاااء النباااتً ٌااإدي إلااى إبطاااء الجرٌااان حٌث أن حماٌااة وتحسااٌن المااوارد المائٌااة. علااىتعماال  -4

المٌااه الجوفٌاة والحاد  تخازٌنإعاادة  فاًٌسااعد ما ك، مطاربتقلٌل سرعة تدفق مٌاه األ للمٌاهالسطحً 
 . من إمكانٌة حدوث فٌضانات

كمااا األوكسااجٌن،  و طاارحالغبااار بتنقٌتااه ماان حساان الهااواء الااذي نتنفسااه تأوراق األشااجار والنباتااات  -5
تظلٌاال الشاوارع والمبااانً، ومساااحات  ماان خااللدرجااات الحارارة فااً الصاٌف  تسااعد فااً تخفاٌض
 .كبٌرة من األراضً

 .الموئل للعدٌد من النباتات والحٌوانات الممرات البٌئٌة ٌمكن أن توفر -6
 .تستخدم كفصول دراسٌة فً الهواء الطلق لتعلٌم األطفال حول الطابع والنظم الطبٌعٌة حولهم ٌمكن أن -.

 . 11ًــــــــــــــتوفر وصول الزوار و المقٌمٌن إلى األماكن التراقٌة و الثقافٌة ضمن المجتمع المحل -1

 : Greenwaysاقتصاديةفوائد 

 : 1الدراسات التً أجرٌت فً الوالٌات المتحدة أن حٌث تبٌن  ٌنتج فوائد اقتصادٌة
 فً األماكن على طول الممر البٌئً.بٌع الاألرباح من زٌادة  -1
ووجد استطالع األخٌر للمتسوقٌن أن يالبٌة هإالء المستهلكٌن ٌرٌدون العٌش فً المجتمعات  -2

التفاعل مع يٌرها من العائالت واألطفال والبٌئة من خالل مٌزات مثل مسارات المحلٌة التً تشجع 
 المشً والدراجات الهوائٌة ومسارات الطبٌعة فً المناطق المشجرة.

زٌادة السٌاحة واجتذاب الشركات الجدٌدة التً توفر خدمات للمستخدمٌن ، وخلق فرو ٌإدي إلى  -3
 .جمٌع هذه األنشطة تحسٌن نوعٌة الحٌاة للمجتمع، و ةعمل جدٌدة وزٌادة إٌرادات الضرائب المحلٌ
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 الخالصة: 1-11
 

  ًتإدي زٌادة المناطق الخضراءإلى توطٌد الروابط االجتماعٌة بٌن السكان إضافة إلى مساهمتها ف
 تجمٌل المدن بما تحتوٌه من نباتات مختلفة األشكال واأللوان.

  صفة نفعٌة عامة ومناطق ذات صفة نفعٌة تصنف المناطق الخضراء فً المدن إلى مناطق ذات
 خاصة.

  ٌخصو لكل نسمة من سكان المدٌنة مساحة محددة من المساحات الخضراء حٌث تختلف النسبة
 من دولة إلى أخرى.

 .ٌعتبر االهتمام بالمناطق الخضراء والترفٌهٌة من أحد المإشرات على تطور الدول 

 رال ممٌزال فً تخطٌط المدن وٌختلف من منطقة ٌلعب التشجٌر على جوانب الشوارع واألرصفة دو
 إلى أخرى.

  تعتبر الحدائق بكافة مكوناتها من أشجار ونباتات وأزهار وورود ومسطحات خضراء ومسطحات
مائٌة ذات قٌمة لكل مدٌنة وتعبر عن شخصٌة المنطقة السكانٌة وبالتالً فإن أٌة مدٌنة دون حدائق 

 ومساحات خضراء فهً لٌست بقٌمة.

 ر المناطق الخضراء بالعدٌد من األمور على التجمعات العمرانٌة داخل المدن وأهمها المنال تإث
وانجراف التربة واألنشطة السكانٌة ودور المخططٌن العمرانٌٌن واالعتبارات االقتصادٌة 

 واالجتماعٌة وأسس التشجٌر داخل المدن.

 التالٌف التلوث الحاصل فً مجاري تشكل األنهار الشرٌان الرئٌسً لوجود المناطق الخضراء، وب
 هذه األنهار ٌشكل تهدٌدال خطٌرال ٌنعكس على تواجد المناطق الخضراء بحد ذاتها.

 "Greenways كالطرق األهمٌة من القدر نفس التحتٌة، البنٌة من كجزء إلٌها ٌنظر أن إلى تحتاج 
 ".العامة والمرافق

 نفسه الوقت وفً. المهجورة الحدٌدٌة السكك أسرة مثل القائمة، التحتٌة البنٌة من االستفادة ٌمكن 
 فقط لٌس واالستخدام االستخدام، متعددة إبداعٌة مخططات اقتراح والتصامٌم المخططات هذه بدأت
 واحدة، مرة

 حد على ومثٌرة شاقة معقدة قضاٌا لمعالجة جدٌدة وتقنٌات مهارات من أكبر مجموعة إلى الحاجة 
 البٌولوجٌا، النهرٌة، جٌومورفولوجٌة والهٌدرولٌكٌة، بالهٌدرولوجٌا المتعلقة المسائل. سواء

 إلى الحاجة إلى تشٌر والثقافة التارٌخ الجمالٌات، والسٌاسة، واالقتصاد، اإلٌكولوجٌا، ،[اقوتٌكس]
 . متنوع فرٌق

 كالطرق األهمٌة من القدر نفس التحتٌة، البنٌة من جزءا باعتبارها إلٌها ٌنظر أن إلى بحاجة 
 هذا تعكس أن ٌنبغً المجتمع فً والتنظٌمٌة التموٌلٌة السٌاسات. العامة والمرافق
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 الفصل الثاني
 

 دراسة تحميمية لممحاور الخضراء في بعض المدن
يقوو المخططوووو  للوورلمخحدوو لمخ ووفي ل لوورلاللووللف يلمخحوولخالاتووللضيوولفإلمخط وول ل لمخط وو م ل    وول ل
مخطضيفلط لمخ فمئقللرل  ولمخطف لا فلتطويوهللبلاتبل هللمخ ئللمخترلتتو س لط هوللمخطوف ل ت طيهوللطو ل

 لخهذهلمأل بلبلقلط لمخحفيفلط لمخوف يلمخ لتجلا لمألب يلل مخطحلطيل   اللمخط   .مختت  لباللللأ  ماهل
أطثتوولول تجوول بلبتجوول بلخت  ووي لمخط وولوقلمخط وو م ل لطلدووللقوو بلمأل هوول للي ووتح  لهووذملمخسدوويل

لط لبهلولالخطيلولا ب ل:ليهللف م لمخلتط مخف يلمخترلط ل لليلول أج بيلولذم لظ  فو

 ر في المدن:اعالمية لممساحات والفراغات المجاورة لألنيدراسة وتحميل أمثمة  2-1
 ل في كوريا الجنوبية:ؤومدينة سي –Cheonggyecheon streamتجربة نير  2-1-1

 

 Cheonggyecheon stream 32 ( مكان نير1-2شكل )ال
مخح و إلطييوي ل ولا ل.لتقو المخطفي وللبت طيولللبتحفمفل ال رل و مخرلتحتب لطفي لل يئ يل"  حلقل إلآ يل"

اط م يللط لطييلتسحييل  لئول قيلطتحففإل جحتهللطتل للختايل ط لطييلمخحطيلاتللتو ي ل ت  يويل
لمخط هفلمخحط م رلمخوبيحرلختطفي للبلختطتصلط لت اضلمخ يل م ل لطحلخجللط لوقلمختت  ل.

 ل   ل لو قل و ي لاتيوهل يو لتطو لتغويوللمخ هو لالطللال للمخ ه ط لمالهطليل تالتغويتهلٓٗو ميل
للل.59ٔٔخيب للمخو يقلمخ  ي ل5ٙٓٔ-5٘1ٔطلبي لالطرل

لططل لهاللرلضيلفإلتت  لمخط وقلل ل قصلمخس مغل لمخط  م للرلط وقللمخط اضل.
طتيو  ل5ٓٓبطبلف إلإلالفإلتؤهييلمخ ه لم تط  لخطوفإلاولطي لباتسوللٖٕٓٓقلالط للظلمخطفي لللرلالالمي

 للمألط لمخذيلأفىل خلللم تقلفم لاثيو إل اللأ لمخ وال ل لمخ ويلحلأف او لمخس مئوفلمخبحيوفإلمخطوفىلخهوذملف ال
لمخط   عل.

مئووفلاووفإلطوو لمخ ل يووللمالقتدوولفيلل يوو لم تسحوو ل  ووبللمألاطووليل لم طس وو ل  ووبللخقووفلاوول لختط وو  علل 
مخط اوضلخط وقووللدوفيقللختبيئووللمختتو  لمخهوو مئرل لمخطولئرل لمخ ووجيجل ل ولهالمخط وو  علبت  يويلط وقوولل

لغ يللبلخت  علمخ ي يل.
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32( مكان النير 2-2الشكل )
 

 

ل.اا1٘~ٕٓمخح  :/للاال9.ٖٔو يلمخ ه ل:/للٕاالٔٙط ل للمخطدبل:

 لمحة تاريخية عن النير: 2-1-1-1
 :97النير في مطمع القرن العشرين -

ل

 97 22النير في بداية القرن  (3-2الشكل )
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 : 79مشكمة الصرف الصحي المشاكل التي يعاني منيا النير:أىم 

ل

 97مشكمة النير  (4-2الشكل )

ل. تالتقفيالمخ يلبلخحطيلاتللتغويللطج ىلمخ ه 
ل

ل

 32 بالتغطية إيجاد حل لمشكمة النير (5-2الشكل )
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 32 النير الطريق السريع عمى( 6-2الشكل )
 
 

 
 98( الطريق السريع عمى النير 7-2الشكل )
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 :32 2222النير في عام  -

 
 32( جوار النير 8-2الشكل )

 ي ظلافالمالهتطولاللب مجهول لمخطبول رلمخطجول  إل لم ت ول لمخب ولئ لاتوللمأل دوسللططولليحيوقل  اولل
لمخط لإلبلإل لللل خللط لايلتتحتقلبلخ  م رلمإل  لئيلل لمخ يطلل.

 
 32( المشاكل اإلنشائية 9-2الشكل )
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 32( المشاكل اإلنشائية 12-2الشكل )

  :ىداف المشروعأ2-1-1-2
لمإلفم إلمخ   يلللرل قتلل  ايلت قيقل .ٔ
ل  ايللمخ يلإلل ت  ي مخت طيلل .ٕ
لدفيقللختبيئللطفي ل .ٖ
ل يلأ ل رلخط اتلل يطلل .ٗ
لط لمختل يخل مخثقلللم ويقللمال تحلشل .٘
لت  يولط وقلل  ولمخطفي لل .ٙ
لٕٖمخطت مض للمخت طيللمإلقتيطيل .9

 :تصميمال معايير 2-1-1-3
لط ترلمخ ه لمخط ت ىلمخثل رلختط للطحيل يللتتبيلل

ل.ٕٖل(طا/ لالل1ٔٔت مت لأطول ل)ب  لللٕٓٓخطفإلتؤطي لقف إلتيل ل

 :الفيضاناتمستوى  2-1-1-4
لٕٖلخيار ط ذجلاففيلل تد حلبل تطفمالمطتبل لهيف  بتقف لل

 

 32( مقطع في النير وضفافو 11-2الشكل )
 

 :خطة المائيةالأوال : : المياهاالمداد ب
ل٪لط لا  لمخطط لمخطلئرلمخ ئي رٕٓمخح  :لأاث لط لل•
ل الٓٗمخحطق:لأاث لط لل•
لطت ل/لثل يللٕٗ.ٓ  اللتفلق:لل•
لٕٖمتطلذلتفمبي لخط  للقفم لمخطل ل•
ل
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 :خطة إمدادات المياهثانيا : 
لو ل/لي الٓٓٓلٕٓٔمخطيلهلط ل ه لهل :لل•
لٕٖو ل/لي الٓٓٓلٕٕمخطيلهلمخج ليللط لط ول لطت  لمال سلق:لل•

 :معايير التصميم
للل.ٕٖ ظلالمخد فلمخد رلمخط ت اللخطيلهلمألطول ل طيلهلمخد فلمخد ريتالم تطفمالل

 
 32( مقطع في النير وطريقو تصريف المياه فيو  12-2الشكل )

 :ورجسالتصميم  2-1-1-5
 التصميممعايير 

لل-٘/للللٕٕاففلط لمخج   :لل-ٗ/للللطحتطللمخس رل-ٖ/لل   ل لأطلا لثقلليلل-ٕ/لللتقتييلطقل طللتفلق -ٔ
لٕٖل.ط لل مخلطسه المختدطيالمخف خر

 

 32( أحد الجسور عل النير 13-2الشكل )
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 32( النير وعدد من الجسور الواقعو عميو 14-2الشكل )
 :الطبيعية ظرتصميم المنا 2-1-1-6

 المفاهٌم

ل. ضمالأط  لجفيفلط لمخ مجهللمخب  يل:لمخغ بل خللمخ  ق•ل

ل.مخت  يلمختف يجرلط لمخط هفلمخ   يلختبيئللمخوبيحيل•ل

ل. مخبيئللماليا خ جيللمخبيئل   ل ل•ل

ل.:ل ييل   ملي لت   أطلا ل•ل

ل

ل

ل
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لالفكرة فً أقسام  النهر:

 

 ( الفكرة األساسية في تصميم النير15-2الشكل )
32 

 23المنطقة التارٌخٌة: 1 المنطقة
لضط ليل؛لاح لد لت تطفالأدب  للمخ لبقللمخج    للمخوبيحيل؛لمخط لظ ل قفلتالمختؤايفلاتللمالهتطلال

 ل   لمقت م ل لخت جي لمخض م لاتللق ل ل ق لأو يل ط لمخط ل ل لمخط  م لاتلل سلفل
 ل:مخ ه للاطللتالمخحطيلاتللت طيالمالثل لمختل يطيللط لطييل

  مخ سلظلاتللمآلثل لمختل يطيلاطتيل ل -

 :لمخسي ل ل لل   اللمخط   لل مختجل  مخ مهل   مخ ظ للرلمخ -

  مخطتطددي لط ل ال -

ل ٕٗٓٓ خلل ضي م /ي  يهللٖٕٓٓط حلمخط ق :للب مي ل تا -
ل

 والثقافة الحضرٌة: 3 المنطقة
23

 

تدووطيالبل ووتطفمالطوو مفلدووفيقللمخ ل؛للوورل  ووولمخطفي ووللط وولوقلمخت ليهيووللل   وول ل فيقوولل  تووال ووط هلل
ل.مخ ه طج ىللس يلللاتللو يمخاطليل  لللل خللمألختبيئللل

 23 المدٌنة وسط فً إدماج الطبٌعة: 2 المنطقة
إل لللل خللمختؤايفلاتللبل اؤ هللوبيحيلل تالاطيلمخحفيفلط لمخ دبلمختذال يلللتالمختدطيالختبف 

للل.مألط  لمخبيئيل
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 التحديات التي واجيت المشروع: 2-1-1-8
 89: النقل1التحدي 

لط ابلل/لي ال/170000/يط لط هللمخحط فلمخسق يلمخ   يله ل:لCheonggye & hwyمخو يقل -
لمالضف لالمخط   يال ثل -

ل

  98في النيرمشكمة النقل ( 17-2( )16-2الشكل )

 :32لنقللحلول 

 ل.قيلفإلمخ يل م للرل  ولمخطفي للتقتيي
 ل.مخط   ت  ي ل ظلال
 ل.ت  ي ل ظلالمخ قيلمخحلا
 ل.طت  لمال سلقلل ظلا
 ل إللقول للتل . 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل



01 

 

 :32: االبنٌة التجارٌة المجاورة 3التحدي 

لمضف لالمخط   ل لدح بللمخط   ل
لمخ   ل ل لمخغبل لاتللمخطبل رلل لم طسل لمألاطلي

 
 ( األبنية المجاورة لمنير18-2الشكل )

 
 :32العمرانًللمحٌط حلول 

ل.ط حلطسديلاتللمأل  مقل لطقلبي لط تط إ ج م للتا�

 ل.لرلمأل  مقلمخت ل  لطالتب

 ل.مجتطلاللالفيلللرلمخط   ع
ل.لمختجل يلول  مأللتقتييل ضالج �

 ل.مختا  خ جرلط لمخس ل لخللت لي ل

 أطلا لخ ق فلمخ يل م للرلطال لق يبل يت ل. 
ل.ت سيضلمخ  لولمختجل ي�

 ل. ق فلمخ يل م تقتييل   ال

 ل.ت  ي ل ظلال ق فلمخ يل م لختت طييل مختس يغ

    ل.ت جي لططلض لت ي  غلجللت
ل.مخفاالمخطلخرل مخفاال�

 ل.ق   لط طس للمخسلئفإ

 ل.إلالفإلمخ  قلمخط ح
ل.مخج مخي ت تيبلطلصلختبلالل�
ل.لط وقللمخطل جيمخط اضلمألاطليلمخطلصللرلل�
ل
ل
ل
ل
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 البدء بالمشروع: 2-1-1-9
    لمخ  مت لاتللجل برلمخو يقل.المرحلة االولى :

 
 32( المرحمة األولى من المشروع 19-2الشكل )

 . ٖٕٓٓهفالمخو يقلمخ  ي للرلآبل:المرحلة الثانٌة 

 
 32( المرحمة الثانية  من المشروع 22-2الشكل )

 . ٕٗٓٓال   لمأل يللرللتغويللمخو يقلمخطهف الالمرحلة الثالثة :

 

  32( المرحمة الثالثة  من المشروع21-2)الشكل 
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 .(ٕٗٓٓ)أيت يلمخد فلمخد رل مخو قل ب ل لمخج    المرحلة الرابعة :

 

  32( المرحمة الرابعة من المشروع22-2الشكل )

 (ٕ٘ٓٓت ظيالمخ فمئقل)أيل ل المرحلة الخامسة :

 

32( المرحمة االخامسة  من المشروع 23-2الشكل )
 

- 
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  النير عمى ىذا الشكل:و أخيرا أصبح 

 

  98( الحالة النيائية لمنير25-2()24-2الشكل )

 :نتائج رائعة عمى مختمف المجاالت حقق المشروع 2-1-1-21
لم طس لمالضف لاللبالنسبة للمرور

ت    ل  ايوللمخهو م ل لمخطول ل لم طس و ل  وبلللمخ وجيجل لأدوب  لف جول لللو على صعٌد البٌئة

ل.ٕٖ لمدبحلمخطط لمخبيئرلخت ه لاطط لخت يلحلأي للمخ  م إلأاث لطيئطلل

  July 2005 27تأثٌر المشروع على درجات الحرارة:

 

 درجة الحرارة بوجود النير ضانخفا ( 26-2الشكل )
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 (Nov 2005)و حسب المسح العام 

 

 ( التحسينات البيئية التي أضافيا النير 27-2الشكل )

 و ازداد التنوع البٌولوجً :

  

 

 

 

 ( التنوع البيولوجي الذي أضافو النير28-2الشكل )
 وبيذا أصبح النير ىو الوجية المفضمة لمعظم السكان

 

  98( إقبال الناس عمى النير29-2الشكل )
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 و يتوقع أن يصبح النير في المستقبل :
 ل  للٓٓٙه يللالدطللاط هل
 لبي لمخ سلظل مختو ي لي ققلمخطيئطل
  ي يللمقتدلفيللذ  
 لخط رللرلمخ  م ع جهللخ ظلالمط وقلل
 لط وقللمألاطليلمخقيل يللمخف خيل

 

 ( تصور مستقبمي لمنير 32-2الشكل )
   :32آثار المشروع 2-1-1-11
  للرل ط ذجلمإلفم إلمخ   يل مختغيي م

 لم تحلفإلمختل يطيل

 لمخوبيحلل م تحلفإلمخ ظالمإليا خ جيل

 لتجفيفCBDل

 لمخجيفلخيلمخطثلي

 ل فم إلمخط ل ي لمخ لج ل
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  :56 الطبيعية المناظر األداء مزايا 2-1-1-12

 ي ل لمخ طليللط لمخسي ل ل ل. 

 ل.يطا لمخط للظللاتللطحفيلتفلقلخضيلفإلمخت  علمخبي خ جرل

 ل.لمخ  م إلف جل لتؤثي لط ليقتي

 ل.مخطط لطييلط لتت  كمخترللمخ يلحل  التضفمفل

 مخه م لتت  لطس ي. 

 :56االجتماعية  األداء مزاياال 2-1-1-13
 لهالبت جي لم تطفمالمخ قيلمخحلالبلخ للتلل  

 ل.ضيلفإلاففلمخضمئ ي لططل   لمالقتدلف

 : 56االقتصادية األداء مزاياال 2-1-1-14

 ٖٓم تسلعلم حل لمأل م رلمخط ل  إلختط   عللب  بللأاث لط ل-٘ٓ% 

 لضيلفإلاففللمخحلطتي للرلمخط وقلل

 :33(Rheine))ألمانيا( عمى نير الراين Kolnمدينة كولن   2-1-2
بي ل مخ مي ل ه  اتللأخطل يل لرلغ ب لي تسلخ -مخ مي  طليل لرل اليللا خ لطفي لتق ل

كل مب لأاب لطف لأخطل يلل.يبتغلاففل ال هلل  مخرلطتي  ل  طللختا  لبذخ ف  تف  ف ب   طفي تر
ل   بلط ل تهللهرلثلخ لطفي للطتفلب خي ل هلطب  غ.

ا  للختسي ل ل للرلأ   بلل تالب ببلهذمللمألاث للخذملتحتب لمخطفي للتق لاتللجل برل ه لمخ مي 
ل الفإلتؤهييل ظلالجفيفلختطفي للبحفلأ فلمخسي ل ل لمخترلت بب للرلط لئ لابي إ.

 

 76:صورة عامة لمدينة كولن (31-2الشكل رقم )

لاالتق يبللٖٓٔو يل ف فلمخطفي ل:ل
لهاتل ل ي قهلل ه لمخ مي لط لمخ  ولتق يبللب  بل:لٗٔ٘.ٓٗط ل للمخطفي ل:ل
 1.ٙ٘هاتل لب  بلل%ٕ٘ٓ.ٖٕي ل لمخ مي :ل
 ٕ.ٖٗٔهاتل لب  بلل%ل19ٗ.9ٔيطي لمخ مي :ل

لاالٔ.1ٕمخج  بر:ل-مخ طلخرمالطتفمفل لٕاالٙ.9ٕمخغ بر:ل-مالطتفمفلمخ  قر
لطت لٗٓ.1ٔٔ قوللخ وحلمخب  :للأاتل

لطت ل٘لل9ٖأف لل قوللخ وحلمخب  : 

                                                 
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%81
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 :كولن من أىم معالم مدينة 2-1-2-1

 لالتف مئيللا خ  يلللل
 لمخطت فلمخ  طل رلمخج طل ر
 لطب للمخبتفيلللل
 لا ي للطل ت لل
 ا ي للمخقفي لغي ي  ل 
ل

هرل  فىلأ ه لمخد  حلمخطحطل يلل مخفي يوللمخطهيبولللورلأخطل يولل تتطتو لبقوف إلالخيوللالتف مئيللا خ  يل:
اتللجذبلأاب ل  بللط لمخ يلحلا لتهللأخطل يل.هذهلمخالتف مئيللتحفلمخ طضلمخ قيقورلخطفي وللا خ  يولل هو ل

خالتف مئيووللطليووفل لمخاثيوو ي ل خووللماتبوول لطفي ووللا خ  يووللبطثلبووللج ووفلبوويل  حلف  لمخالتف مئيوول.لتتبوو لم
ال و لأوو يلب ول للورلمخحولخال)ب جلهوللل11ٓٔمخا ي للمخالث خيايول.لا وفطللم تهوللب ول لب جيهولللورلمخحولال

 ا.ل11ٗٔطت م(ل بقي لاذخكل تللب ل لد حل م  و لالالل9٘ٔي تسحل ل خلل

لهوو ل هوو للوورلأ   بوولليطوو لابوو ل  ي وو مللل   وولللأخطل يوولللخيطت  ووتلي ل ه خ ووفم.اطللهوو :ل34 هوو لمخوو مي 
(للليحتب لمخ مي لأ فلأهال أو يلمأل هل للورلمخقول إلمأل   بيوللي تويل هو لمخو مي لٕٖ-ٕط  حلبلخ اي)
ب جوهلاولاللل مألخطول رلب جوهلطولصللل يو لاول لي وايلاتوللطوفىللمختل يخلمأل   بورطال للطهطلللرل

الالمخ ف فلمخ ئي يللبي لبيفلمخ  طل ل مخقبلئيلمخج طل يللللاطلل  وؤ لاتوللمخجل وبلمخغ بورلط وهللٓٓٗ
لل مخحفيفلطو لمخطوف لمخس   ويللاتولل وسللهللخوذخكلظتو لمخط ولوقلمخط يووللبوهلمألخطل يلمخحفيفلط لمخطف ل

 معلبي لأخطل يلل ل   للللبغ  لمخ يو إلاتللط للذلمخ ه لظيلمألط لبي هطولل خوللأ لطال للخت ضمعل مخد
م ته لمخ  بلمخحلخطيللمخثل يلل م تق  لمأل  لعلمخ يل يلللرلمخحولخاللل دول لمخ هو لطو لأهوالمخططو م ل

لمخطلئيللمخحلخطيل.
 لهطوللمخو مي لمأل  وولط لجبليلجتيفيللت جفل  قرل  ي  ملبلخق بلطو لمخ وف فلمإليولخيوللي بو لطج يول

 مخ مي لمخطتسرلللبط ولذمإلمخ وف فلمخغ بيوللخت ط وللل ا وفلب يو إلا   وتل  ليت وفلمخطج يول للورلطجو ىل
 م فله لمخ مي لمخابي لمخذيليتطتصلط لمخوي ل مخ دوللمخوذيل طتوهلطو لمخجبوليللليطو جلطو لمخب يو إل

 يل وهلبوي لأخطل يولل   ي و ملبلتجولهلطتو مللثوالي مدويلجلٕٔبلتجلهلمخغ بلبل  فم ليبتغلم تسلاوهل و مخرل
أطتول لللثوالي حووفل وطلاللخيجو يللٕ٘ٓطفي للبليلمخ  ي  يللل يبتغلا  وهللورلهوذهلمخط وقولل و مخرل

ايتو طت لل ا وفلهوذهللٕٖبي لمخغلبللمخ  فم ل  قللل جبليلمخس جلغ بلل ي ي ل  وول وهيليبتوغلا  وهل
للثاليحب لأخطل يلل ه خ وفمللخي تهورلبوهلمخطوولفللورلمخط وقللي ايلمخ ه ل ف فملوبيحيللبي لل   لل أخطل يل

لايتوو طت لليغووورلط وول للتقووف لٖٕٓٔب وو لمخ ووطليلخيدووبلليووه.يبتغلمخووو يلمإلجطوولخرلختوو مي ل وو مخرل
لايت طت لط ب .للٓٓٓللٕٕ٘ب  مخرل

ي تبولمخ مي لبؤ هل لأ   بيللطهطللطثيلمخفم  بللمخ   لل طل  لططلليجحويلط وهلطجو ىلطي يوللفمطتيولل
للل يوو لت قوويلمخط ماووبلمخه خ فيوولل مألخطل يووللطوو لطيخووهلمخس ووال ط ووتقل لمخوو سول طلطوول لمخطحوولف لاظيطوو

 مخ ب ب.اتللمخ غالط لتت  لبح لأجضمئهلبططتسل لمخ س لمخحلب إلليهلل اللأ له لكلأجوضم لأطو ىلالل
لفليطتوو لتووضميلت ووتسظلبجطلخهووللمخوبيحوورلمخووذيلي ووتقوبلمهتطوولالمخ وويلحلطوو لجطيوو لأ  وول لمخحوولخالل اللياوو

ب  لطجل يل رلخضيل إلطحلخالأ   بللطو ل  تولل ه يوللابو ل وسلفلمخو مي للاطوللتقو لمخحفيوفلطو لمخقويعل
لمخ ه لختإافلأهطيتهلاطج ىلطلئر.لمختل يطيللمألخطل يلل مخس   يللاتلل سلفل

 
 

 أىمية نير الراين بالنسبة أللمانيا: 2-1-2-2
يطتلضلبجطلخهلمخوبيحرلمخذيلي تقوبلمهتطلالمخ ويلحلطو لجطيو لأ  ول لمخحولخال اللياولفليطتو لب  ولطجل .ٔ

ل يل رلخضيل إلطحلخالأ   بللط ل  تلل ه يللاب ل سلفلمخ مي ل
لتق لمخحفيفلط لمخقيعلمختل يطيللمألخطل يلل مخس   يللاتلل سلفلمخ ه لختإافلأهطيتهلاطج ىلطلئر.لل .ٕ
المخططوو م لمخطلئيووللمخحلخطيوولل مي ووللي ووتقوبلمهتطوولالمخ وويلحلطوو لجطيوو لأ  وول لمقتدوولفيللهوو لطوو لأهوو .ٖ

 مخحلخا.
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_-_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_-_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 دراسة المساحات المجاورة لنير الراين في كولن )ألمانيا(: 2-1-2-3
 ل ليق ا لمخذي لمخ مي  ل ه  لاتل ل ج  للمخطفي لي جف لمخج  بر لا خ  يل لج   لطثي لج     بحل

ل.طل جيل و قللفمئ يلو قلله ه ض خ  ل ج  لفي تضل   يلمخطفي للا  إ

 لمخج  بر:ه لج  لطب رلل قل ه لمخ مي لاتللمخجل بلمألي  لخت مي لت جفلمخ ف فل ج  لا خ  يل
لبي ل ل اتللمخجل بلمأليط لط ل ه لمخ مي لمخ ف ف ل بلي تليللرلج  بلمخطفي ل. بي ل  ولمخطفي ل

 جهللطلدللختط لإل أي للي ت يلج  لا خ  يللمخج  برلاتلل اكل فيفيلل.لج  لف يت  ل ب ي
 .5ٔٓٔ خللالالل5ٓٙٔمخف مجل للبفألب لئهلالال

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل

ل

77جسر كولونيا الجنوبي عمى نير الراين  :(33-2الشكل رقم )
 

 لط م رل ه يلل لطط ل لليهل ل ي جف لمخ ه يلبؤخطل يل لمخ قي لمخثل رللرلطجلي لبلخط اض لمخطفي ل  تحتب 
لمخ ه يللمخفمطتيل.للمخط م ئتحورلمخطفي للمخط اضلمخثل رلبي لمخطف لمالخطل يللذم ل

 . ت  يلمخط وقللمخطف   للاتللو لرل ه لمخ مي لأب يللطفطيلل ت ليهيلل  فمئقل ط مقفلخت س 
لل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 77صورة جوية لجسر كولونيا الجنوبي عمى نير الراين:(34-2)الشكل 

 لطتل ف.لطثي:ل-ل لفق-مألب يللمخطفطيلل مخت ليهيللطت  ال:لطولاا
 يي ظلط لطييلف م وللهوذملمخط   متدوليلمخاو   يشل مخ وفمئقل مخج و  لمخ مبووللات يولل اوفال

 مال قولعل
 لط مقفلخت س لمخب  يللاطلله لط  حلبلخ ايل
 .لطط م لختط لإل طط م لختف مجل لمخه مئيل



22 

 

 

 77جسر كولونيا الجنوبي عمى نير الراين تظير فييا اتصال الكورنيش والحدائق والجسور الرابطة   :(35-2الشكل)

ل

 77عمى نير الراين مواقع السفن البحرية : (36-2الشكل)

مخطفي للل مخط ولوقلمإلفم يولل مخت ليهيولل بذخكل جفلأ لط   لمخ ه ليحتب لمخط ل لمخ ئي رل مخس يفلفمطيل

 بح لمخ  م رلمخ ا يلل مخجض لمخ ه يللتحتب لط لمخط لوقلمخططيضإلفمطيلمخطفي ولللاطوللت وال وسلفل

 طثليلاتللذخكلالتف مئيللا خ  يللللاطلي الط   لمخ هو لمخحفيوفلطو للمخ ه لمخحفيفلط لمخحيطل لمخططيضإ

 قوولولمإلختقوول لاتووللجل بيووهل يحتبوو لمخ هوو لبطثلبووللمخ ووفلمخسلدوويلختحطوو م ل مخووذيلأفىل خوولل   وول لمخابوول يل

ل مخطحلب لمخ ه يللختحفيلهذملمخ فلأ لمخسلدي.

ل

ل

ل
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 :Manzares( عمى نيراسبانيا) مدريدمدينة  2-1-3

مالت وولفل لوورل  ووول  ووبل يلللتحووفلطف يووفل مبوو لأابوو لطووف لManzares ووللاتوولل ووسلفل هوو لتقوو لمخطفي
ل. ب خي  خ ف    بل ي  بحف مأل   بر

جلطحوول ل ا طيوولل مخحفيووفلطوو للٙبهووللطقوو لمخ ا طووللمإل ووبل يلل مخحلئتووللمخطلخاوولل أهووال وو ال لمخووبيفل 
تيجيلًل ثقلليولًل مقتدولفيلً.ل هورل مبو لأابو لطفي ولل  وت م أ   بل مخطحلهفلمخحتيل.لتحتب لطف يفلأ فلأهالطف 

 مأل خلللرل  بل يلل بتغل جطلخرلاففلمخ يلحلمخوذي لم ت وللتهالمخطفي ولل أ   بل ط ل ي لاففلمخ يلحللر
 هورلطقو لمخط ظطوللمخحلخطيوللخت ويل للمخف خيولل طحو  ل .2006 يوي ل ولئحللورطلليقول بلطو ل وب لطي

 .مخ يل ل

  
 بيا. Manzares: مدينة مدريد و مرور نير (37-2الشكل)

 

 :مدريد من أىم معالم مدينة 2-1-3-1
 لللفييلب مف  طت ف

 لمخب خطل لمإل بل رلل

 لمخطق لمخ  طرلإلقلطللطت كل  بل يل

 ذلي ت و ل أ   بول هو لطت وفل طحو  لمخس و  ل أ وفلأهوالمخطتول فلاتوللط وت ىل:دٌل بررادو متحف
طو لمخسو لمأل   بورللطو لمخقو  لمخثول رلا و لمخحفيفلط لمخا  ضلمخس يلل م فإلط لأ  علطجط ال لمخحلخال

 .  تللطوت لمخق  لمختل  لا  للاتللأ ل لجط لمخطتايللمإل بل يللمخ لبقل
 

 ي وقلطدوتحلطل ثل ل ي لبلختغللمخط تيولللل هو ل هو للورلقتوبلمخحلدوطللمإل وبل يلللنهر مانزانارٌس:
ل. يي ملفيلج مفم مطل جبيللرل ت تللجبليل ي ب لطف يف يط لاتل   بل يل طف يفللل ه ل ه للرل  و

ل

خط ت و للاتلل مالطب مو  يللمخ  طل يل لل ذخكلطييلب ل تح فلت طيللمخ ه لختق  لمخثل رلقبيلمخطييفل
"طلت ي "لبهللل طرلاتللهذملمخ ه للللم طهللل تؤ   لمخق يللمخترلال لManzaresسلفل ه ل 

لرل بهللأ  هيفمل لا للأ  بحفلغض م لافإلللطييلمخق  لمخطلط لخاليتطا ل حبلطلت ي ل
ل. مخغ بيي لاتللهذهلمخط وقللمخق و مخجضي إلمإليب يلللل  يو لطد طها

ل

لل ي لأ لمخطفي للتؤ   لأ اللبلاتبل هللقتحلللللManzaresلقفلتؤ   لطفي للطف يفلبس يل ه 
 .للللللرلمخق  لمختل  لو قتويلاتللمخ ه لط لقبيلمخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7
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 مصدر النير :2-1-3-2

ل.Guadarramaللورلجبوليل ت وتلللورل للل وي مفملجبتورلطط لط لبلخق بلي ب لManzaresل ه م ل
لطفي وللابو ل يطو لطدوف هللطو لمخ و قرلمخج  بللرلطل ضم ل ي ليتفلق.لط طرلمخحت يل ه ل     ل

لطوو ل م ووفل هوو ل وول تيل لللطووضم لت وواييلاتوولليحطوويل ووفلمقلطوولليووتال يوو لمخ  وووللمخقوو   لذط وولطف يووف
لفيويلطو  ترللورل يفطيلمخج  برلمالتجلهلمخ ه ليؤطذ.للرلمخطفي للمخطليلخ أ لمالاث لمهطيللمخطيلهل طفمفم 
ل ووط لمخ هوو لمي وولليطوو .لطف يووفل للووللاتووللمخبيئيووللمخ ل يووللطوو لجيووفإلقيطووللذم لط وقوولل هوورلبوول ف ل
ل.مخطفي للط لمخطب يللمخط لوق

ل.طف يفلخ ال لمخط ملقلط ل غي هللمخ ه ل  موئافإلط ل ي لت ليهيللاتللل5ٕٓٓلالالخقفلمقياللر
لقفلأقيط لمخ فمئقلمخحلطللبتدلطيطهللمخجطيتللاتلل سلفلمخ ه لللختحتب لط لأ فىلمخطو م فلمخ ويل يلل ل

لتطفي لل.خمخت ليهيلل

ل

 بيا. Manzares الحدائق و المشاريع عمى نير :(38-2الشكل)

لمخطولبطثلبللط ب لمخ ه ليا  ل اذخكلمخطفي للط لمخغ برلمخجض للرلمخطل رليطثيلManzaresلم 
لطتحبلبج م ليط لمخ ه لمطتفمفلو يلاتلللط .ل لمخط اضلمخجفيفلختطفي للمخقفيالمخط اضلبي لمخسلدي

ل.طف يفلأتتتيا لمخقفالخا إ

ل

ل

 بجوار ممعب كرة القدم. Manzaresمرور نهر  :(93-2الشكل)

لطو لمخطل ورلطو ليؤطوذلمخوذيلمخقو يلمخ و قرلبوف  هليجحويللإ ه.لمخج  برلو لهلللرلمخطفي للمخ ه ليت ك
ل يللفيويلأ جل وفملطو لا ب لبتفإلط لبلخق بليتفلقلمخذيل خللطل مطللل ه ل    ل ي لفييلبي مخي لق يل

ل.لرل  تته(لطييلٕ٘)للرلاال1ٖلي هر 
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 لمنير :  التاريخية األىمية 2-1-3-3
لتل يطيوللأهطيوللخوهلاول لمخجغ مليولللمخ ل يوللطو ل  وبيللطهوال غيو لب يوللال ل خ لللManzaresل ه 

لاتوللتوويلقتحوللبلاتبل هوللمخطغل بوللقبويلطو لمخطفي وللتؤ  و .لطف يفلطفي لتهلمخ ثيقللبخحيقل ظ ملابي إ
ل.مختل  لمخق  للرلمخ ه 
ل  ولالأ مئويل  توللمخثولط لا و لمخقو  لأ مطو للورلمخت  ول لطو لمخحفيوفللورلأي وللمخ هو للرل م فإلهر

لمختقتيفيوللمخطيبو لي توف  تظه للرلهذهلمخت  ل لم وطلصللغ يلللفيلل م  ي ا لتل  للا  لمخلمخق  
ل.مخ ه لبجل بل ضهل ل ج فلأ لمخ قصلطثيلأ  ولللرلطلف يتي   

لمألهتيووللمخ وو بللوورلطف يووفل دوول لأث وول لمخجطهوو  يلختقوو م لطهووالفلوولعلطووولأي ووللطل ضم وول ي لاوول 
لمخس   ويللج و لاول .ل يو لفيويلبيو مخي لق يوللط لبلخق بلمخططلبئلط لمخحفيفلي ظ ليضميل اللمإل بل يلل

لطو م ملدوف لمختورلمخقو طيي لقو م له ولكلال و  يو ل.لمال وت متيجرلط قحوهلب وببل ل طلتهلمخأهطيلط 
ل.طف يفلطفي للط اضل خللمخ د يل تا م م

ل

 و جسر توليدو القديم. Manzares نير :(42-2الشكل)
 مدينة مدريد: -Manzaresمشروع ريو مدريد عمى نير  2-1-3-4

اوالطو لمخو يوقلمخ و ي لٙاوالطو لمأل سولقل لت  يويلٖٗقلط لطفي للطف يفلبط   عل مئفليت وط ل سو ل
ال لمخهففلمأل ل رلط لمخط   علهو ل لقفلطتي  لي   .لل1ٕٓخدلخحل ه لطفي للطف يفلباتسللطقفم هلل

طجط اوللل ل ل  ايللمخ يلإلخط مو رل ل لئ رلطف يفل لمخت ديلختق يلأ ل"لخطفي للطف يفل هو "لبإقلطول
طووو لمخ وووفمئقل لمخط تضهووول ل لمخس مغووول لمخحط م يوووللطووو لأجووويلم وووتحلفإل يووولإلدووو يلل ططتحوووللخدووولخحل

لمخط مو ي ل لمخ لئ ي ل.

ت ووط لمخط وو  علخت قيووقلمخهووففل   وول لاووفإلج وو  ل لط تضهوول ل  ووفمئقلخوو بولمخس مغوول لمخحط م يوولل
ط لهووذهلمخس مغوول للحلخيوول لمخط وو م لمخجفيووفإل لمخقلئطووللطوو لبح ووهللمخووبح لاتووللو لوورلمخ هوو ل.لتت وو

ت ليهيلل لثقلليلل طفطيل.لخقفلغيو لهوذملمخط و  علط وهفلمخطفي وللبتقفيطوهلط وقوللمخ هو لاط توضهلي وتقوبل
 ال لمخطفي لل لمخط لوقلمخبحيفإل لمخ يلحل.اطللال لختط   علف  ملابي مللورلت وجي لط ول اللمخ ولا ي ل

ختدطيالططل وج ل وح  لمال تطول لخوفيهال لخطوفي تهال لطلدللمألوسليلط لطييلأطذلآ مئهالأث ل لاطتيللم

)للال لمخط   علبدطلللرلمخت طيللمخحط م يللمخط تفمطل
8)

ل.
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 13 متر 42نير منثاناريس فى مدريد:  :(41-2الشكل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النفق يمر أسفل استاد رياضى مالصق لمنير :(42-2الشكل )
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13باألشجار وعتار تحويل الطريق المالصق إلى نفق وز  :(43-2الشكل )

 تحويل الطريق المالصق إلى نفق وزراعته باألشجار :(49-2الشكل )
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 Manzares  34مخطط لنير  :(44-2الشكل)

تو بولمخط ولوقلمخط و م ل m2 ٓٓٓ.ٕٓٓ.ٔاالبط ول للأ  ل جطولخرلل1جفيفلمخمخطط لمألط  لليطتف
مخطفي وللل ت سوتحلطو لطيخوهمخ وفمئقل مخط تضهول لمخ  و يل.ل لليوللمخت مثمخط ولوقلمخط ج فإلبطلللرلذخوكل

يطتوفلمخط و  لطو لمخ وطليل خولل يو للختطفي لل.لمخ   يمخط هفل ط فطجلمخ ه ل    لمخج  بل مخغ بل ي
 :34هرللمخ فمئقهذهل.ل للمخج  بل مبولل  لط لوقلط  م لا لو يقلطط لط ج 

Aniceto Marias, Virgen del Puerto, Puente de Segovia, Puente de 
Toledo, Matadero and park of Arganzuelaللل.ل

وسوليلللط وقوللخأل9ٔل للط وقوللخت يل ولللٖٖلطثوياطيللابي إلط لمخط ملقلمخ  و يللي المخط   عل
 وف لط دول لمأللٖ لل جوف يلخأخحولب 12 للط لوقلخأخحلبلل9 لللتيلقللمخبف يللخط ماضلمخلط لوقلٖ 

ل"ل Manzanaresمخثقللرل ل"ط اضلمال تا لفلخ ه ل

لمخطتحلقفي لبح ليللابي إلجفملمألوسليلأخحلب قفلتال يي لأهطيللاب ىلخت سيذلاففلابي لط لط ملقل  ل.
للمخ  ال  ما ل للمخطتحلقفإ ل مألخطل يل لمإل بل يل ل لمخط   ع للرلطف يفطولبقل لمختدطيا لقفل.خطحليي   
يجحيلمخط وقللجذمبلل ططتحللا لوئلمخ   يللططللل لقفلماتب ل  طيلتطيلهلللخثي لط  آ لل سذ ل
 .ٖٗأوسليجفملخ
لتال   ل لمخج   ل ل لتالللٖٖط لأجيل بولمأل يل لمخطجل  إل  أايف لثيثللج   لتل يطيلل جفيفإ

تالميجلفلل مغل لقفل لل ت حلل خللطتقلطحلخال   يللجفيفإتدطيطهللب  ال لف خيللطح  لللجيفملل
لاثي إلختط لإل.

لط لمألل لمال تهل  للاطليتا للٕ٘ٓٓلرلالا لمخو يقلمخ  ي  لمخط ج فلمخ ت ط لمخط   علهفا ط تسحل
لال  لقفلب ي للرل لمخ  يل لمخ ئي رلختطفي لل تالتطسي لقف .ل 59ٓٔ لبقل لهذم اتلللهيحتب لأث لإ

لاط طلللمخطفي لل يجلبيللرل  اللمخط   ل
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ل ل ت  ي  ل ديح لط   ع لأط ى ل ل يل لط  لطف يف ل ي  ل ضما لمخو يق لذ  ل لئ لمألله  لاتل  خ يل
لٖٗ.قف إلمخهيلايلمأل ل يلخلضيلفإ لليهلمخق ليللمخ   يللل

 

 34يوضح ضفاف النير  :(45-2الشكل)
 
 

 

 Manzares  34مخطط لنير  :(46-2الشكل)
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 :  العمرانيالحل  2-1-3-5
ط ملقلد لايللل  اكلخت ا ل ذم لللغي لطإهتلوقلفمئطلًلط لManzaresال  لمخط لوقلمخط يوللب ه ل

ايلمخط ل للل ال ليؤطذللللM-30  سلفلمخ ه لت تطفالختو قلمخ  يحللال  ل59ٓٔ فيفيل.للرل
مختل يطيللبي لمث ي لط للاتلل طال يللمخ د يلمخطبل  ل خللمخ ه ل قو لمخحيقللرلق يمخطتل لل 

 مييل"ط   لفييلالطب ".ل  لللل خللا  هل La Casa de Campo :مخط تضهل لمخ   يللمخ ئي يل
للب ببل  اللمخط   للج يلل للد تيلتت ثلل  لللل خلل  فمثهالئقللطهطلللرلمخط لوقل   يللل

ل. مالضف لا
 يف لبلخو يقلمخ  ي للذيمخد رلمخل ظلالمخد ف ي لأ لذخكللال  ل  ايللمخطيلهلط اتلل  لللل خل

ل.ال  لت ببلمخاثي لط لمختت  لرل لخللمخظ  فلمخج يللمخق يللل
خطحظالمخ ل لط لطف يفلل طلدلللخاليا لمخ ه لذ لأهطيلل   يللالخيلل ظ مًلخايلهذهلمخح مطيل

لبلخ  بللخ ال ل  ولمخطفي ل.ل
لمخ  ي ل M-30 خفل لٖٓ يفلالخرلطف-اتللأهفمفلططتتسل:للم ت اضلل لمث تل لطوتل ال له لكل

ل.ٖٗهفالمخو يق"طف يفل مي "لخطحلخجللمخ وحلمخط   إلبحفل-

 

 34يوضح ضفاف النير  :(47-2الشكل)
 : 34أىداف المشروع 2-1-3-6

للرلمخط هفلمخ  ل يلمخجفيفلختطفي ل.لManzanares  فطلجل ه لمي .ٔ
ل   ل لطجط اللط لمخط ل ل لمخط  م لبطقيل لمخ   يلل .ٕ
ل ظلالجفيفلختت قيل  طال يللمخ د ي   ل ل .ٖ
لمخ  لولمخ   يللتضيفتحضيضل ت  ي ل ولقل باللط ملقل .ٗ
ل.مخ   يلمخط هفضيلفإلج فإلمخ   يلللرلمأل يل لمخطجل  إلخت ه ل  فطلجهلللرل .٘
  تهيئللمخظ  فلخت  ي ل  ايللمخبيئلللرلمخط وقل .ٙ
  طليلل  اول لقيطللألد يلمخت م  .9
لتو ي لمخط وقللا فلط لوقلمخس دللمخترلتاطي .1
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 34يوضح أعمال البناء عمى النير  :(48-2الشكل)
 

 

 34يوضح ضفاف النير  :(49-2الشكل)

 

 34يوضح الجسر الحديث عمى النير   :(52-2الشكل)
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 لمحة عن بعض األمثمة العالمية: 2-1-4
خطضيوفلطو لل(لأطثتللط لطف لالخطيللتالم تح م هللب ايلططتد ل ط لمخجوف ئ-ٕيبي لمخجف يل قال)

لمإلي لحل  يلمخط ل  لمخط  م للرلطف لمخحلخا.

 عن محاور خضراء في مدن عالمية(: لمحة 1-2الجدول رقم )
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

لمخطيضم لمخط   

لطفي لل ي ي  كل)أط يال(

 Hudson)اتلل ه لهف   )

 م تط م يللمخ  يولمألط  ل-

لط مقفلخت س لمخب  يلل-

لطط م لختط لإل مخف مجل لمخه مئيلل-

ل(Paris)طفي للبل ي 

 (Seine)اتلل ه لمخ ي ل

مخط ل لمخ ئي رل مخس يفلفمطيلمخطفي للللاطللت اللط   لمخ ه ليحتب ل-

 سلفلمخ ه لمخحفيفلط لمخحيطل لمخططيضإلطثيلب جل يسيل  فمئقل

لمختلخي ي

ي الط   لمخ ه لمخحفيفلط ل قلولمإلختقل لاتللجل بيهل يحتب لمخ ه لل-

بطثلبللمخ فلمخسلديلختحط م ل مخذيلأفىل خلل   ل لمخابل يل مخطحلب ل

لهذملمخ فلمخ ه يللختحفي

لط مقفلخت س ل مخحبل م ل-

ل(Budapest)طفي لب فمب  

 (Danube)اتلل ه لمخفم  ب

مإل  لمخحلخطرلي وبقلاتللو لرل ه لمخفم  بلختطفي للبفميللط لل-

لج  لمخ  يلل تللج  لطل غي .

ي لفل خلل سلفلمخ ه لطحلخالوبيحيلل خللجل بلمختل يخل مخت م لل-

ل مخطبل رلمألث يل

لخت س لمخب  يلط مقفلل-

ل(Bragg)طفي للب مغ

 (Vltava) اتلل ه للتتللل

لي جفلمخحفيفلط لمخج   ل-

تضه لأ وحلبي  ل طبل رلب مغلمختل يطيللبط ل ل لط  م لتبف لل-

ل تضيفهللجطلالً.ل إ  هلاقبحل لتغورل

ل  يولأط  لط لمخ فمئقلاتللو يل سترلمخ ه ل-

لط مقفلخت س لل-
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 دراسة وتحميل أمثمة عربية لممساحات والفراغات المجاورة لألنير في المدن:  2-2
 :(Nile)( )مصر( عمى نير النيل(Cairoمدينة القاىرة 2-2-1

مخقوله إلمخقله إلهرلالدطللجطه  يللطد لمخح بيللل أهالطف هللاتللمإلويقلليبتغلاففل ال لطفي ولل
%لطو ل جطولخرل وال لطدو لللورل وي ليبتوغلاوففل وال لمخقوله إلمخابو ىلٔٔطتي  ل  طلليطثتو  لل9.1
   دفلطتي  ل  طل.للللللللطتي  لًلٕٓ

مخقله إلهرلأاب لطفي لل ل يقيلل مألاثو ل وال لللورل ل يقيولل مخ و قلمأل  وولل هورلط للظوللطفي ولللأيل
لل لورل سو لمخ قو لطفي وللابيو إلت وايلط للظوللبوذمتهل.لأ هللط للظللت غيلالطيلط ل تهللطفي لل م وفإ

ل بلخ غالط لا  هللاطفي للهرلمألاب ل اللأ هللتحفلط لأدغ لط للظل لطد لاط للظل.ل
تق لمخقله إلاتللج م بلجض ل ه لمخ ييللرلج  بلطد للطبل  إلج  بل  قلمخ قوللمخترليتو كلليهولل

ل.ٖ٘ل اي لفمطيلط وقللفختللمخ ييلمخط طس لل ه لمخ ييل مفيهلط د  مللرلمخد  م لط ق طلل خل

ل

 (map.google.comنير النيل )المصدر  :(51-2الشكل)

لمخطفي وَللغ بولًل ب وايلتوف يجرلل َب ورلهوذملمخجوض لل ّ لمخجضَ لمألقفَالختطفي ِلليق ل  قلمخ هِ .ل ه لكلَلْ  و  
مخغ برلاتلل ط ذِجلطفي للبل ي للمخذيلتطيوضلبلأل يول لمخ م وحللل مخ وفمئقلمخحلّطولل مخط لوقلمخطست  ول.ل
 ّ لمخق َالمخ  قَرلمألقفَالختطفي ِللمطتتفلاثيو مًلَبْحوَفلأَْ لت  و لب وايلا و مئرلاتوللطوفىلمخقو  ِ لل مطوتأل

طتألغ بلمخقله إلبلخب ليلِ لمخ ا طيِلل مخه ف للمخطحطل يوِللمضف طِلللبي طللبلخو ِقلمخدغي ِإل مخطبل رلمخط
طللمخِ ْدفلمخ  قرلله لمخذيلي  يلتل يخلمخطفي وللاتوللطو لأمخ فيثِللل أدبحلمخجض لمألهاللرلمخقله إلل

لمخحد  لخطللي جفلبهلط لط لجفل ا لئ لاتيقلل طبل رلمث يلل طحلخالقفيطل.
 لطفي للا بيوللت جو لأهطيوللط قو لمخطفي وللا وفل أ لمخوفختلل خوللاهو فلقفيطولللهو لتحفلمخقله إل لخيللأاب

يإاووفلمخدووتللبووي لمخووفختلل بووي لمخه ووبتي لمخ وو قيلل مخغ بيووللطوو لجهووللأطوو ىلل قبيوويل أ لمخووفختلللتبتحووفل
مخ للللمخغ بيللخته بللاو لمخ و قيلل  يوفمل  يوفمل  و لمخ و قللتل اوللط وقولل وهتيلل م وحلل  اوللطوللل

لليهللمخقله إل تو   ل مضفه  ل مت ح لط ل تهللاتللط لمخحد  .لل  ؤ ل
ل٘.ٔٗتحتب لط للظللمخقله إلط لمخط للظل لذم لمخطفي للمخ م فإللتق لاتللمخ سللمخ  قيللخت ييلبوو يل

لاالط ب .لٕٗٔااللتبتغلط ل تهلل
ل
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ل

 11 أىم معالم المدينة: 2-2-1-1

 مخطت فلمخطدو ي:لطب وللمخطت وفلمخ ولخرلاول لطو لأقوفالمخطبول رللورلمخحولخاللورلم وتطفمالمخط  ول لل
اتووللمخ  ووقلمخاي وويارلمخط ووف ل مخووذيليت ل ووبلطوو لمآلثوول لمخقفيطووللل15ٙٔمخط ووت لللدووطالاوولال

ل مخاي يايل.ل
  ضاوللأيوولالطول لمخطتيتور:لأ وفلأ يول لمخقوله إلمخقفيطولللهو ل م وفلطو لثطل يولل ثيثوي ل و قللال و لط

 مخططلخيكلاتللط   لمخقله إ.ل
 لب جلمخقله إ:لاتلل ه لمخ ييلبجضي إلمخضطلخك
 ل   لطج ىلمخحي  :له ل م فلط لأهالطحلخالمخقله إلمإل يطيل
 لمخطت فلمخ  بر
 لطت فلمخ  ل إلمخطد يل
  لقد لالبفي
  لقتحللديحلمخفي

لٖٙل:برج القاهرة

ط لمخط  ل للمخط وت للاتوللتدوطيالضهو إلمختو ت لمخطدو يللل يقو لل5ٙٔٔ-5٘ٙٔتالب لإهلبي لالطرل
 هو لأاتوللطو لمخهو اللطتو مًلل19ٔتسلاوهل خوللم لرلقتبلمخقله إلاتللجضي إلمخضطلخكلب ه لمخ يي.ليدويل

أل و م رلولبقل يقفلاتللقلافإلط لأ جول لمخغ م يتللٙٔ.ل يتا  لط لطت مًللٖٗمألاب لبلخجيضإلب  مخرل
 وتغ قلمخ  توللفمطويلطدوحفلتمخترل بقلأ لم تطفطهللمخطد ي  لمخقفطل للرلب ول لطحلبوفهال طقولب ها.ل

ثل يللخت لهفلا فطللتقفلاتللمخقطللبل   مطوللالطتوللختقوله إللمأله مطول للل٘ٗمخب جلخت د يل خلل هليتهل
لطب للمختتسضي  للأبرلمخه يللمخ ييللقتحللديحلمخفي للمألضه .

 نٌل:نهر ال

أووو يلأ هوول لمخاوو إلمأل  وويلل طوو لطدلئدووهلأ ووهل  هوو لمخسوو م ليحتبوو م ل"أغووض ل هوو ي للوورلمخوو و ل
مخح بر"ليق للرلقل إل ل يقيلل ي  لبل خللجهللمخ طليللخهل ملفي ل ئي ي لمخ ييلمألبي ل مخ يويلمألض قل

م يولل خوللب يو إلي ب لمخ ييلمألبي لليط وقللمخب ي م لمخحظطلللرل  وولأل يقيوللل يجو يلطو ل وطليلت ض
لات  يللل خللأ غ فملثالج  بلمخ  فم لللرل ي لأ لمخ ييلمألض قليبفأللرللرلب ي إلتل لللرلأثي بيولللثوال
يج يل خللمخ  فم لط لمخج  بلمخ  قرلثاليجتطو لمخ هو ي لبولخق بلطو لمخحلدوطللمخ و فم يللمخط وو ا.ل

اوالط بو لل يطو لط ول هلبح و للطتيو  لٗ.ٖاالليغورل   لمخ ييلط ول لللٓ٘ٙٙ جطلخرلو يلمخ ه ل
طووو للمًلللبوووف ل يوووفمًللجغ مليووولًللف يلأل يقيووولليوتوووقلاتيهوووللف يل ووو  لمخ يي.ي وووايل ووو  لمخ يووويلت  اووولًل

مخ وطلي.ل خوذخكل هو للل وه يلل وي لللورلأقدولليدويل خولللعل توسومخط تسحل للرلمخج و بل يقويلمال ت
لخطييلمأل  .لي ايلمخ ييلأهطيللمخ ييله لمخ ه لمخ  يفلمخذيليج يلط لمخج  بل خللمخ طليلتبحلًل

مخطضم او  للورلاويلف يل و  للاب يللرلمقتدلفيل لف يل   لمخ ييلللسرلطجليلمخض ماولليحتطوفلل
مخ يتحتوورلطيلهووهلطوو لأجوويل يلط لدوويتهالل لوورلطجووليلمخدوويفلليحتطووفلمخدوويلف  لاتوورلمأل ووطلكلمخ يتيوولل

لمخطت ل إلليه.

ل

ل

ل

ل
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 39القيمة المتميزة لمنيل والمجارى والمسطحات المائية فى مصر 
 مخ سولظلاتوللمخقيطوللمخطتطيوضإلخت يويل مخطجول ىل مخط وو ل لي ل يلمخجهلضلمخقو طرلختت  ويقلمخ  ول يل

 ط لطييل:لمخطلئيلللللطد لاتهللل ت ظيسهللخدلخحلمخط مو لمخطد ىل مخ لئحلمألج بل
  مخط لوقلذم لمخقيطللمخطتطيضإ   لمخ ييلاتللط يوللمخقيطلل •
لفخييلأ  ل طحليي لمخت  يقلمخ  ل ىلختط لوقلمخ لوئيل. •
 ط   علطط لمخ ييلاط   لأط  لاتللمخط ت ىلمخق طل •

 39 :قيمة النيل فى القاىرة مقارنة بانيار العالم
 قيمة النيل فى القاىرة: الطبيعة والتاريخ

 

 
 13يظير القيمة الطبيعية و التاريخية لنير النيل  :(52-2الشكل )

39يجب أن تصان، وأن تستغل بشكل أفضللنيل قيمة حضارية وعمرانية كبرى نير ال
ل

 حرٌة الرؤٌة والوصول .1
  لمال تسلظلب  موئلمخ ييلاطتايللالطللطست  للخاللللمخسئل
 لافالم  ل لأىلطبل للأاتللط لط   بلمخ ديف
 ل لجضافال جبلطيلهلمخ ييلبؤىل
 لافال جبلمخ ه لا لمخطفي للب  مئولطتدتللط لمألب مجلمخحلخيل

 الشاطئى رالمم .3
 لطست حلطتديلاتلل للللمخ ييلطبل  إللللط   بلمخط ولحلطط م  ل ل

 أماكن الجلوس .2
 لبت  ييل ل ذخكل  م  لطبل  إل لمخ يي ل إيل لختجت  لط  لمخط مو ي  لط  لافف لألاب  لمخس دل متل ل

لأ ل لمخ لوئل لمخطط ل لأ  لمخا   يش لاتل لثلبتل لبطقلاف لأ  لطف جل  ل خل لمخطي ي لأجضم  بح 
لمخط ولحل
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 لنير النيل  حرية الرؤية والوصول :(53-2الشكل )

 

  كم كورنيش أخضر مفتوح مجانا لمجميور6المنيا: :(54-2الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11جموس فى نفس القطاعلميوفر فراغات حيث عرض الرصيف  :(55-2الشكل )
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ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 12حرية الرؤية والوصول :(56-2الشكل )

ل:39لضفاف النٌل بالقاهرة ؤشرات الرئٌسٌة للتنسٌق الحضارىالم

39سٌاحى ولٌس محور حركة مرورىالنٌل محور ترفٌهى بٌئى 
 

ل قيلمخ  اللمخط   يللمخحلب إلخط ل  لبفيتل ي لتال
لط ل م لمخط لهل مال تطفمطل لمخ يل يلل مخط لوقلمخطتطيضإلت تبولطبل  إلبلخ ه 

ل

ل
 12النيل محور ترفييى بيئى سياحى وليس محور حركة مرورى :(57-2الشكل )

 

 
ل

 13اقترح محاور مرورية بديمة الذى تم فتح الكورنيش عمى أساسو  1954مخطط القاىرة الكبرى  :(58-2الشكل )



20 

 

 39فتح محاور بصرٌة قوٌة توصل إلى المبانى األثرٌة

 مخ بولبلخط لوقلمألث يلل مخ فمئقلذم لمخقيطل •
طثيلم  ل لط  للا فلطفطيلمخ يلخللمخج  بللي هيل د يلمخ لئ ي لخطجط لمألفيل لبحفل •

للل يتيل  ت
لاط  لب لمخحلصل قد لط طفلاتللب ب ملت  ي لمخط ل م ل خللمخا ي للمخطحتقلل جلط  •
لت  ي لمخ إيللخت ب ل  مقلل طج ىلمخحي   •
 ت  ي لمتدليلمخط لإلب فيقتللمخ ي م ل مأل  طل  •

ل

ل
 11توصل إلى المبانى األثرية التيبصرية المحاور الفتح  :(59-2الشكل )

ل:39مؤشرات المخطط العام

 مختط ي ل مخت جي  •
لت جي لمخط ولحل تط ي لمخطي يلب ي لالليظه لط هللتق يبلل اللمخط  إ •
ت جي لمخا   يشل مخ ديفلمخطقلبيلختقتييلتؤثي لمخ مجهل لمخحط م يللمخطت لل إلاتللمخج ل •

لمخوبيحللمخحلا
لمخ سلظلاتللجطي لمأل جل لمخقيطللطلدللمختي لمخب غلخللمخحتيقل مأل جل لمخابي إ •
لمخ سلظلاتللمخط لتيلمخطتطيضإل ت جيهلبلقللمخط لتيلختت  ي  •

لل

ل
ل

 11التخضير والتشجير :(62-2الشكل )

ل
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ل
ل

 11 (مركز حرفى ومارينا القوارب)تنمية منطقة بني حسن  :(61-2الشكل )
 
 

 
 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل

41(مركز الزوار)تنمية منطقة األشمونين  :(62-2الشكل )
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 39التنسٌق الحضارى للمناطق الشاطئٌةأسس ومعاٌٌر 
أجض لمخطف لل مخ  م رلمخطتدتللجغ مليلًل ي ليفطيل ه لمخ ييل ط لمخط لوقلمخ لوئيللمخ   يلل)

ل(.مخ ولقل لمخ يسيللمخطتدتللجغ مليلًل بد يلًلب لول ل ه لمخ ييل(ل مخ يسيلل) بد يلًلب لول ل ه لمخ ييل
ل ط هليجبلت قيقلطليترل:

لAccessibility39إمكانٌة الوصول      -ٔ

مطتفمفللل طليللمخ إيللات
لمخ  موئ
ل
ل
ل
 

 مخق بل لمخبحفلا لمخطل لأىلمخط للللط ل  خللمخ لوئ 1

 ط  ل   لمخح مئقللرلمتجلهل لمخ إيل 2

 مطال يلل إيللمخطيلإل 3

 تحظيالمخط ل للمخط ئيللط لمخط وحلمخطلئر 4

 لتحلطجليلمخ إيللمخ أ ر 5

 
 تيل لا لد لت  يقلطيئطللخجطلخيل لمخطال مط

ت لي لمطال يلل د يل
لمخحلطللمخرلمخ  موئ

ل
ل
ل
 

 ط  ل   لمخح مئقللرلمتجلهل لمخ  ال 7

 ت لي لأطلا ل د يلمخحلطللاترلمخ لوئ 8

 مطال يلللمخجت  لللل  المخ لوئل 9

 مخط  إ بولمطال يللمخ د يلخت لوئلط ل باللمخط ل  لمخبيئيلل 10

 طحيل لا  ل  المخ لوئلأ ط وحلمخ ه ل) يقلأال م  ( 11
 

 االشتراطات الواجب تحقيقها لتحقيق إمكانية وصول جيدة (: 2-2الجدول رقم )
ل
ل
ل
 

ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 13الخضراء اإلكثار من المناطق :(64-2الشكل )     وضع المنشآت المبنية بشكل و عالقة  :(63-2الشكل )  
13 متجانسة مع الطبيعة و التجاذب الييا           

 
 

 39االعتبارات البٌئٌة واإلٌكولوجٌة -3

مخ سلظلاترلمخبيئللماليا خ جيلل
لمخس يفإلخت  موئ

ل
1 

ت فيفل لمخ سلظلاترلمخط طيل لمخوبيحيلل لمألطلا لذم ل
 مخوبيحللمخجطيتللبيئيلل لط  لمخب ل لبهل

    لمخط لوقلمخط  م لبيل لمالاثل لط هل 2

3 
ف م لل   لمخط  آ ل ايقتهللطتجل  للط لمخوبيحلل ل

 مختجلذبلمخيهل

4 
م تطفمالتدطيطل لخهللايقللبطقليي لمخجطليلمخوبيحرل ل

 مإل  ل ر
 طليلل فلمخ لوئلط لمختآايل

 5ل مخ   
   لمخ  مجضلمخب  يللمخترلتقتيلط لمخ   لط لف م للافال

 تؤثي هلل تبيللاترلمخ لوئ

 جيدة  يكولوجيةا اعتبارات بيئية و(: االشتراطات الواجب تحقيقيا لتحقيق 3-2الجدول رقم )

ل
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ل39العمرانٌةواألسس المعمارٌة 
ل

تحظيالمخط ل اللمخحلطلللرل
 مختطويول لمخت طيل

فا إلمخحلطلل لمخطتطددي لللل بفم لمخ أىل لت فيفل ٔ
 م تيلجلتهال

 مطال يللط ل اللمخ ل للللمتطلذلمخق م  2

لمختطويول لمختدطيااسل إل
 

 تطويول ل لتدطيطل لت طحلبإطال يللمختو ي  3

 تطويول ل لتدطيطل لت مارلمخطقيل لمإل  ل ر 4

اسل إلمخت مبولبي لمخس مغل ل
 مخحط م يل

 تطويول ل لتدطيطل لت ققلأاتللفي لطيايللبلخطال  5

لمخ سلظلاترلط م فلمخت م 
 

مخح ليللبلخ ظللللمخحلطللط لمخح ليللمالهتطلالبلخديل لل لاسلئتهلل ل 6
 ب لال لمخطبل رل لتقل بلط ت مهل

 افالب ل لط  آ لذم لأ اليلططلخفلختولب لمخط ج فل9

 ظهل ل لتؤايفلمخولب ل
لمخحط م ل
ل
ل
 

ط مالإلمخت ل قللرلم اليلمخطبل رل لمخط  آ لط لبح هلل 8
 مخبح 

 ط مالإلأ جلال لم تسلال لمخطبل ر 9
 ت ظيال لتجل  لمخطبل رلط لمخط يولط مالإ 10

مالهتطلالبتجل  ل لت ل قلمخو ضلمخط تطفطللط لمألطذللرل 11
 مالاتبل لمخطبل رلمخقفيطلل لمخ فيثل

ط مالإلم تطفمالط مفلت ويبلطقل طللخت و بلل لمخح مطيل 13 
 مخج يل

ت لي لماب لقف لط ل
مخط و ل لمخطست  للأطلال

 مخ  موئ

 مخطبل رلا لبح هللمخبح ل ا لطولمخ لوئط مالإلبحفل 14

مختدطيالمخجيفلخط ل م ل
مخ  الل لط لوقلتجط ل

لمخط لإ
 

 لديلط ل م لمخ  اللبؤ  ماهل 15

 تدطيالط ل م لط ي للختط لإ 16

 

 األسس المعمارية والعمرانية(: االشتراطات الواجب تحقيقيا لتحقيق 4-2الجدول رقم )

ل39السالمة العامة والراحة
ل

 طتقلبيئللدفيقللخإل  ل 
ل

 ط مالإلم تيلجل ل ل ت ايل لمخط تطفاللللمختدطيالٔ
ل

لت مل لمألطلا لمخطظتتللٕ
لف م للاثللللم تحطليلمخطال )لمخض لال( لتؤثي لمخاثللللمخ ال يللٖ

 طتقلبيئللآط لل لط ي للخإل  ل 
ل

لم تطفمالمال ل إلمختيتيلل) ج فهلل لت ل قهللط لمخط يو(لٗ

ط مالإلأ  لمالطل للرلمخطبل رلأ لمخطحليي لمخ ت ايللل٘ل
لخإل  ل لبلالطل 

مطال يلل إيللمخ ل لخبح هالمخبح لخضيلفإلمخ ح  للٙ
لبلألطل ل

ت مل لأطلا لاب  لختط لإلو ميلو يقلمخا   يشلفمطيلل9
لمخطف 

لط مالإل ج فلاللتل لختت جيهلطلدللخط لإل1
 

 السالمة العامة والراحة(: االشتراطات الواجب تحقيقيا لتحقيق 5-2الجدول رقم )
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ل39األنشطة واالستعماالت

 الجيدة األنشطة واالستعماالت(: االشتراطات الواجب تحقيقيا لتحقيق 6-2الجدول رقم )

ل
 39الرؤٌة اإلستراتٌجٌة للنٌل

 مخط للظللاتللمأل م رلمخض مايلل طليل ج  بلمخهيايلمخحط م رلختقله إل مخجيضإل •
ل قيلمخ  اللمخحلب إلط لمخا   يشل خللو قلبفيتللو خيللط مضيل. •
لاتللمخا   يشل اطيلط لضيلمخابل يلاتللمخو قلمخبفيتل.لتؤايفلمخط ل  لمخح  يل •
ل ولحل ل مجهللمخ يي.ضيلفإل ت ايضلمال تحطلال لمخ يل يلل مخت ليهيللاتللط •
ت  ييلط   لا   يشلمخ ييل خللادبل ئي رلت ليهرلتت حبلط هل باللط ل م لط  م ل •

لا  يل.ل

ت لي لمال  وللمخت ليهيلل
 مخط تبوللبلخطيلإ

 ط ل بللم  وللمخس مغل لمخحط م يللبؤ  وللمخ لوئ 1

م تبحلفلمال  وللغي ل
مخط تبوللبلخطيلإلبحيفملا ل

 مخ لوئ

مخد لايلل لمخطت ثللختبيئلللللتط  لاللللمال تحطلال ل 2
 مخط لوقلمخ لوئيل

 ت  علمأل  وللبطللي ل بلمخط لوقلمخ لوئيل 3 ت  علل لتحففلمإل تحطلال 

 ت قيقلمخت مض لبي لمال تحطلال لمخحلطلل لمخطلدل 4 

 ت جي لا مطيلم يل لمخطال  5

 ت مل لمخطفطل لمال ل يل 6

ت فيفلأ  معل  لئيلمخ  الل ل
 اتللمخ  موئأطلا هلل

  ه خلل  اللمخط لإلبي لل مغل لمخط   علمخطقلا 7

 مخط   لمخحلب لاتللمخا   يشللقتييتل8 مخط   ل لايقتهلبلخ لوئ

مخغي لط غ بلط   هلللط  لمخ  ايل لط ل  لئيلمخ  ال 9ل
 اتللمخا   يش

م تيلفلمخ  موئل لمال تطتلعل
لبهل

 ت جي لمال تحطليلمخجطلاللختطال  10

 ت مل لمخط مدي لمخحلطل 11ل

 ت مل لأطلا لم تظل لمخ يل م  12

ط  ل   لمأل  م  لمخب مبل ل  يلمخطت ضهل لمخحلطللاتلل 13
 مخ  موئل
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ل
ل

 14( لمتنسيق الحضارى لضفاف النيل بمصر )االستراتيجية العامة :(65-2الشكل )
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 النتائج :

ل:البفلط لمختؤايفلاتللافإل قلولخطحلخجللط   لب فىل

 لهتطلالبط   لمخ ه ل ماتبل هلط   لثقللرل مجتطلارل تل يطرل ت ليهر.مال
 هتطوولالبوولخا   يشلمخ هوو يل يوو لي وو يلاتووللططوو م لختط وولإل  وول ل لخأخحوولبل اللأ هووللتستقوو لمال

ليل.ئختطط م لمخططددللختف مجل لمخه م
 ختاوو ي ل ووباللط وو م لطوو لط ماوولإللهوول اوولفإلت ضيحل ت مجووفلمخط وول ل لمخط وو م ل مخط تضهوول ل

لمأل جل لمخقفيطل.
 مخس لفقلمخ هي إ.لتل يطيل ج فلبح لمخحيطل لمخططيضإلمخطتطثتللبلخطبل رلمخ  
 ل  لبد يلل لمخحطيلاتللت هييلمخ د يلخأل مفل خللمألطلا لمخططتتسوللطو لت اييلطمختؤايفلاتلل 

 مخ ه ل.
 لمخط هفلمخ   يلختطفي لل.مختؤايفلاتلل بولمخط يولمخحط م رلق بلمخ ه لط ل
 هتطلالبلختؤايفلاتللمخطبل رلمخهلطلل مخحيطل لمخططيضإلط ل ل يللمإل ل إل مخديل ل.مال 
 هتطووولالبت  ووويقل لووو شلمخط ووول ل مخس مغووول لطووو ل ل يوووللمخت وووجي ل أطووولا لمخجتووو  ل مختبووولخيولمال

  مإل ل إ....
   ل لمخحفيفلط لج   لمخط لإلاتللمخ ه لمالهتطلالبإ 
 يطا لمخحطيلاتللتق يالمخط و  لخحوفإل و مئحلأث ول لمخطحلخجوللبيئيوللا وفلأ  لايو م للثوالثقلليوللثوال

لتل يطيللثالبيئيللا فلمخغ ولل
 بلط لمخط   ل لمختؤايفلاتلل و   إلتو مل لط ول ل لط و م ل ليو إلقتقتييل  اللمخ يل م لبلخ 

ل                        للختحضضلت لي لمخبيئللمالجتطلايللمخط ل بللخت ال ل

 ل.مختؤايفلاتللأهطيللجحيلمخط   لت ليهرلأاث لط لا  هلذ ل  اللط   يلل

  ل.مختؤايفلاتللت لي لأطلا لختجت  لاتلل سلفلمخ ه

 للل.مخبد يللمخترلت ديل خللمخطبل رلمألث يللتحلمخط ل  ل

 ل.تحلل لتحضيضلت ل لبح لمخ  فلمخيف يللاتللدسلفلمخ ه قمخحطيلايلت طيللط وقللق بلمخ

 مخحطيلاتللت لي لأطلا لطظتتلل. 
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 الباب الثاني

 

 

 الجزء العملي
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 الفصل الثالث:
 

 ةيساالحالة الدر   
، ٔكاٌ نهُٓط كثٛط االشط فٙ حضاضج انًسُٚح عثط انعصٕض ٔذغُٗ تّ زيشك اضذثظ اسى َٓط تطزٖ تًسُٚح

اكط( ــــانعسٚس يٍ انشعطاء لسًٚا ٔشكط فٙ انكصٛط يٍ انًطاجع انراضٚرٛح الًْٛرّ ٔٚمٕل انًؤضخ )اتٍ عس

ك ـــك عهّٛ االغطٚـــانفطزٔغ، ٔاطه َٓط ا٘ تًعُٗ َٓط تاضازٕٚغ كاٌ ٚعطف لسًٚا تاسى َٓط تطزٖ اٌ

ٔلس شكط َٓط تطزٖ فٙ يطاجع ذاضٚرٛح كصٛطج ٕٔٚجس نٕحاخ فسٛفساء ذاضٚرٛح ذثٍٛ َٓط  َٓط انصْة اسى

نهُٓط اًْٛح ذاضٚرٛح كثٛطج ٔلايد عهٗ ضفافّ أحساز ْايّ يُص فجط ٔ شك تطزٖ ياضا تٍٛ يُاظل زي

 انراضٚد. 

 لمحة عف نير بردى وجريانو في مدينة دمشؽ: .3-1

 بردى جغرافيا:

ال ثــهح انجــهســكى يٍ زيشك عهٗ س 06تعس ُٚثع َٓط تطزٖ يٍ تحٛطج َثع تطزٖ جُٕب انعتساَٙ عهٗ 

و ٔٚصة  0066م انشٛد يُصٕض عهٗ اضذفاع ٚعٚس عٍ انشطلٛح يٍ َثع فهٕكهٕظ٘ غعٚط عُس الساو جث

ح ـــج انركٛأأأٔٚسٛط تعسْا يرعطجا تضعح كٛهٕ يرطاخ حرٗ يعضع فٙ تحٛطج انعرٛثح جُٕب شطق زيشك.

ح ــم يسُٚـــطِ حرٗ ٚسذــٔٚراتع سٛ حٛس ٚسذم فٙ ٔاز٘ عًٛك شسٚس االَحساض شٓٛط تاسى ٔاز٘ تطزٖ،

عهٗ جاَثٙ انُٓط انًُرعْاخ ٔانفُازق ٔانًطاع ٔأياكٍ حٛس ذُرشط تهسج  01زيشك عُس انطتٕج ياضا ب 

 انُعْح انشعثٛح )انسٛطاٌ( انًعطٔفح نسكاٌ يسُٚح زيشك يُص انمسو.

ٔفٙ يجطٖ انُٓط عُس ٔاز٘ تطزٖ ٚهرمٙ انُٓط عسج ُٚاتٛع أًْٓا َثع انفٛجح انص٘ ٚضاعف فٙ غعاضج 

تاذجاِ انشطق ٔانشًال انشطلٙ  ٔحجى يٛاِ تطزٖ، ٔٚررطق انًجطٖ األصهٙ نثطزٖ زيشك ٔانغٕطح

 كى. 10افح ـــــّ ٔيصثّ يســـعـع تٍٛ يُثــثرح انعرٛثح تعس اٌ ٚكٌٕ انُٓط لس لطـــــحرٗ ٚصم انٗ س

 

 صورة جوية لمجرى النهر  (1-3)الشكل 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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 بردى تاريخيا:
"بررى روى دو ق رراو بالرراو فيٌررالوالٌ رراوالارر الوفقرراووامررظو ف  مرر فوو فقرراو  ررىظو ق رراوال ررًو برر و

 فام ىوتؤثٌىووبٌىولاىويٌالو ق اوبسوام او غ مت رافوو لارىو قتر   و ت سريوق ٌمر و ق راوفوو51بى ر"
و خص صاًوباتجالو ف ىب.
فوووقاولىفوبافم ىو فباى فووٌب أوقجىرو فم ىوقنوبيٌىلوتتجقريوالٌ راو فقٌرالو51سقالو فى قانوم ىو فذ ب

مو اوٌزٌ ولققرهوو51و–و5.1ٌنوقنول لوٌمابٌيوالًوس لو فزب  مًويٌاوٌ ولوم ى ًوٌتى  دولىضهوقاوب
مو تز   وغز ىلو فم ىوالرًوالصر لو ف رتااو  فىبٌريفوووقراوٌىالر و فم رىوالرًوسر لو فزبر  مًولر لوو5.1لنو

أ  ٌ وسٌاٌ وقنو فجبالو ف ىبٌ و  ف ىقٌ فووأقٌمولاىو فم ىوالرًوقممقر و فتوٌر وسر وفيجرزوقٌرالو فم رىولرامو
و ىباافووٌختىاو   يوبرى روقراى ًولارىوجامبٌرهومولنوسمحو فبيىوفت فٌ و فو5921لاىو ىتفاعوو5291

 ٌررىوو–وفٌررىوزٌررظوو–ثالثر ول ررىلوقىٌرر و ررًاوسر او   يوبررى رفووبى اٌرر فوووفررىو فن  قٌر فوو فيسررٌمٌ و
 ف اقر وو–ج ٌر لو ف رٌبامًووأ و فر   ي وو–أ ىالٌ و ف   يوو–بسٌق وو–لٌنو ففٌج وو– ٌىوققىنوو–قام نو

ًو رذلو فقرىرولرنومىٌراو ضقمٌر و فقم رق وقمرهوقرنوخراللو قى.وٌى يوبرى رو فن ٌر وقرنو ضى ضرًوالرو–
وإقاق وس   وبسٌم ووامظوتست لوإل  ىلو فم  يٌنو فقائٌ .

 تتفرع مف مياه نير بردى بيف اليامة وموقع الربوة إلى ستة فروع وىي:

ٌمسرربو ررذ و فم ررىوإفررىو فخاٌفرر و ضقرر يوٌزٌرر وقرريوأنوأسررا و فم ررىووقرراوجررااوالررًووتابرراظوونيػػر يزيػػد: -1

.وٌتفرىعو51ٌنو فنىبو"إمقاوٌن  وفان   و ضق مو أنو فخاٌف و ضق يوٌزٌ وق وقاموبت سرٌيو فقمرال" فقإىخ
موإفررىو فجمرر بوقررنوقىٌرر و فناقرر و لاررىوو599ٌزٌرر ولررنوم ررىوبررى روقررنو فج رر و فٌسررىرو لاررىوبنرر و

ىو رٌخترىاومو10قٌى ماًوقنوتصىٌفو فم ىو فواًو55/51موال اوسمحو فبيىو   وٌؤخذوو019 ىتفاعو
ثرموٌترابيووىورنو فر ٌن.و– ف رٌ وقيرًو فر ٌنوو– ضيٌااو ف قافٌ وفق ٌم و ق اوقاى ًوبافق راجىٌنوٌزٌ و

قجى لوإفرىو فقراب نوثرموإفرىو ضى ضرًو ف رقافٌ وفق ٌمر ويىسرتاويترىوٌمت رًوأخٌرى ًوالرًوقجرىروسرٌاًو
 جاف.

ٌ لىوب ذ و اسمومسب وإفىوضايٌ و فقزلو ٌتفىعوقنو فضف و فٌقمرىوفم رىوبرى روقبرلوونير المزاوي: -2

قرنوقٌرالوبرى رفووتسرتفٌ وقرنوقٌا رهو ضى ضرًو ف ىبٌر وو55قرنوو1مو ٌؤخرذوو199قىٌ و قىوبقسراال و
ف قىوثموٌنبىوخاماو فىب لوقنوخاللومفاويفىوالًو فصخىوفٌى يوأى ضًو فقزلو ٌير  و ف  مر وقرنو

  ف ىبٌ و ٌى يوأص ىو فقساياظوبافمسب وإفىوالى عوبى رو ضخىر.و فج  و فجم بٌ 

سقًوباف ٌى مًومسب وإفىوق ٌم و  ىٌاو ٌتفىعولنوبى روجم براًو رىقًوضرايٌ و قرىوونير الديراني: -3

قنوقٌالوبى روخامق و فىبر لوقتج راًومير وضرايٌ و فقرزلو الرًوجمر بوواٌر و فمربوو55قنوو51 ٌؤخذو
 لوأى ضًووفىوس س فوو  فثامًوأى ضًو فا  نفوو  فثافاوأى ضرًوٌتفىعوإفىوثالث والى عوٌى يو ض

   ىٌاو  فق م.

 ٌتفىغوقرنوبرى رو52ا.مو019 ٌن  وإفىوو11ٌن  وزقنو اوقمالوت ى وإفىو فن  و آلى قًونير تورا: -4

قنوقٌالو فم ىو فقتبقٌر و ترز   وو55قنوو55 قااًولم وق قيو ف ا ى  نوالًوأ لوقضٌفو فىب لوٌؤخذو
 وبقاوٌىالى لوقرنوقٌرالوٌزٌر و ٌسرٌىوق  زٌراًوم رىوٌزٌر وثرموٌتجرهومير و ف رقالو ف رىقًوقراى ًو ذلو فوقٌ

بيًو فصافيٌ فووٌتفىعوإفىول  وقنو ففى عوٌسقًوقساي و  سن وقرنوغ مر و ق راو ٌمت رًوأخٌرى ًو
 الًوقىٌ ول ى .

م رىووٌتفرىعوقرن52م و099و–ا.موو299ٌن  وفان  و فى قرامًو ٌرإىلوفافترىلوقراوبرٌنووونير قنوات: -5

قنو فقٌالو فقتبقٌ وفام ىو ٌنتبىوقرنوو55قنوو59بى روقنو فج  و فٌقمىولم وق قيو ف ا ى  نو ٌؤخذو
أوثىو ففى عو فتًوتز  وق ٌم و ق راوبافقٌرالو ٌتجرهو رىقاًو رقالو فبمرااو فقر ٌموفجاقنر و ق راو ٌقسرمو

ابوسررىٌج وإفرىوقسرقٌنو ض لو ٌسرقىو فخاخررالوترى يوقٌا رهوأى ضررًووفرىوس سر و  فقرر مو أيٌرااوبر
قٌى مو ٌتجهو ففىعو فثامًو رىقاًوفتز ٌر وبٌر ظويرًو فقمر  ظوبافقٌرالوو59 قبىولاتو و  فقٌ  نو ٌؤخذو

 قٌى ماً.و55قنوخاللوقمالويجىٌ وقاز لوبنضوأجز ئ اوقائقاًو ٌؤخذومصٌبو
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و199ٌإىلولصىوقمالوبامٌا وفان  و فنق ىيو فومنامًو يتىوأ  ئلو فن  و آلى قرًووو:نير بانياس -6

فووٌمفصلوبامٌا ولنوبى روجم باًوالًوقاعو ف   يوقىبوم اٌ وخامق و فىبر لو ٌؤخرذو52ا.م و5199و–
قنوقٌالوبرى رو فقتبقٌر و ٌسرٌىوق  زٌراًوفرهو ٌر خلوإفرىو ق راوقراى ًوبافتوٌر و فسراٌقامٌ وثرموجراقيوو51
قٌالوبامٌرا وفٌر خلوقانر و ق راوأقراوو5/1ف ٌ و جاقيوتموزو ٌتفىعولمهوالىعو فم ٌىو فذيوٌؤخذو فق 

 وققمريولىضرًو5-1قرنويصر و فم رى.وٌ ضرحو ف رولووو5/1 ففىعو فثامًوال  والىعوبامٌرا و ٌؤخرذو
 الًو   يوبى رولم و فىب ل.

 

 ( مقطع عرضي في وادي بردى عند الربوة )تقرير ايكوشار(2-3الشكؿ )

  ص لو فم ىوإفىوساي و ف    اوٌمفصلولمهاو لم 

 ٌمسرربوإفررىوقىٌرر ولقىبرراويٌرراوٌمفصررلولررنوبررى روجم برراًولمرر وسرراي و ف رر   اوٌسررٌىووالعقربػػاني: - أ

ق  زٌاًوفهو ٌ ولو فخم او ف رقافًوفقانر و ق راو فسر ى او ٌقرىولمر وبرابو ففرى وثرموبرابو فنقراىلو
أىبنر والرى عو ٌتررابيوسرٌىلوباتجررالوو برابو فسرالمويتررىوبرابوت قراوثررموٌمقسرمولمرر وجسرىو فقمٌرىوإفررى

  ف  م و فجم بٌ .

ٌتفرىعولرنوبرى رو رقااًولمر وبرابو فسررالمويٌراوٌؤخرذوىبريوقٌرالوم رىوبرى رو مصررفووالػداعياني: - ب

قٌا هولمهو فص الامٌ و ٌصبحوأوبىوالى لهوثموٌن  وقسرمووبٌرىوقرنوقٌا رهوإفرىوبرى رولمر وماي مر و
 ي و  سن وقنوغ م و ق او ف سمى. ف جا و ىقًويًو فزبامامًفوو ٌى يو ف  لٌامًوقسا

 ٌتفىعوقنوبى روجم براًو ٌمسربوإفرىوقىٌر و فقاٌير و ٌمفصرلولرنوبرى رولمر وماي مر والمميحي:  - ت

 اي رول ىٌ و ىقًوماي م و ف جا و ٌتفىعوإفىول  ووبٌىوقنو ضقمٌر و فترًوترى يوقسرقاًو  سرناًو
 قنو ف  م .

 فقار وو– فجسرىٌمًوو– فباامًوو– فز ب نوو– فزب ٌمًووقاوٌتفىعولنوبى روأالىعوثام ٌ ول ٌ لو  ًاوو-
 فخىقامًفوو ٌتابيوبى روباتجالو ف ىاو ٌ خلوأى ضرًو فقرى وو– فيىستامًوو– ف ٌبامًوو–بٌظوماٌموو–

مولرنوسرمحو ضىضو  فترًوجفرظوقمرذوسرم  ظو تجر  ظوو199باتجالوبيٌىلو فنتٌب و فترًوٌباراو ىتفال راو
وقماى.م ى ًوف ز ىلو ضو5211و–و5210لامو

 وقم ررؤو ففررى عو1-1وررم.و ٌ ضررحو ف ررولوىقررمووو09ٌبارراومرر لوم ررىوبررى روقررنوقمبنررهويتررىوقصرربهوو-
و فىئٌسٌ وفم ىوبى روقبلوق ٌم و ق ا.

وخالل البحث سيتم دراسة المحور األخضر لنهر بردى الممتد من منطقة خانق الربوة حتى  منطقىة  -
 شرقي باب شرقي وهي منطقة الدراسة.
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المحور األخضر لنير بردى مف منطقة خانؽ الربوة حتى منطقة شرقي أىمية 
 :باب شرؽ

 ممالقاوقنوأ قٌر و ف ى سراظو فبصرىٌ والرًوأيوق رى عوقنقراىييلقى مًوموبراظوقرنو فضرى ىيو خرذو
 فقبٌلمو ور نو ف ى سر و فبصرىٌ و منورا و  ضرحوو ذلو ف ى ساظوبنٌنو التباىوأثمااو فقٌاموبنقلوقنو ذ 

صىٌحوفىأيو إلمسانو فنا يو فذيوٌتناقلوقيو فقم ىو فقىئًوبنف ٌ وقماق وماجقر ولرنو فترؤثٌىو فقبا رىو
ولاٌه.وقنو ماووانو اختٌاىو ذلو ف ى س وضى ىٌاو وقاياوفألسبابول لوا

 : 24أىمية المنطقة تاريخيا-1
يترىو ضقر ٌٌنوي ٌثر و فن ر ومسربٌاوباسرتثمااوبنرضو فق  قريو فتاىٌخٌر وواتنتبىو فقممق وقنولق لوالٌوت ىٌرو

  فقب و ففىخ رامٌ و فترًوتنر  وفان ر و فققار وً.و  رذلوو5115وافتوٌ و فساٌقامٌ و فتًوٌىجيوتاىٌخ اوإفىو
ٌيرٌموبقجرىروبرى رمو فقممق ووامظوالًو فقاضًواوتن  ولنوو م راوجرزا وقرنو فيرز مو ضخضرىو فرذيو

 فونوقيوب  ٌاظو فقىنوب أظوصر ىت اوبرافت ٌىويٌراو قتر و فنقرى نوباتجرالو ف رىبوفت  رىوقبرامًوج ٌر لو
.الررًو فمصررفو فثررامًوقررنو فقررىنو فن ررىٌنوتسرراىلظويىورر و فبمررااو تي فررظو فقممقرر وإفررىوقىوررزوقوررت و

واظ.ـــا ــ اتجق  ممٌنوالًوواال وـــ فو فـــمو فق ٌم و قنبى وٌ قٌاوضفـــظو سـيـــاظو وأصبـــــباففنافٌ
تنر  وغافبٌرر وقبرامًو فقىجرر وإفرىول رر  وق ٌقر و فوررنوفيقررظوب راوت ٌٌررى ظو  ٌفٌر ووقرراوذوىمراوبرر فظوقررنو
مبٌن ومسٌج او فنقى مًو وأاستنقافًوأقاو فقبرامًو في ٌثر والرًو راىعو ز ىلو ف  خاٌر وقثرلوبرى و ق راو

 را اوٌنتبرىويترىو آلنووالٌىجيوإفىول  وقىٌبوالفًو فسبنٌماظويلوقوانو ففم او فذيووانوق ج   وبرى 
و ضلاىوالًو ق ا.

قبامًوالم اوسقٌى قٌ مو فقصرىفو فتجراىيو فسر ىيو سرٌمقاو ق راووا راوتنر  وإفرىو فخقسرٌماظموالقرمو
و.5295قيوقبامًوىئاس و وق ى و فجاقن وو5259 ز ىلو فسٌاي وتن  وإفىو

  ررىظو ىضو ف ررىفو ف ررقافًووررانولبرراىلولررنويرر  ئاو فق سررا و و ضقرر و و ف ررىف.والررًو فخقسررٌماظو
و فقنىضوقوانو فقانبو فبا يو وقٌ  نوسبااو فخٌلو فذيووانوٌسقىو فقى و ضخضى.

 فقخمررمو فتم ٌقررًواٌو  رراىو وبنرر و مت ررااوتمفٌررذ اوبرر أو  رر ىووأ لو  رر ىوفسرراي و ضقرر ٌٌنووررانولاررى
قوتبر وقبامًو فساي و ضخىروالًو فستٌماظوقثرلو إلذ لر و و ضىورانوأقراو ف رٌى ت نوالفرًو فسربنٌماظوٌاٌرهو

و ضس والًو فثقامٌاظو وأخٌى و وتقلوبمااو فقسىدو فق قً.
قنوولوقاوسباوالانو فنقى نو فج ٌ و فذيو مت ىولاىومر لو فقير ىو ىتربموبرذ وىلو فسروانو وترى وأثرى و

والًوص ىلو فما وفاق ٌم و يتىوتفالا موقن ا.

 : 24أىمية المنطقة طبيعيا-2
الٌرر و فقترر الىلو  فتررًوتقٌررزو فق قرريو تنمٌررهومو رر ولقى مٌرر وبالتبرراىوقجق لرر و فقنمٌرراظو فبٌئٌرر و  فج ى و

  فخضاىو فقتمراثىوبوثاالر ولارىوجرامبًو فير ضوإضراال وفاقٌر لوونخاص وب ج  وي ضوبى رو  ف ىالٌٌ
لاىومىالًو فم ىو تجنلوقنو فقممق و   ٌاو خضى و وىئر ومبٌنٌر وون فمب غى الٌ و فتًوٌصمن او ف ىالٌٌ

والًوقىوزو فق ٌم .
ى الٌترررهو وخ  صرررهو فمبٌنٌررر و فسرررببو ضساسرررًوف جررر  و توررر نو م ررر او فتجقنررراظو   يوبرررى روبمب غ

 فيضررىٌ ولبررىو فترراىٌ و فتررًوتي فررظوالررًو فم اٌرر وفتجقرريو  يرر ووبٌررىو سررقهو ق ررا.وإذوأنو الررىلو فقٌررالو
 فقمي ىلوالرًوسرف دوقاسرٌ نو و ففرى عو فسربن وفبرى رو فترًوترى يو ضى ضرًو فترًوتقرظولاٌ راو فق ٌمر و

 س وٌيفىوبى رو   ٌاوٌقتر وقرنو فزبر  مًو ٌت غرلوالرًولقراو فق ٌمر وقو مراوقممقر وضقنوقممقتماو فق ى
واال .ـــجاىولافٌ و فوثـــموبهوأ ــٌـذ ظومب غى الٌ وققٌزلوب ىالٌنوقىتفنٌنوقمالنولاىو ف   يو فذيوتي

قنو ماووامظو فسق و ف افب وفاقممق و ًو الىلو فخضاىو و الرىلو فقٌرال.وأقراو فٌر موبنر و فت ٌرى ظو فجذىٌر و
 جتايظو فق ٌم و و فتضخمو تيى وقىوزو فق ٌم و و مزاقهوقنوقوانوآلخىويسبو فتم ىوورلو رذ وو فتً

جنلو فقممق و خص صاوبن وأنوتما ف او فتم ٌموو ىٌانوىبمويٌ يوضمرى فو فق ٌمر و ضىبنر والتي فرظو
ارىوصٌ ت اوقنوقممق وخضى اوفالستجقامو و فمز  وإفىوقممق ويىو وسٌاى ظو  فما وفوم راوياال رظول

 ًاوقنوخضىت او  نوالق ظو فوثٌىوقنوقائ اوقنو ماوسر فوتبمرىو ف ى سر و فبصرىٌ و فترًوسرتق مولارىو
 لتباىو ذلو فقممق وب ضرن او فرى نووقجرىروتر القًوفاق  صرالظوالرًو فق ٌمر وضرقنو   يوبرى رو فرذيو

ومتناقلوقيوخصائصهو فمب غى الٌ و في ٌث و فن  و فتًوتختافولقاووان.
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 :24أىمية المنطقة حركيا 
قنويٌاو فق قيوبالتباىوقىب اوقنوقىوزو فق ٌم و مقم وتجقريواوثرىوقرنو تجرالو ت زٌريوالرًو وثرىوقرنوو

و تجال.
 وم  اوساي و ضق ٌٌنوونق لوق  صالظويٌ ٌر و ز   ظوأ قٌر واٌو  اىوبن و ضيو فقخممو فتم ٌقًو

 فقىجرر وقررنو ف ررىاو و رراىعو رروىيو فقرر تاًو فررذيوأصرربحو ف ررىٌانو فررذيوٌررىبموبررٌنو رراىعو فثرر ىلو و
 ضق ٌٌنو وتفىلات اوقنو ف ىبوإضاال وإفىو فمىٌقٌنو فذٌنوبىز ولاىوجرامبًو ف رىالٌنومىٌراو فبى قور و
 فررذيوٌصررلوبررٌنو فقررزلو و فقٌرر  نوبقممقرر وجسررىو فررىئٌ و وٌسررتقىوالررًو فيابرر مًوفٌاتقررًوب رراىعو فمصررىو

نوج ر وأخرىر.وفرذف ومجر وأنو مىٌاوزقااوصخىو فذيوٌاتقًوب اىعوأب وىقام و ب  ٌ وجسىو فرىئٌ وقر
 فقممق و فتًووامظو   ٌاو خضىوتملولاٌهو فقبامًوقنو ف ىالٌنوتي فظوإفىو ربو وق  صرالظوتتر زعو و

وام.ـــتتناق وقيو اىعو فق تاًوم اقاوقى ىٌاوٌب  وقىبواوالًوبنضو ضيٌانو وخص صاوأ قاظو از ي
قظوبافق ٌم ووولوأفقرظوب الف راو فتىوٌبٌر وج ٌىوبافذوىوأنو فت ٌى ظو ف ٌق غى الٌ و و اقتصا ٌ وو فتًوفي

 فنقى مٌ وف او ولارىو فتمر ىو فيىورًو و فت  صرلوالرًو فق ٌمر وفرذ ومجر وأنو فقيرا ىو ف اقر والرًو فق ٌمر و
وقي ىو فذيوومينوبص  لوتيقلولبئاويىوٌاو وتخر ٌقٌاووبٌرى وبافققاىمر وقريوأجرز اوأخرىروقرنو فق ٌمر و

 وتي لوقىوزيو فق ٌم وقنو ف رىاوإفرىو ف رىبو قرنو ف رقالو  ذ وٌىجيوفاقىوزٌ و فقتبن و  فتًوتنو
وإفىو فجم ب.

 :8أىمية الموقع تخطيطيا
ىبقرراوقررنو فجرر ٌىوذوررىلوأنو فتمرر ىو فنقى مررًوفاق ٌمرر و ىترربموب ررولو ثٌرراوبيرر ضو فم ررىوم ررى وفرر  ىلو
 فيٌرر يوالررًومقرر و فق ٌمرر و تم ى ررا.والقمررذو فمصررفو فثررامًوفاقررىنو فن ررىٌنو بنرر و  رر ىوقجق لرر وقررنو

فقيررا ىو فج ٌرر لوالررًو فق ٌمرر ولقى مٌرراو  ررىظوت ٌررى ظوتخمٌمٌرر وغٌررىظوإفررًويرر ووبٌررىو جررهو فق ٌمرر و 
 ي فت راوإفرىوقمالراظوورلوقم راوٌيقرلوبصرق وقىيارر و الورىوتخمٌمرًوترى وأثرى و وأضرفىوغمرىولاررىو
تو ٌنو فق ٌم و  نووامظو ما ومقامولر لوتإخرذولارىو رذ و فتمر ىو فورنو فٌر مومجر و مرهوقرنو فضرى ىيو

افتفوٌىوالًو فق ٌم ووولو  ي وقتى بموإذوأنو ف ى ساظو فتًوت ضيو فٌر موتيقرلوبصرقاظوقر وتترى و فب اوب
أثاىوخمٌىلولاىوقستقبلو فق ٌم و تم ى اوقنو ماو ى ستماوفرد ى  و فبصرىيوترؤتًوفاتؤوٌر ولارىوأ قٌر و

فالارهو فيسرًو ذ و فجامبوالًوقنافج ولالقر و إلمسرانو فٌ قٌر و و فبصرىٌ و ىبقراوألقراوقارٌالو فمفسرٌ و ت
 فبصررىيوقرريوقيٌمررهوالواقرراوز  وغمررىو فقيررٌمو تم ٌقررهوواقرراوز  وتنارراو إلمسررانوبررهو و ىتفنررظويررى ىلو

  فتفاللوقنه.

 8البيئة الخضراء و البيئة المبنية ( مخطط 4-3الشكؿ رقـ )

و ومالي وقاوٌاًوا5-1قنو ف ولوو
و ج  ومبٌن وقمسٌ و وق قا . .5
 فقم ٌ وتقىٌباوٌ ج ومبٌن وغٌىوقي  لو وتتقثرلوالقرموبقجرى وقنو ضق ٌٌنو ويتىوي   وي ٌق و .5

ومقاموخضى اوقتماثىلو قتفىق و وقتقمن و.
قررنوي ٌقرر و فقم ررٌ و و فتوٌرر و فسرراٌقامٌ و يتررىو ف  مرر و ف ررىقٌ وماليرر و ختفررااوواقررلوفامسررٌ و .1

و ضخضىو.
و ف  م و ف ىقٌ ومالي ومبٌن وق   لوبسببوقيا اظو فتن يو فن   ئًو. .5
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  8 مخطط استعماالت األراضي ( 5-3قـ )الشكؿ ر 

 ومالي وقاٌا1ً-1قنو ف ولوو
8
 فقممق و ض فىووخاماو فىب لوفووٌ  نو ومالي ومبٌن وقمسٌ وو-او

 باإلضاال وإفىوقمالمو وقمتز اظول   ئٌ و وتن يوصاىلولاىو فمبٌن و.

 فتؤوٌ ولاىول مو ج  و متقالو  ضحولاىوم لو فقي ىوقيو ختالمو ف  ائفوأ روإفىول مو -

 أ قٌ و ذ و فقي ىوفا ص لوإفىوقابو فق ٌم و ضثىيو و فتاىٌخًو.

 ختالمو ف  ائفو و فخ فوقنوسٌمىلو فمابيو استثقاىيولاىو  ٌ و فق ٌم و ومابيو ق او -

  فق ٌق و مسٌج او.

 .  ج مول   ئًولاىو فبمٌ و فخضى ا -

 

  8مخطط الطرقات العامة ( 6-3الشكؿ رقـ )

ول مو ج  وق  قفوتخ ٌقٌ وواالٌ والًوقىوزو فق ٌم و.و- وقاٌاًوا1-1مالي وقنو ف ولوو

و از يامو و فتا او فمات ولنووثاال و فسٌاى ظوخاص والًو فنق و فقى ىٌ و فقز يق و. -

ول مو ج  وققى ظوق الو  ضي و.قي  لفآقم وفوقىٌي و وقستقىلو. -

و فساياظو. از يامو فقى ىيو فخاماولاىوم لو فقي ىو و -

 ج  وثالث وساياظولاىوم لو فقي ىوقنوأ مو فساياظوالًو فق ٌم و فققتصىلولاىويىو و -

و فسٌاى ظو.
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 8مخطط النقؿ العاـ ( 7-3الشكؿ رقـ )

و وقاٌا0ً-1مالي وقنو ف ولوو
8
ل مو ج  و سائلومقلوص ٌق وفابٌئ و وخاص وضقنومسٌ وو-ا

وق ٌم و ق او فق ٌق و.

 فابٌئ و.ول مو ج  ومقلوالنالوص ٌا -
  مقماعو  ضحوالًو فجزاو ف ىقًو و ف ىبًوفاق ٌم ولبىو سائمو فمقلو فنامو. -

بابوت قاو وأ وبج  ىو فقي ىو– ج  وق  قفو فمقلو فنامولاىو فقي ىووق قفو اىعو فث ىلو -

ووق قفوجسىو فىئٌ و .

 نقاط العالـ و العقد و الساحات :  .3-2
 فق ق و  فقساياظو فخضى اولاىومىالٌهو بج  ىلو تنتبرىوٌقتازوقي ىوبى روب ق عو فن ٌ وقنو ضبمٌ و

 ررذلو ضبمٌرر وذ ظوقٌقرر وتاىٌخٌرر و ثقاالٌرر و أثىٌرر وباإلضرراال وإفررىو فن ٌرر وقررنو ضبمٌرر و في ٌثرر وققرراوٌسررت لًو

 ى سرر و ررذ و فقيرر ىوب ررولوٌسررال ولاررىوتسرر ٌلويىورر و فق ررالو تم ررٌمويىورر و آلفٌرراظو خارراوالى غرراظو

و .ــما ىو فقيٌم و تىالٌهولنو فمففقخضى اوتسال ولاىو استقتاعوبا

و

و

و8مخطط يوضح نقاط العالـ و العقد و الساحات عمى المحور ( 8-3الشكؿ )
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–ثقاالٌر وو–تاىٌخٌر وو– ج  ومقامولالمو اق ولارىومر لو فقير ىووسرٌايٌ وو-االي وقنو ف ولوقاٌاًوم

وإ  ىب و –سٌاسٌ و

 ل مو فتؤوٌ ولاىومقامو فنالمو فتاىٌخٌ و وتنزٌز او. -

 .ل مو ج  و ى س وقتواقا وفمقامو فنالمو وىبم اوبافق   و فق ٌمًو -

 ل مو ج  وىبموسا و  ضحو قستقىوبٌنومقامو فنالمو فىئٌسٌ ولاىوم لو فقي ىو. -

 نقاط العالـ الطبيعية: 
 
 
و

و

و

و

و

و

و

و

 

و 

 

 

 واألثرية: نقاط العالـ التاريخية. 3-2-1

ققرابىو فصر الٌٌنوو برنولىبرً وو–قيمر و فيجرازوو–قان و ق راوو– فقتيفو ف ممًوو– فتوٌ و فساٌقامٌ و

و–جاقن و ق راوو–بابو ىقًوو–بابوت قاوو–بابو فسالموو–قم  ظو فقٌالوو– فق  ى و ف ٌمٌ و فق ٌق وو–

ق ىسر وو–قبمرىوقن ر و فيقر اوو– ز ىلو ف  خاٌ وو– ز ىلو فسٌاي وو–ق فىو ف ىبااوو– فثوم و فيقٌ ٌ و

و–بمر وسر ىٌاو فبمرانو فوبٌرىوو–سر او فيقٌ ٌر وو–جاقيو فما  سٌ وو–س او فيىفو فٌ  ٌ وو– فتج ٌزو

وس او فيىٌى...و ف .و–س اوق يظوبا او

ٌنتبىوقبمىو فتوٌ و فساٌقامٌ وقنوأي وى  ئيو فنقاىلو إلسالقٌ و فنثقامٌ ويٌاوبمًوالرًوو:التكية السليمانية

ومانوساٌقانو فقام مً.ل  و فسا

8( بعض نقاط العالـ الطبيعية  في المحور 9-3الشكؿ )
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 ٌ وقبمىو فتوٌ و فساٌقامٌ والًوق قريوقصرىو ضباراو فققار وًو فرذيوبمرالو فسرامانو ف را ىوبٌبرى وغرىبو

ق ٌم و ق او فق ٌق .وٌقيوبمااو فتوٌ و فساٌقامٌ وضقنوأير و فق  قريو فجقٌار والرًوق ٌمر و ق راويٌراوٌير و

م ررىوبامٌررا فوو قررنو فج رر و ف ىبٌرر و فقررى وو فبمرااوقررنو فج رر و ف ررقافٌ وم ررىوبررى رو قررنو فج ر و فجم بٌرر 

وضخضىووأىضوقنىضو ق او ف  فًوسابقاً فوو قنو فج  و ف ىقٌ وبستانو فمنميووقىآبو فمنميويافٌاً .

قنوأ مو ففى غاظو فق ج  لوضقنوبمااو فتوٌ و فساٌقامٌ و فقسج و فوبٌىوذ و فمى زو فنثقرامًو فرذيوصرقمو

  ضى قر و فقيٌمر وبرهفوو قرنو فخارفوتقريوتواٌراو فمرالبوقريووقنوقبلو فقنقاىوسمانوقريوصرينو فقسرج 

 ج  و فقآذنو فى رٌق و فقضران و  فجقٌار و لر   او ثمترانفووباإلضراال وإفرىوقبابرهو فقتقٌرزلفووققراوألمرىو

و فبمااو والًوقنقاىٌاًوجقٌالًوقيو ج  و فمبٌن و  فج  ىو فققٌز.

 ٌيرٌموبرافقبمىوسر ىويجرىيوٌختىقرهوثالثر وووف5112مو ف اٌر ولراموو5115تمو فب اوبؤلقالو فبمااولرامو

أبرر  بفوو ضبرر  بو فىئٌسررٌ و قرراو فبررابو ف ررىقًو  ف ىبررًفووتتقا ررىو فيىورر والٌررهوقرريويىورر و فيجررا و

 قجىروم ىوبى رفووأقاو فبابو فثافاوالٌقيوالًو فج  و ف قافٌ وقيو ج  وى  اووق خلو قبر وتمرلولارىو

وم ىوبى ر.

موو550×وموو11  فجرراقيو  فقمررب و  فقسررت  لاظفوو تبارراوأبنررا لوٌيرر يو فبمررااوالررًوالى غاتررهو فتوٌرر و

قرريو يترر  او فبمررااوففمررااوجقٌررلو بيٌررىلوقررااوإضرراال وإفررىو جرر  و فزجررا و فقارر نوو5مو59.115بقسرراي و

 فجقٌلوٌي يو فبمااولاىوقجق ل وقنو فقيالظو فتجاىٌ وو واوٌن و فتًوأصربيظوقىورز ًوفسر او فق رنو

و فٌ  ٌ و

 

  تكية السميمانية ال( 01-3الشكل ) 

إفىو ف ىبوقنو فتوٌ و فساٌقامٌ و مقاظووإفٌهوو5211 ٌ وقبمىو فقتيفو ف ممًولاموو:المتحف الوطني

 تموبمااوأقساموج ٌ لوو5252قيت ٌاظو فق ٌمو فذيووانوق ج   ًوالًوجزاوقنو فق ىس و فنا فٌ وقمذولامو

 .55 5201و–و5215و–و5215خاللو فسم  ظوو
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الًوالتىلو اٌ ويسمًوما موبا اولارىو ضىضو فترًوو5122 ٌ و ذ و فبمااولاموو)الغربا(:مشف  الوطني 
وت  ا اوققابىو فص الٌ فوو بمًوب ٌالًولنوقاىستانو فم ىي.ووو

و

 79( مبنى مستشفى الغربا11-3الشكؿ )
 رٌ ظوالرًوي ٌقر و فق رفىو فر ممًو تضرموقر ىجاًو قالراظو  مت رىوو:الجامعة السىورية مىدرا الجامعىة

و ق ى و فجاقن و  وىئاس وجاقن و ق اويافٌاً.وو5252بماإ اولامو

و

 82عمى طراز العمارة األوربية( مبنى مدرج الجامعة الكبير المشيد 12-3الشكؿ )

ٌقيو ذ و فبمااوالًو ففمااو ف قافًوفاتوٌ و فساٌقامٌ و ٌملولاىوم ىوبى رفووتموت رٌ لوومبن  دار المعلمين:
 لاىومى زو فنقراىلو ض ى بٌر وقريوفقسراظوقنقاىٌر وو5259الًول  و ف  فًو سقالٌلوالاضلوبا اولامو
 بن  اوأصبحوققى ًوفر ز ىلو فقنراىفوو5251يتىولاموو5251لثقامٌ وثموأصبحوقن  و فيق اوقمذولامو

و  اوق ٌىٌ و فتىبٌ و ت  اهويافٌاًو ز ىلو فسٌاي .و بن

 ٌ ظو فثومر و فيقٌ ٌر وإفرىو ف رقالوقرنو فقرى و ضخضرىو ترموبماإ راوخراللوالترىلو اٌر ووثكنة الحميدية:
الًول  و فسامانولب و فيقٌ و فثرامًفوو بمٌرظولارىوو5290و–و5121يسٌنوما موبا او ض لوبٌنولاقًو
أصربيظوو5251و–و5259فظوإفىوثوم ولسوىٌ ولثقامٌر و قمرذولرامومى زوالنو فنقاىلو ض ى بٌ و تي 

ومقاظوإفٌ اوماباظو فجاقن و فس ىٌ .وو5251ققى ًوفاجٌشو ففىمسًو فقيتلو قمذولامو
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و

 ( الثكنة الحميدية14-3الشكؿ )

تقرريو ررىاوزقررااو فصررخىوالررًوبسررتانوقسررقاىوالرر اوي ٌقرر و فجررالاو بمٌررظوالررًوالتررىلوو:مدرسىىة التجهيىىز
لاررىومررى زو فنقرراىلو ض ى بٌرر و  فقتررؤثىلوبافزخرراىفو فنىبٌرر و تنررىفوو5215 امترر  بو ففىمسررًولررامو

يافٌاًوبثام ٌر وجر  ظو ف ا رقًو خىجرظو فن ٌر وقرنوىجرالو لاقرااوسر ىٌ و فقنرى الٌنو ورانوف راو  ى ًو
و  فقنىال ولاىوقست رو فقمى.وووٌى ًوالًوم ىو فنام

و

 81تجييز ال( الواجية الرئيسية لمدرسة 15-3الشكؿ )
الرًو ضىضو فق ر  ف وقرنوقبرلو فقىورزو فىئٌسرًوقيمر وو5259بمًوي  فًولراموومبن  أوبرا العباسية:

 فنجالظوالًومف و فقوانو فذيوتيتاهوبمااو فنباسٌ و فق ج  والٌ اوسٌمقاو فنباسٌ و الم اوسقٌى قٌ و فرذيو
و.و5251بن و  موقبمىو ض بى ولاموو5211بمًولامو

 

 82ية بيف العشرينات والثالثينات مف ىذا القرف( تتراوح حقبة الصورة لمبنى أوبرا العباس16-3الشكؿ )
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 األبنية الواقعة عل  ساحة الشهداء )المرجة(: 3-2-2

لىالظو فساي وبؤسقااول ٌ لوخاللو ففترى ظو فزقمٌر و فقاضرٌ و ذفر وتبنراًوفان  قرلو فنقى مٌر و  فسٌاسرٌ و
 وامظوتسقىو فجزٌىلوأ وبٌنو فم ىٌنويٌاووانوم ىوبى روٌتفىعوالًو ذلو فساي وإفرىوالرىلٌنوٌيتضرنو

و1إفرىو ر   اوو فجزٌىلو أصبيظوتنىفوايقاًوبساي و فقىج وأ وساي و فسى ٌاوأ وسراي و ف ر   اومسرب 
.و ترموبمرااولقر  و فقىجر و فترذواىيولرامو5251أٌاىو فذٌنوتمو ل  ق موقنوقبرلوجقرالوبا راو فسرفادولرامو

وم.ووو5290

و

 83 في ساحة المرجة ( يظير النصب التذكاري17-3الشكؿ )
ٌنرر  وتمرر ىو ررذلو فسرراي وإفررىو تسرراعو  قترر   و فنقررى نوخرراى وسرر ىوق ٌمرر و ق رراو فق ٌقرر والررًو ففتررىلو

امٌ وققاوأ روإفىوم  اوأبمٌ وبمى زوقنقاىٌ وقتن  لوقثلو فمى زو ض ى بًو فقترؤثىوبراففنو فٌ مرامًو فنثق
وو  ىو فبا ٌ و  فسى ٌاو فج ٌ لوأ ومى زولثقامًووبمااو فنا فٌ و  فبىٌ و  فبىا.

و5290وقاوتقىوزظو سائلو فمقلوإفىو فخاى وقنو فق ٌم والًوساي و ف    اويٌاو خلو فتى موإفٌ اولرامو
و.5251 باصاظو فمقلو ف  خاًولاموو5251ثمو فسٌاىلولامو

تصبوالًو ذلو فساي و   ىعو جا  ظو أس  اول ٌ لويٌاوٌت ضيوقنو فج  و ف ىقٌ وجرا لو فسرمجق  ىو
 سرر اولاررًوبا رراو إفررىو ف ررقالوزقررااو فبيصرر و قررنو فج رر و ف ىبٌرر و رراىعو فجق  ىٌرر و قررنو فجمرر بو

و ت ضنظولاىو ذلو فساي وقبامًول لاو5251مذولامو اىعوى قًو تموتنبٌ  اوبااسفاظوق

 ٌ و فبمااولاىو فمى زو ض ى بًوقيوتؤثٌى ظوقنقاىٌ ولثقامٌ فوو تاىٌ و فبمااوغٌرىوو:مبن  العدلية -أ 
وانو فبمرااوقإفرفوقرنومرابقٌنو55و5101و–و5111قنى فوتقاقاًو  فقفتىضوأنوٌو نوبٌنو ضل  مو

 فقختافرر فوو رر مو فبمررااوالررًوب  ٌرر و فخقسررٌمٌاظوقررنو ررذ و ض لوسررجنوت قٌررفوقإقررظو  فثررامًوفاقيرراومو
  فقىنو وانوق قنهوالًو فز  ٌ و ف قافٌ وقنوقجقيوٌاب اويافٌاً.

ت  ج و فبمااوبج  ىوقبمىو فن فٌ وقنوج تهو ف ىقٌ وأقراومرى زوبمراإلوال ر وققرلوومبن  البريد والبرق: -ب 
قنوقجقيوٌاب او ٌن  وتاىٌ وبماإلوقبمىو فن فٌ ووقاو  موالًوقمايو فخقسٌمٌاظووقاوأفووأىضهوجزاو

 م.و5111و- ـوو5511إفىولامو
قبرلوت رٌٌ وقبمرىو فسرى ٌاوو5121 ٌ والًوب  ٌ ول  و فر  فًويسرٌنومرا موبا راوير  فًوو:مبن  البلدية -ا 

فوو ررر مو رررذ و فبمرررااوالرررًوأ  خرررىو فخقسرررٌمٌاظو أقرررٌموقوامرررهوبمرررااو5299 فج ٌررر لو فترررًوبمٌرررظوسرررم و
 .51 ف ىبتاً

ج  ىوقبمىو فبا ٌ وقنوج  و فجم بفووبمًو فماباو ضىضًوالرًومفر والترىلوبمرااوبمًوو:مبن  الطبابة -د 
فوووقراو5251قبمىو فبا ٌ و لاىومف و فمى زو فقنقراىيوأقراو فمرابقٌنو ض لو  فثرامًوالقر وبمٌراولرامو

   مو فبمااوالًوأ  خىو فخقسٌماظو ٌ ولوقوام ويافٌاًوبمااو ف ىبتاً.
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 و ف ر   اولمر وب  ٌر وسر او فسرمجق  ىوبمرالولرزو فر ٌنوبا راوٌقيوإفرىو فجمر بوقرنوسرايومبن  العابد: -ه 
وفمرر افوو أصرربحوققررى ًوفاقرر  ظو فنسرروىٌ و فنثقامٌرر فووقرراوٌررز لوقبمررىوو5259و–و5291 فنابرر وسررم و

  فناب وقائقاًو ت  اهوقواتبو  ئىلو ضي  لو ف خصٌ .
اريو فن رىٌماظوت  جر والرًومفر وق قريوالمر اولقرىو فخٌرامويافٌراًفوو يترىاوالرًوقمو:فندق قصىر أميىة -و 

 ام.ـــــــــــــ ت ٌىو سقهوإفىو ففم او فوبٌىوثموإفىوالم اولقىو فخٌو5250 بمىوقوامهوالم اوأقٌ ولامو
 وـــــق ج  والًو فج  و ف قافٌ وقنو فساي وجامبوقجقيوٌاب اويافٌاًوبمًو فجاقيوالًول وجامع يلبغا: -ز 

ٌ وــ ٌ و  موق ألٌ وبماإلوقنوجو5201م.و  مولاموو5111و- ـوو010 ضقٌىوسٌفو ف ٌنوٌاب اولامو
 و. امجاز

 

 84( جامع يمبغا في ساحة المرجة 18-3الشكؿ)

 األبنية الثقافية )السينما + المسرح(: 3-2-3
وٌقيولاىوساي و ف    او بافقىبوقم او فن ٌ وقنو  ىو فسٌمقاو صااظو فقسىدو  ًا

 أغاقرظوو5251وامظوتقيوقباف وبمااو فناب وقورانوالمر اوسرقٌىويافٌراًفووأسسرظولرامووسينما زهرة دمشق: -1
و .52-1وووقاو  وق ضحوالًو ف ولوإثىويىٌاو  ستب فظوبقمنمو قق ىويتىو فخقسٌماظ.و5251لامو

ثررموتي فررظوو5255بررٌنوسرر اولاررًوبا رراو قبمررىو فبىٌرر و  فبررىاوتؤسسررظولررامووسىىينما االصىىالن خانىى : -2
    و ف امو تي لو فقبمىوبن وذف وإفىووى  وأقٌ وفاسفىٌاظ.تسقٌت اوإفىوسٌمقاوالى

فوو ر قظو5255وامظوتقيوالًوب  ٌ وزقااو فبيص وج  ىوالم اوأقٌ وتؤسسظولامووسينما الكوزموغراف: -3
 الًو فخقسٌمٌاظوبن وتم ٌمو فقممق .

 او ٌاما.تقيوإفىو فخافوقنوقبمىو فسى ٌاوالًوزقااو ف ى بًو تنقلويتىو آلنوباسموسٌمقو:سينما غازي -4
  وامظوتقيوالًوقمتصفوزقااوى قً.و5251  قظولاموو:سينما سنترال -5
  تقيوققابلوسٌمقاوسمتى لو وامظوقسىدوالاى ا.وسينما فاروق: -6
 .5251  يتىقظوقيو فس اولاموو5251وامظوتقيوالًوس او فتٌنوتؤسسظولامووسينما النصر: -7
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و

 الباحث عماد األرمشي(( مسرح وسينما زىرة دمشؽ )المصدر: مف مجموعة 19-3الشكؿ)

 شارع الممؾ فيصؿ: 3-3-5
م ؤو اىعو فقا والٌصلومتٌج وفالقت   و فنقى مرًوقرنويرًو فنقراىلوباتجرالو ف راو ت سريويرًوبرابوت قراو

.وفرموٌرم مو رذ و ف راىعوإاوالرًوالترىلو فثالثٌمراظوأقراوالرًوالترىلو5255خاى و فس ىوالًو ففتىلو ف  قن ولامو
خرانو فبا راوو– وقتاليق وقنو ضس  او  فجا  ظو  رًاوسر او فترٌنو فن ىٌماظوالق ووانولباىلولنوساسا

جرا لوبسرتانوو–جا لوقسج و ضقصابوو–زقااو فنقاىلو فبى مٌ وو–جا لوبنو في  صلوو–جا لو فقباىٌنوو–
.ووقراو ر وق ضرحوالرًو فقخمرمو5255 فبا او ض لويٌاو ى ظو ذلو فتسقٌاظوالًوخىٌم و ق راوفنرامو

و./و5ىقمو/
 فقيررالظو فتجاىٌرر و سرر او فمياسررٌنفوووقرراوىبررمو ف رراىعوقرريوسرراي و ف رر   اوبخررمووتتىوررزوالررًو ف رراىع

و.5215فاتى مولامو
وٌت  ج والًو ف اىعو فن ٌ وقنو ضبمٌ و فتاىٌخٌ و ف اق و  ًا

 .جامع الدلبةو/الجامع المعلقو/ جامع األقصاب/ جامع الجوزة

 : 8نقاط العالـ الثقافية
 

 

 

 

 

 

 

 

8( بعض نقاط العالـ الثقافية في المحور 22-3الشكؿ )
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 :  8نقاط العالـ الحديثة-3-2-6

ٌقيولاىو فقي ىوساي و ضق ٌٌنو  ًوقنوأ مو فساياظو فق ج  لوالرًوق ٌمر و ق راو ٌقريولاٌ راو فن ٌر و
و إ  ىٌ و  ًاقنو ضبمٌ .ووقاوٌقيولاىو فقي ىو فن ٌ وقنو ضبمٌ و في ٌث وقنوأبمٌ وثقاالٌ و سٌايٌ و

 تموت ٌ و فقبمىوالًوالتىلو فسبنٌماظو ٌقيوالًو فج  و ف ىبٌ وقنو فساي .و:فندق الشيراتون -1
 .5215ٌقيوالًو فج  و فجم بٌ وقنو فساي وتموت ٌ و فبمااولاموو:مبن  الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون -2
 .مبن  األركان ومبن  نادي الضباط -3
 تموت ٌ و فبمااوالًوالتىلو فسبنٌماظ.ووفندق الميرديان )سابقاً(: -4
 .5221ٌ ىفولاىوساي و ضق ٌٌنو تمو امت ااوقنوبمائهولاموو:المسرن القومي -5
 قصر الضيافة. -6
 تيت يولاىوبنضو ضبمٌ و إل  ىٌ و  فسٌايٌ و أقٌموأ لوقنرىضولاٌ راوو:أرض معرض دمشق الدولي -7

 ثمومقلو فقنىضوإفىومىٌاوقماىو ق او ف  فً.وو5215لامو
 لم و فتقااو اىعوسن وهللاو فجابىيوقيو اىعو وىيو فق تاً.و:فندق سميراميس -8
 فندق الفصول األربعة. -9

  برا دمشق. -11
 قٌ و إلمجاز.و:مجمع يلبغا -11

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 

8( بعض نقاط العالـ الحديثة في المحور21-3الشكؿ ) 
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 85 ( صورة لمعرض دمشؽ الدولي22-3الشكؿ )

 المحور:الحدائؽ الواقعة عمى  .3-3
قنوخاللوقاوجرااوسرابقاًو  فرذيوبرٌنوالٌرهوأنوم رىوبرى روٌمبريوقرنوسر لو فزبر  مًو ٌقرىوبنر لوقرىرويترىو
ٌصلوإفىوخاماو فبى لو تتفىعولمهول لوأم ىوتموذوى راوسرابقاًو ٌ راوبرى روقجرى لو سرموق ٌمر و ق راو

ثرموإفرىو ف  مر ووإفرىوقممقر وبرابوت قراو– فقانر وو–سراي و ف ر   اوو– فقنىضوو–قاى ًوبساي و ضق ٌٌنو
و ف ىقٌ و قنو في  ئاو فق ق و ف  قن ولاىو فقي ىوضقنوق ٌم و ق او ًا

 ًولباىلولنوقمتز راظوالٌ راوأبمٌر و سرقٌظوب رذ و اسرموضم راوقرنومقمر وقىتفنر .وو:منطقة الربوة  
ٌخررىاو فىبرر لومىٌرراوبٌررى ظو فقرر ٌمويٌرراوٌقرريو فن ٌرر وقررنو فقتررايفو  فقتمز رراظوالررًو ررذلو فقممقرر و

وإفىوبنضو ضبمٌ و فق ق و  ًاباإلضاال و
 قبمىوماي م و  ًوبمااوق ٌمو قاوتز لوقائق ويتىو فٌ م. -أ 
 قبمىو فتى اولباىلولنوبمااوق ٌموتابيوفق ٌىٌ و ز ىلو فسٌاي . -ب 
 .5211و- ـوو5115جاقيووٌ  نو فذيوبمًولامو -ا 
 .5225جاقيوسن وبنوقناذولامو -د 
 قبمىو إلمفاا. -ه 

و قصىو ف نب.و– فقتقاباتٌنوبمااوقصىو فضٌاال و فج ٌ ووقاوٌنا و فىب لولاىو فج تٌنو
 :و وتاى.و11  ًوأوبىوي ٌق والًوق ٌم و ق اوتبااوقسايت اووحديقة تشرين
 :ًو  قنر ولارىو راىعوبٌرى ظوقبافر ولمرابىو صرالدو فنىبراظوو5211م قظولامووجنينة الشرف  

و يافٌاًوتنىفوبي ٌق و فتج ٌزوأ و فجالا.
 وقباف و ز ىلو فسٌاي و ٌختىق او اىعو فتج ٌز.و:جنينة الدفتردار
 وم.5259و- ـوو5151ققابلو فتوٌ و فساٌقامٌ و لىالظوبي ٌق و ضق وم قظولاموو:جنينة المسنة
 :وققابلو فقى و ضخضىوأ و في ٌشووقنىضو ق او ف  فًوسابقاً .ووجنينة المغسلة
 فصرر الامٌ وإفررىو فج رر و ف ررقافٌ و تسررقىوأٌضرراًوي ٌقرر و فبا ٌرر و تقرريوالررًوقممقرر وو:حديقىىة الصىىوفانية 

 ف ىقٌ وقنوبابوت قاو ٌقىوقم اوم ىوبى روالًومىٌقهوإفىو ف  م و ف ىقٌ و  ز  ىظو في ٌقر والرًو
و. 52-1 ف ولووو فن  ٌنو فنثقامًو  ففىمسً

 :وقرنوقممقر و5959  ًوبج  ىو فس ىو فق ٌموفاق ٌم و فق ٌق و تموتم ٌق اوير ٌثاًوووحديقة باب توما 
و ىقً.ووىوقممق وباببابوت قاويت
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و

 )عدسة الباحثة(تشريف( حديقة 23-3الشكؿ )

 المناطؽ المغطاة مف نير بردى في مدينة دمشؽ:  .3-4
وتموت مٌ وأجز اووثٌىلوقنوقجىرو فم ىو سببو ذلو فت مٌ وفيلو فق وا و فقى ىٌ و قنو ذلو ضجز اا

 و  فتافزٌ ن .قنوب  ٌ وي   والم او ف ٌى ت نووقممق ووٌ  نوإفىوب  ٌ وقبمىو إلذ ل و
 ت مٌ و فم ىوالًوساي و ضق ٌٌنو إجى اوتن ٌالظوقى ىٌ و لقلومفاوٌىبمو راىعو روىيو فقر تاًو

وقنوتيظو فساي وإفىومىٌاوبٌى ظو  آلخىوباتجالو فقزل.
 و19-1قنوب  ٌ وقنىضو ق او ف  فًوقنوج  و ف ىاو ققابلو فتوٌ و فساٌقامٌ .ووقراوالرًو ف رولوو 

و.5251جسى "وفاق الولامو
 وساي و فقىج ويٌاوغمًوقسمووبٌىوقنو فم ى.لم  
 ج  وجسر ىوفاق رالوترىبموقراوبرٌنو راىعوبٌرى ظو  فقنرىضوقريو جر  وجسر ىوق رالوالرًوقممقر و 

 وٌ  ن.
 .ت مٌ وجزاووبٌىوقنو فم ىوقنوجسىو فىئٌ ويتىوجسىو فث ىل 

 

 85بعض الجسور في المنطقة ( 24-3الشكؿ )
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 الواقعة عمى محور بردى:لمحة عف الجسور  -3-5-3

ت  ج ولاىوقير ىوبرى روالرًو ففترىلو فزقمٌر و فسرابق وبنرضو فجسر ىو فترًوتخر مويىور و فق رالو يىور و
و فمقلو  ًاو

جسىوالوت ىٌاو فق ا وقوانوجسىوالوت ىٌاو فيافًو وانوقصرم لاًوقرنو في ٌر و تنرىضوإفرىو فتج ٌر و -0
 فجسىو في ٌ يوإفىوبرابوت قرا.و الرًووم و مقل5251و–و5255الًوب  ٌ و ايتاللو ففىمسًوقاوبٌنوو

تموإز ف و فجسىوبن وت مٌ وقجىروبى روقنوسراي و ف ر   اوإفرىوق قريوجسرىوالوت ىٌرا.وو5215لامو
  لىفوب ذ و اسموف ق عوالم اوالوت ىٌاوبافقىبوقمه.

 فجسررىو فققابررلوفاتوٌرر و فسرراٌقامٌ وقررنو فبررابو ف ررقافًو وررانوق جرر   ًولاررىو فقخممرراظو ففىمسررٌ و -6
و بمررًوالررًومفرر و ففتررىلو فزقمٌرر وفبمررااو فتوٌرر و فسرراٌقامٌ وقرراوبررٌنو ضلرر  موو5212امو فقمب لرر ولرر

 م .و5112و–و5115و
الًول  و ف  فًو وىيوبا او ٌىبموقاوبٌنو اىعوبٌى ظو  ف راىعوو5290جسىو فيىٌ و فقم ؤولامو -1

  فقتيرفو ف  صلوإفىوثوم و فيقٌ ٌ وو راىعوىضراوسرنٌ ويافٌراً و  ف  قريوقراوبرٌنو فتوٌر و فسراٌقامٌ و
  ف ممً.

وقاوت  ج وجسىوآخىوغىبوجسىو فيىٌ ولم وم اٌ و اىعوقصىو فضٌاال و تمو ى  و ذ و فجسىوالرًو -0
 م.5252و–و5251أـق موخىٌم وف ق او  فقمب ل والًوقمبن و فيو ق و فنىبٌ ولامو

وأقاوجس ىو فق الو ف  قن ويافٌاًولاىو فقي ىوال ًافو
قرنو فج ر و ف رىقٌ و ٌرىبموقراوبرٌنوسراى ج و يقراموجسىو فق الوالًوم اٌر و راىعو روىيو فقر تاًو -0

  فقىقامً.
 جسىو فق الو فذيوٌىبموقاوبٌنو فبيص و ساي و ف    ا. -6
 جسىو فق الو فى بموقاوبٌنو اىعو وىيو فق تاًو  اىعوسن وهللاو فجابىي. -1
 جسىو فق الو ف  قيوققابلو فتوٌ و فساٌقامٌ . -0

وجسىو فسٌ و فىئٌ و جسىوت ىٌن..و ف ووباإلضاال وإفىويىو و فق الولاىوجس ىو فمقلوقثل

 

 ( جسر السيد الرئيس25-3الشكؿ )
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 أىمية حركة المشاة في المحور المدروس: -3-5-5
 وبرؤم مو ض رخااو فرذٌنوٌسرٌى نولارىوأقر  ق مو ٌنتبرىوالرًو11لىفو فق الوالرًوقرام نو فسرٌىوو فقرا لو

قرنوو  فققنر ٌن.و قرنوأ رمو ضسربابو فترًوٌتنرىضيومو فق الو فنىباظو فقن لوفمقلو ضمفرالو  فقىضرىو
وافاخمى فق الووخالف ا

ول مو ج  و فققى ظو  ضىصف و فخاص وبيىوت مو تمقا م. -5
  فسٌاى ظو فز ئ لو ل مو امتبالوفيىو و فق الو ل مو ا تقاموبؤى  دو فب ى.سىل و -5
 ل مو يتى مو فق  مٌنو  ضم ق . -1
  يىو و فق الوب ولوخاا.س او فتخمٌموفيىو و فقى ىوب ولولامو -5
  ق فو فسٌاى ظولاىو ضىصف . -1
 

 ق و ىتبمظوق وا ويىو و فق الولاىو فقي ىوقمذو فق مو وامظوواال و فقيا اظوفتم ٌىويىو و فقى ىو
لاىو ذ و فقي ىو  ويلو فق روا و فقى ىٌر وفيىور و فسرٌاى ظو  نو فتؤوٌر وب رولوجٌر و قر ى  ولارىو

 .الًو ففتىلو ضخٌىلوب ضيوجس ىوفاق الولاىو فقي ىو فقذو ىوويىو و فق الو ق و  تقظو فقياال  

 قنو ماومج وأنوالصلويىو و فق الولنويىو و فسٌاى ظوقنوأ مو ض   فولم و ى س و تخمٌموقى ورزو
 فقرر نوقررنوأجررلوتيسررٌنو ف ررى فو إلمسررامٌ و تررؤقٌنويىورر وسرر ا وفاق ررالو  نول  ئرراو برراضخاوالررًو

 و تورر نولررا لوبررافقىبوقررنوأقرراونو فتسرر او  فخرر قاظو  فتىالٌررهو فقمرراماو فتررًوت رر  ويىورر وق ررالووثٌفرر
  فم اماظو فثقاالٌ و فناق و  اجتقالٌ .و ٌقونوأنوت ى ويىو و فق الولاىو فقي ىو فقذو ىو ذف وبقراو

وٌماسبو فقممق و م لٌ و فقم آظو فق ج  لو أ قٌ ويىو و فق الو ذف ويسبوقاوٌاًا
  فسررٌاى ظو ٌقوررنوأنوٌورر نوالررًوقماسررٌبوقختافرر وقرريوإلمررااو ففصررلو فترراموقرراوبررٌنويىورر و فق ررالو -5

و ضالضاٌ وفيىو و فق الولاىوقست رو ضىض.
 فسررقادوفنرر  وقررنو سررائلو فق  صررالظوبررافقى ىوالررًوقمرراماوقنٌمرر و ٌمبرراوذفرر والررًو فقى وررزوذ ظو -5

  فقٌق و فتاىٌخٌ وبيٌاوٌسقحوبيىو وسٌاى ظو فخ ق و  فم  ىئ.
 ًوأ قاظوقي  لوالقموفاخ ق .تي ٌ ويىو و فقى ىو  فسقادوف اوال -1

فق وأثبتظوواال و ف ى ساظو فقتناق وبيىو و فق الوأنو إلمسانواوٌىغربوبرافنب ىوقرنوخراللو إلمفرااوتيرظو
أنويىور و فق رالولارىوجسر ىوالر او و ضىضفوووقاوتو نو ذلو ضمفااوغٌىوآقم و خص صاًوالًو فاٌرل.و

ٌجبو ى س وأقاونوت ضن اوبيٌاواوتسرا موقست يو ضىضوق وٌ  لو ف سمو فنقى مًو فقيٌمو بافتافًو
والًوإغالاو ف  ج اظو أنوٌو نو وا اوققٌز ًو جقٌالًو ٌتموتيا ًو فتا او فبصىي.

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
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 دراسة تحميمية لمحور نير بردى:   .3-5
وف ى س و ف  ائفو فقت ضن ولاىو فقي ىوسٌتمو ى س وولوقسموقنو فقي ىوب ولوقمفصل.

 خانق الربوة -1

و

  8( مخطط الحركة27-3الشكؿ )                      8الكتمة و الفراغ ( مخطط26-3الشكؿ )             

و
 ٌقونو لتباىو ذلو فقممق وقنو فقماماو فتًوقاز فظوتياال ولاىو فمبٌن و ومسب و فخضاىوالنتيجة:

 

 

 8( بعض النقاط اليامة في منطقة خانؽ الربوة 28-3الشكؿ )

 
و
و
و
و
و
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وتشرين: –كيوان  -2و-5

و

 8( مخطط الحركة32-3الشكؿ )                            8( مخطط الكتمة و الفراغ29-3الشكؿ )       

و 8( بعض النقاط اليامة في أرض كيواف31-3الشكؿ )
 

 ٌقونو لتباىو ذلو فقممق وقنو فقماماو فتًوقاز فظوتياال ولاىو فمبٌن و ومسب و فخضاىو النتيجة:

و

 )الباحثة (( مقطع يوضح عالقة النيريف في أرض كيواف 32-3) الشكؿ
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و

  )الباحثة (( مقطع يوضح عالقة النير مع الشارع في أرض كيواف33-3الشكؿ )

و

 )الباحثة (في أرض كيواف مع المنحدر  ( مقطع يوضح عالقة النير34-3الشكؿ )

 بعض المشاكل التي تعاني منها المنطقة :

و

 )بعدسة الباحثة (( وجود األكشاؾ و الميف والخالفات عمى األرصفة  35-3الشكؿ )

 

 

 

 

 

 ( الوقوؼ الممنوع لمسيارات36-3الشكؿ )
 ( )بعدسة الباحثة

( تحوؿ مجرى النير الى مكب لمنفايات إضافة 37-3الشكؿ )
 إلى وجود السكف العشوائي في المنطقة )بعدسة الباحثة (
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 )بعدسة الباحثة (  البصري في المنطقةالتموث ( 38-3الشكؿ )

و

 ( ممرات المشاة و األرصفة 42-3الشكؿ )                ( أعماؿ البناء إلقامة المشاريع39-3الشكؿ )
                                                                            بسبب عمميات الترميـ التي التنتيي  غير المؤىمة              السياحية عمى أرض كيواف )بعدسة الباحثة ( 

 )بعدسة الباحثة (.                                                                             

 

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
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 تنتبىو فق خلو ف ىبًوفق ٌم و ق او وتت زعولاىوأمى ال او ففنافاٌاظو فقختاف ووواساحة األمويين

 

 

 
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

 8( مخطط الحركة42-3الشكؿ )                         8الكتلة و الفراغ ( مخطط41-3الشكؿ )       

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

و
و

 ( ساحة األموييف  )الباحثة (43-3الشكؿ )

و
و
و
وٌقونو لتباىو ذلو فقممق وقنو فقماماو فتًوقاز فظوتياال ولاىو فمبٌن و ومسب و فخضاىولنتيجة:ا
و
و
و
و
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طريق بيروت
8
و:

 8الحركة( مخطط 44-3الشكؿ )
 

قنوخاللو ى س و ذ و فقي ىوٌتبٌنو فتم عوالًوأم  عو ففنافٌراظو مف ساحة األموييف حتى جسر الرئيس:

و فق ج  لولاٌهوالإذ ويا فماوتصمٌفو ذلو ففنافٌاظو مسب اومج ا

و%ووو51.5%وفوو فبساتٌناو1.105%فوو فخاااو19.15 فخضاىاو فناما - أ

و%9.025%وفووبقٌ و ففى عاو1.050 فقسمحو فقائًاوم ىوبى راو - ب

و%55.51 فمىقاظاو - ت

 %وو5.151%وفو فتناٌقًا5.150%وفوو إل  ىياو9.515 ضبمٌ او فسومًاو - ث

 الرئيس حتى جسر الثورة: مف جسر
 ومىٌاوبٌى ظوٌقسمو ذلو فقممق وإفىوقسقٌنا
 فقسمو ف قافًاولباىلولنوقممق وقبمٌ و فصف و ف افب وف ذلو ضبمٌ و ًوسومٌ و ٌتخاا اوبنرضو ضبمٌر و 

و ف ٌمٌ و  فتجاىٌ و ي ٌق و فقم ٌ .
 . ٌ ٌو فجزاو فجم بًاولباىلولنوأبمٌ وإ  ىٌ و تجاىٌ و تىال
  وفقىج و قاٌيٌموب اوقنوأبمٌ وق ق . ج  وساي و

قررنوخرراللو ى سرر و فقيرر ىوٌتبررٌنو فتمرر عوالررًوأمرر  عو ففنافٌرراظو فق جرر  لوالٌررهوالررإذ ويا فمرراوتصررمٌفو ررذلو
و ففنافٌاظوقيومسب اوسمج ا

و%59.292%وفوو فخاااو1.001 فخضاىاولاماو - أ
و%9.519%وفووبقٌ و ففى عاو5.115 فقسمحو فقائًاوم ىوبى راو - ب
و%51.501 فمىقاظاو - ت
%وفوو إل  ىياو5.019%وفوو فتىالٌ ررررًاو55.501%وفوو فسررررومًاو51.155 ضبمٌرررر او فتجرررراىياو - ث

 %5.111%ووفوو ف ٌمًاو1.115فتناٌقًاوفو %و1.501
ومالي و ج  وبنضو ضبمٌ و وبنضو ففنافٌاظو فناق و و ميساىومسب و فخضاىوومالي وا

8( مخطط الكتمة و الفراغ44-3الشكؿ )
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 الباحثة (( مخطط استعماالت أراضي الوضع الراىف   )عمؿ 46-3الشكؿ )
و

اوقممقر وخضرى اوذ ظو قتر   ومر فًوتنمرًومابنراوققٌرز وفسراي و ضقر ٌٌنوب رولوخرااو ووA فقممقر و
وفاقي ىوب ولولامو  ًوم اٌ وفاقماماو فخضى او فققت لوقنوقمبيو فم ىو.

او فقممق و فتناٌقٌ و و ًوقممق وتجقيوأبمٌ وجاقنٌ وٌقٌزويىو و فق الوالٌ اوقست رو فسرالق ووB فقممق و
وفقت مًوم ى وفقى ىول  ووبٌىوقنوخم مو فمقلوالًو اىعوالاسمٌنو. 

او فقممقرر و فنسرروىٌ وقممقرر وتجقريوالنافٌرراظولسرروىٌ ويساسرر وققراٌإ يوإفررىوت  جرر وأقمررًو ووC فقممقر و
ولسوىيووبٌىوق والوذف وصن ب وبيىو و فق الو و فسٌاى ظو.

 ظوأ قٌر وققٌرزلو وماقر و سرتٌنابو فقممق و فسرٌايٌ و رًوقممقر وتجقريوالنافٌراظوسرٌايٌ وذواوD فقممق و
وضخق وققاوٌجنا اوقممق واىتٌا و فسٌادوب ولو  ئمو.

سر او–سر او فيقٌ ٌر و–قممق وتجقيوأوبرىوأسر  او وأوثى راو ز ياقراوو فسر او اىقرامًوواوE فقممق و
 فخجاو.باإلضاال وإفىوس او ف الو فق ٌمو وقجق ل و ضس  اوي لوساي و فقىج و ققاٌ ولوضر مووبٌرىو

 يىو و فق الو وإىبا وفيىو و فسٌاى ظو.الًو
 
و

و
و

 ( الباحثة)المصدر  مقطع يوضح العالقة بيف المتحؼ الوطني و التكية السميمانية ( 47-3الشكؿ )
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 هي ساحة رئيسية في المدينة وقلب المدينة التجاري  : ساحة المرجة-5

و8( مخطط الحركة52-3الشكؿ )                      8مخطط الكتمة و الفراغ ( 49-3الشكؿ )         

 

 ( ساحة المرجة )بعدسة الباحثة (51-3الشكؿ )
 6-8 عند دمشؽ القديمة:  

 ق رراو ف ررقافًفوو ٌتخاررلو ررذ و فسرر ىويرر   و فقممقرر وقررنوج رر و فجمرر بولبرراىلولررنوسرر ىوق ٌمرر و 
 ضب  بوووبابوت قافووبابو فسالمفووبابو ففى  ٌ فووبابو ففرى  و فترًوترىبمو رذلو فقممقر وبافق ٌمر و

و فق ٌق .
 ولو اىعو فقا والٌصلو ف رىٌانو فىئٌسرًوالرًو رذلو فقممقر و  جر  وقبرامًوأثىٌر و اقر و خاصر و ٌ

وفقيالظو فتجاىٌ وب ولو ىٌمولاىوم لو فقي ى. فقساج والًومقاموقختاف وقمهفووباإلضاال وإفىو 
 .و ج  وم ىوبى روبقياذ لو فس ىو ف قافًوفق ٌم و ق ا
 وجاقيو ف فب .–جاقيو فج زلوو-جاقيو ضقصابو-قنو فقساج و ضثىٌ والًو فقممق اوجاقيو فقناا

ٌفو ررذلوقررنوخرراللو ى سرر و فقيرر ىوٌتبررٌنو فتمرر عوالررًوأمرر  عو ففنافٌرراظو فق جرر  لوالٌررهوالررإذ ويا فمرراوتصررم
و ففنافٌاظوقيومسب اوسمج ا

و%1.1 فخضاىاو فخاااو - أ



65 

 

و%9.129%وفووبقٌ و ففى عاو1.129 فقسمحو فقائًاوم ىوبى راو - ب
و%51.129 فمىقاظاو - ت
 %5.529%وفوو ف ٌمًاو11.159%وفوو فسومًاو1.019 ضبمٌ او فتجاىياو - ث

 8مخطط الكتلة و الفراغ (52-3الشكؿ )

و

و

 8( مخطط الحركة53-3الشكؿ )

 
ومالي وأنو فمسب و فقبمٌ والًو ذ و فقسمو ًو ضوبىو تى جيومسب و فخضاىو النتيجة:

و
و
و
و
و
و
و
و
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 شارع الممؾ فيصؿ :

و

 ( مخطط الكتمة و الفراغ )المصدر الباحثة (54-3الشكؿ )

و
 ( مخطط استعماالت األراضي )المصدر الباحثة (55-3الشكؿ )

 

و ٌالي والًو ذلو فقممث وقاٌاًوا

 قنو ففى غاظو خاص وبٌنو فقبامًو. ج  و فوثٌىو -5

  ج  و فوثٌىوقنو ض جاىو و فقساياظو فخضى ا. -5

  ضبمٌ وق ٌق و وأثىٌ و. -1

 ل مو ج  وق  قفوفاسٌاى ظوالًو فقممق و. -5

وقٌيو ضبمٌ وبمف و فمابيو وبمف و فياف و ففٌزٌائٌ و وبمف و اىتفاع. -1

  باب توما :

و

 باب توما )المصدر الباحثة ( ساحة( 56-3الشكؿ )
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  فتناقلوقيوج  ى فق ٌم و فق ٌق وا -5

 مالي وأنو ج  و ف اىعوبافقىبوقنو فق ٌم و فق ٌق وأصبحو فج  ىو فتاىٌخًوفاق ٌم وق قالو. -5

و

 )المصدر الباحثة ( امقطع يوضح عالقة الجدار القديـ لممدينة مع الشارع القريب مني( 57-3الشكؿ )
 

وفاق ٌم و فق ٌق واب ج  و ف اىعو فقيٌموبافق ٌم و فق ٌق وأصبحوج  ىو فق ٌم و فتاىٌخًوق قالو.و
 لاٌهوإذ وأزٌحو ف اىعوبنٌ  ولنو فق ٌم و فتاىٌخٌر وسرمنٌ وقٌقر وجر  ىو فق ٌمر و وستصربحويىور و فق رالو

وفق ٌم و.قستقىلوي فهو خص صاوقنوبابوت قاوإفىوبابو ىقًو وستستقىو فياق و فخضى اوي لو 
و

و
 ( مسقط لسور المدينة و مع النير  )المصدر الباحثة (58-3الشكؿ )

و

و
 ( مقطع لسور المدينة و مع النير  )المصدر الباحثة (59-3الشكؿ )

 ج  وق  قفو فسٌاى ظو ف ٌىوقم ق وضقنو فساي وأضنفوقنو  ى اوالًو فتؤوٌ ولاىو فب  ب و فق ٌق و

و قىٌي وفاق الو فز  ىو فق ٌم و فق ٌق و. وأ روإفىول مو ج  وأقاونوأقم و

الًو ف ضيو فى  نوفساي وبابوت قاوتختامويىو و فق الوقيويىو و فسٌاى ظوققاوأ روإفىوإ قالوس ىو

وو فق ٌم و فق ٌمو و فتؤثٌىوساباولاىوقٌقتهو ضثىٌ و و فجقافٌ و.
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 ( مسقط لسور المدينة و مع النير  )المصدر الباحثة (62-3الشكؿ )

 

 ( مقطع لسور المدينة و مع النير  )المصدر الباحثة (61-3الشكؿ )
نالحظ أن سور  الميينوة يوييم ر عرموم مومول ر ي يوم  ويا مون ي يوت السويا اس رعوحلك  يسوما عح كوة المشوا  ر  يسوا ي 

و مى إظوا   مال السر 

 الغوطة :
وقنوأ موقاوتتقتيوبهوأىضو ف  م و ج  وم ىوبى روبفى عول ٌ لو قتم ل و

 تتقتيو ضىضوبق قيو ستى تٌجًو ذف وفقىب اوقنوقممق و ق او فق ٌق 
قررنوققٌررز ظو ضىضو جرر  وقبررامًوخ قٌرر ووافقرر  ى و  فج  قرريو  ضبمٌرر و فتجاىٌرر و فتررًوتابررًوياجرراظو

 سوانو فقممق 
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

وفر األبنية الخدمية في المنطقة     مما يدؿ عمى ت صورة لمدرسة ة لمسجد و( صور 62-3الشكؿ )
 )المصدر الباحثة (
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 تتقٌزو ضىضوبمىقاظو  خاٌ و    ىعوقيٌم ولىٌض و بياف وجٌ ل
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

 )المصدر الباحثة (حالة الشوارع في المنطقة ( 63-3الشكؿ )
و

أم رراوجررزاوقررنوغ مرر و ق رراولاررىو فررىغموقررنوت ررولو ضىضوم اٌرر وقيرر ىوم ررىوبررى روباإلضرراال وإفررىو
  ميساىو ف مااو ضخضىوالٌ ا

و
 ( موقع الغوطة في نياية المحور )المصدر الباحثة (64-3الشكؿ )

و
  ج  وبنضو ضبمٌ و فق ٌق والًو فقممق و فتًوٌقونوتىقٌق ا

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

 ( صور ألبنية قديمة بحاجة إلى ترميـ  )المصدر الباحثة (65-3الشكؿ )
و
و
و
و
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 تا او فم ىومتٌج وإفقااو فمفاٌاظو الخافاظو فقساف والٌه
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

 
 ( حالة التموث في النير )المصدر الباحثة (66-3الشكؿ )

و
 تخصٌاوقساي وقنو ضىضووقوبومفاٌاظو

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

 )المصدر الباحثة (تخصيص مساحة مف األرض كمكب نفايات ( 67-3الشكؿ )
 

و ضيو م ائًوقتى يو ج  وأبمٌ ول   ئٌ وذ ظ
و
و
و
و
و
و
و
 
و
و

 )المصدر الباحثة (متردي النشائي اال وضع العشوائية ذات البنية ( بعض األ68-3الشكؿ )
و
و
و
و
و
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 ل مو ج  ومىاوقخصص وفاق الوتىبمو ف  م وب ق او فق ٌق 
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

 )المصدر الباحثة ( ( الطرؽ الرابطة بيف الغوطة ودمشؽ القديمة 69-3الشكؿ )
 

  ضبمٌ و فق ٌق و فق ج  لوالًو فقممق إ قالو
وقيو فبمااو فج ٌ وذ ومف و ف  ٌف وب ولول   ئًوالًوب  ٌ و فقي ىو خام او
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

و

و

 )المصدر الباحثة ( إىماؿ األبنية القديمة الموجودة في المنطقة( 72-3الشكؿ )
و
 
و
 
و
و
و
و
و
و
و

 ()المصدر الباحثة المؤسسة العامة لمدباغاتوجود صناعات ذات مخمفات ضارة بالبيئة مثؿ ( 71-3الشكؿ )
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  يم ر ري اماكن مخصصة لمنفاياس مما يسعم إلقاء القمامة عشكل  شرائي رغي  مسؤل في الي ياس

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و

 )المصدر الباحثة ( إلقاء القمامة بشكؿ عشوائي في الطرقات( 72-3الشكؿ )
و
و
و

و
و

 )المصدر الباحثة ( لألرضوجود منطقة عسكرية مجاورة ( 73-3الشكؿ )
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
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 السمبيات واإليجابيات:   .3-6
ومتٌج وفقاوسباوٌالي والًو فقي ىوبنضو فسابٌاظو  ًا

 السمبيات:  - أ
 تى جيو فقساياظو فخضى اولاىومىالًو فقي ىو .1
لرر مو إل تقرراموبتمسررٌاو الررىشو فقسرراىوو ففررىشو فنقى مررً وقررنومايٌرر و فت ررجٌىو أقرراونو فجارر  و .2

و  إلضاالو  فنالقاظو إلى ا ٌ .  فتبافٌمو

ول مو إل تقاموبقي ىو فم ىوسٌايٌاوأ وتىالٌ ٌاوأ و جتقالٌا. .3

لر مو إل تقرراموبرافو ىمٌشو فم ررىيوقرنويٌرراوققررى ظو فق رالو وقسرراى ظوفار ى جاظو ف   ئٌرر و وقررنو .4
ويٌاو ففىشو فنقى مًووؤقاونو فجا  و  فتبافٌمو  إلضاال.

وتى ومو فمفاٌاظوالًوقجىرو فم ى.و .5

اىو ف ررىٌمو ضخضررىو فررذيووررانوٌفتررىضو نووٌ ررولويررز مويقاٌرر ووباإلضرراال وإفررىو ف صرر لوإميسرر .6
و .ــــــف ىجاظولافٌ وقنوتا او ف   اوسببهوتضخمو  سيوالًو سائمو فمقلو و فقخافف وفا ى مو فبٌئٌ

ول مو ج  وققى ظوبٌئٌ ولاىوم لو فقي ى. .7

ول مو ج  وخىٌم و ستنقااظو  ضي وفضفافو فم ى. .8

والقاظو فققٌزلوقنومايٌ و إلضاالو  فصٌام و يتىو فم اال .ل مو إل تقاموبافن .9

وزٌا لومسب و فتا او فبصىيو و فسقنً .11

ومقاوالًول  و فقم آظو فتىالٌ ٌ ولاىوم لو فقي ى. .11

 ج  ول  وقنو ضبمٌ و فقخافف وباإلضاال وإفىو ضبمٌ و فصمالٌ و فترًوتزٌر وقرنويىور و فسرٌاى ظو .12
و تسال ولاىوزٌا لو فضجٌ و  فتا ا.

و
و

 اإليجابيات: - ب
وا.ـــــــ ج  وبنضو فقساياظو فخضى او فتًوقنو فققونو إلستفا لوقم اوبن وإلا لوتم ٌق او تمسٌق  .1
 ج  ول  وقنو ضبمٌ و فتاىٌخٌ و فتًوف اوأ قٌ وأثىٌ والًوقسموقنو فقي ىويٌاوتنتبىوقنو فنالقراظو .2

و فققٌزل.
 راووفى غراظوتناٌ رٌ و ج  وقساياظو  سن والاىغر والرًوبنرضوقمراماو فقير ىوٌقورنو إلسرتفا لوقم .3

و ساياظوتىالٌ ٌ .
و .ــــــــــــ ج  وقساياظولاىومىالًو فم ىوواالٌ وفتم ٌموققى ظوفاق الو ققى ظوفا ى جاظو ف   ئٌ .4
  ج  ول  وقنو ففنافٌاظو فق ق و فثقاالٌ و  فتناٌقٌ والًوقسموقنو ذ و فقي ى. .5
و ج  وأبمٌ ولاىو فمى زو ف ق قًو فق ٌمو  فتًوف اوأ قٌ وتاىٌخٌ و أثىٌ . .6
     ول  ووبٌىوقنو فقساج و ضثىٌ  ج .7
و
و
و
و
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 الفصل الرابع
 

 االقتراحات والنتائج والتػػػػػػػوصيػات 
 

بالنظر فيما تم استعراضه نجد أن هذا الجزء من نهرر برردم مرا برين  رانب الربرعة عمشعرو دم رب عر رم 
مصر المسافو بينهما إال أن المساحات عشى طرفي النهر زا رة بعناصر معماريرو  ايرو فري التنرع  مرن 

أثريرو عأسرعاب تجاريرو متنععرو عت رتشط معهرا مبران  حديثرو عأةثرر حداثرو   مساحات  ضرراء إلرى مبران 
عيحترراه هررذا التنررع  إلررى أفةررار  رهمررو لتطررعيرال عجعشرره أةثررر مرلمررو لم تشرر  أنررعا  الن رراط الب ررر  
المتزايد حعل النهر في مدينو هي عاحدة من أمردم مردن العرالم  عهرذال ارفةرار ال رهمرو إنمرا تتعلرد بنتيجرو 

ل ارفةررار عاسررتثمار تررراةم ال برررات  ع رصررو هررذا البحررا تعطينررا أفةرراران بطبيعررو الحررال تةررعن تررداع
 رديفان لشعصعل رفضل النتالج.

 األشجار والنباتات المقترحة لممحور: 4-1

 :الشجر الرابط عمى كامل المحور 4-1-1

 

 87(  شجر السرو 2-4الشكل )       86(  شجر الصفصاؼ1-4الشكل )                

 
 98الصنوبر(  شجر 4-4الشكل )            88(  شجر الحور الرومي3-4الشكل )                    
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 النباتات المفترشة عمى طول المحور : 4-1-2

 
 99(  ياسمين أصفر6-4الشكل )                  99(  ياسمين بمدي5-4الشكل )                      

 

 
 99(  توت سياج8-4الشكل )         99الورد الدمشقي(  7-4الشكل )                 

 

 
  95سرو زاحؼ(  11-4الشكل )           94(  روزماري9-4الشكل )                   
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 بعض المقترحات و الدراسات الموضوعة لتطوير المحور: 4-2

 يقعم عشى :الحل المقترح  خانؽ الربوة: 4-2-1

 . تعزيز البنيو ال ضراء ع الحفاظ عشيها من التعديات الجالرة 
  تفعيل عسالل النقل الصديقو لشبيلو مثل الدراجات 

 

 8( مخطط الحركة  المقترح12-4الشكل )       8( مخطط الكتمة و الفراغ المقترح 11-4الشكل )  

 

 8 لمنطقة خانؽ الربوة( تصور لمحل المقترح 13-4الشكل )
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 8( مقترح الغطاء النباتي لمنطقة خانؽ الربوة14-4الشكل )
 

 : يقوم الحل المقترح عمى : تشرين –كيوان  4-2-2
تغطيو  ضراء تعمل عشى عصل ال ضار بين حديقو ت رين ع أرض ةيعان ع العمل عشرى ربرط حرةرو 

 التؤةيد عشى المباني التاري يو من  رل المحاعر البصريو  الم اة ع الدراجات .

 

 8المقترح  ( مخطط الحركة 51-4الشكل )                8الكتمة و الفراغ  المقترح( مخطط 51-4الشكل )     

 
8( تصور لمربط المقترح لمنطقة أرض كيوان 17-4الشكل )
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 يقعم الحل المقترح عشى : : ساحة األمويين 4-2-3

تفعيررل الحشقررو الثالثررو  مررن السرراحو بةضررافو حديقررو معشقررو لشم رراة عالرردراجات عذلرر  لعصررل الحرةررو ع 
استمرار ال بةو ال ضراء عشى طرعل المحرعر بااضرافو لفصرل حرةرو الم راة ع الردراجات عرن حرةرو 

 السيارات
زرعها في الحديقو )مشيعن زهرة نسبو إلى اعتمدت فةرة  الحديقو عشى العردة الدم قيو التي سيتم 

 المشيعنيو التي تمت في الساحو ( المسيرة

 
             8( مخطط الحركة  المقترح19-4الشكل )     8( مخطط الكتمة و الفراغ المقترح لساحة األمويين18-4الشكل )

 

 
8( تصور لمحل المقترح لساحة األمويين21-4الشكل )
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8( مقترح الغطاء النباتي 21-4الشكل )
 

 يقعم الحل المقترح عشى : :طريؽ بيروت  4-2-4

تفعيل مجرم نهر بردم ععضع مصاطب عشى منسعبين ضمن مجرم النهرر تسرت دم لفعاليرات م تشفرو 
  .ع است دام المحعر الدا شي لحرةو الدراجات ع الم اة

 

 8( مخطط الكتمة و الفراغ المقترح 22-4الشكل )

 
 8( مخطط الحركة  المقترح 23-4الشكل )
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  8 لطريؽ بيروت ( تصور لممقترح24-4الشكل )

 8 ( مقترح الغطاء النباتي25-4الشكل )

 دراسة مقترح لمعالجة التكية السميمانية: 4-2-5

السشيمانيو هي عبارة عرن بنراء ضر م فري دم رب  فري منطقرو ةانرت تسرمى )المرره ار ضرر( أع التةيو 
و ع ررميو  عمرد أميمرت عفرب فرن العمرارة العثمراني بيرتتؤل  التةيو السشيمانيو من عمرارتين  ر )المرجو(

   نبعلي.طاالس

ؤرعمرو مسرقعفو الغربيو ت تمل عشى تةيو محاطو بسعر له ثرثو أبعاب رليسيو عصرحن سرماع  محراط ب
بقبرراب صررغيرة  عجررامع يتعسررط الجبهررو القبشيررو مررع ملررذنتين  عبحرررة عاسررعو مسررتطيشو  ع ررر  عشررى 
الجناحين ال رمي عالغربي. عفي القسم ال مالي منها مطبخ عمستعدعات في العسط  عماعدتان ةبيرتران 

 ارة.عشى الطرفين ال رمي عالغربي  عبين السعر عالبناء حدالب في ةافو أطرا  العم

 

 : التكية السميمانية(26-4الشكل )
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 : جامع التكية السميمانية(27-4الشكل )

  هع ما يطشب عشيه بعض الناس اسم التةيرو السرشيميو  طؤره فهري مدرسرو تترؤل  -أما العمارة ال رميو
مررن سرراحو عاسررعو ععرردة  ررر   عأرعمررو مسررقعفو أيضررا  بالقبرراب  عمصررشى عاسررع  عهررذال العمررارة 

متررا  تقريبرا   علريس لهرا سرعر  عمرد ألصرب بعاجهتهرا ال رماليو  55ارعلى  عتبعد عنهرا مستقشو عن 
مترررا   85ال ارجيررو دةرراةين تإلرر  الجنرراح الجنررعبي لشسررعب الممتررد مررن ال رررب إلررى الغرررب بطررعل 

تقابشه دةاةين مماثشو.عهي اآلن سعب لشمهن اليدعيو حيا يتعاجد في دةاةينها عدد من صرنا  ال رام 
اليدعيررو مثررل البرعةررار الدم ررقي  عصررناعو الزجرراه التقشيررد   عالنحاسرريات  عالمعزاييرر  م هبمهررن

 ال امي...الخ

 
 يةان: المدرسة السميم(28-4الشكل )

  عاالسرتفادةمن الدراسات التحشيشيو عالدراسات النظريو عالتاري يو لشتةيو السشيمانيو عاربنيو المحيطو بها 
اعادة تؤهيرل عتنظريم التةيرو عالمنطقرو  امتراحمن التجارب العالميو عالعربيو في هذا المجال يمةن تقديم 

 المحيطو بها ةما يشي:

 من داخل التكية: 4-2-5-1
 :إعادة تؤهيل العاجهات الدا شيو لشتةيو السشيمانيو في القسمين ال رمي عالغربي 
بعاجهات الجامع من ناحيرو النظافرو عالصريانو عاانرارة اظهرار جمالهرا  االهتمام-القسم الغربي:  - أ

 المعمار  عز رفتها العريقو.
 بالصحن السماع  المقابل لشجامع عتحعيشو إلى ساحو تعاي يو بعضع أماةن لشجشرعس حرعل  االهتمام

نطقرو البحرة ععناصر ااضراءة بااضرافو إلرى الشعحرات اار راديو علعحرات تررع  تراريخ هرذال الم
 عأهميتها التاري يو.

 .إعادة تنظيم الحدالب المعجعدة بين السعر عالبناء مع المحافظو عشى ار جار المعجعدة 
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بالدرجو ارعلى بةعادة تؤهيل عاجهات اررعمو المسرقعفو بالقبراب اظهرار  االهتمامالقسم ال رمي: - ب
-)أمرراةن الجشررعسبعضررع عناصررر الفرررر العمرانرري  عاالهتمررامجمالهررا المعمررار  عالز رفرري 

 عناصر اانارة(-الشعحات اار اديو

 .أما سعب المهن المجاعر لشقسم ال رمي: إعادة تنظيم عتعحيد عاجهاته 
 

 من خارج التكية )المنطقة المحيطة بها(:  4-2-5-2

 لشتةيررو مررع السررماح لمرررعر السرريارات فرري أعمررات ين إ رررب ال ررارعين ال ررمالي عال رررمي المجرراعر
 ال رمي فقط. محددة من ال ار 

  إعررادة تؤهيررل ال ررارعين المرصررعفين بالحجررارة عاسررتبدالها بحجررارة أفضررل لتسررهيل حرةررو الم رراة
 عالدراجات.

  تؤمين ممرات لشم اة عمسارات لشدراجات الهعاليو حيا يرحظ سهعلو الحرةرو لشردراجات الهعاليرو
 طريب مستع . هفي ال ار  ال مالي لةعن

  حعل التةيو السشيمانيو عحعل النهر.زيادة نسبو المساحات ال ضراء 
  تنظرريم ال ررار  ال ررمالي المحصررعر بررين النهررر عالتةيررو السررشيمانيو ليةررعن سرراحو تفاعشيررو عترفيهيررو

 يحتع  عشى أماةن لشجشعس عةافتيريات صغيرة.
 .عضع لعحات إر اديو علعحات تععيو بيليو 
 ةل جيرد فهري تعتبرر مرن العرمرات بعناصر اانرارة حرعل التةيرو السرشيمانيو اظهارهرا ب ر االهتمام

 المميزة عشى النهر.
 بعضرع النرعافير عشرى النهرر  االهتمرامبعضع عناصر إنارة حعل النهر المقابرل لشتةيرو مرع  االهتمام

 التي تزيد من جماليو المنظر.

                                           دراسة مقترح لمعالجة ساحة المرجة)ساحة الشهداء(: 4-2-6

أمردم عأعل سراحو عرفتهرا دم رب المعاصررة مرع بردايات القررن الع ررين المنصررم فهرذال  :المرجوساحو 
مرا دم رب مرع  مدينرو الساحو بتاري ها الحافرل عتنامضراتها العجيبرو عمعمعهرا االسرتراتيجي المميرز عسرط

ال يرال مرع العامرع عيقردم مرراءة لمفرردات الحيراة الدم رقيو  أسعاب أصربحت مةانرا  يجمرعيتفر  عنها من 
 لتؤتي الساحو متفردة بةل  يء عمتميزة عن ةل الساحات عالميادين في دم ب الفيحاء.

ساحو المرجو هي ساحو في عسط مدينو دم ب  اره السعر تتعسط المسافو بين حي البحصو الجعانيرو 
 ل اليعم( عجامع تنةز.ع ار  النصر  بين جامع يشبغا )مجمع الباس

يتعسط الساحو عمعد المرجو عهع عمعد تراجاني منحعت من البرعنز تشتر  حعلره أسرر  البررب عفري 
ارعشى ثمرو ماعردة مربعرو ال رةل تحترع  أربعرو صرنابير لميراال ال ررب عفري ممرو العمرعد ماعردة مربعرو 

ي إسرطنبعل  لقرد  ردا أ رم تحمل نمعذجا مصغرا رصغر مسجد فري العرالم عهرع مسرج سررا  يشردز فر
 هذا النصب  رل القرن الماضي عاحدا من رمعز دم ب الهامو. 

 

                     8( مخطط الحركة  المقترح31-4الشكل )                8( مخطط الكتمة و الفراغ المقترح 29-4الشكل )     
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 اصرو تشر  التري تعرر  بهرا حاليرا  تجمرع محرتهرا ةرل أنرعا  المهرن حيرا عاليعم ت ةل المرجو  شيطرا  
عمنهررا محرررت بيررع الحشعيررات الدم ررقيو الفررا رة عمحرررت بيررع المةسرررات عهنررا  المطرراعم عالمقرراهي 

 ال عبيو عمةاتب الترجمو.
 

 
 8( مقترح الغطاء النباتي 31-4الشكل )

 األبنية الموجودة في محيط الساحة: 4-2-6-1
دالررة ارحرعال ال  صريو )بنراء -فنردب العمراد-مجمرع يشبغرا-يشبغراجامع -فندب عمر ال يام-فندب الفراديس

 العابد مديما( بااضافو إلى المحرت التجاريو عالمطاعم عالمقاهي ال عبيو.

 
 : ساحة المرجة حديثاً (32-4الشكل )

 

 : جامع يمبغا ومجمع يمبغا(33-4الشكل )
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مررن التجررارب  عاالسررتفادةمررن الدراسررات التحشيشيررو عالدراسررات النظريررو لشسرراحو عاربنيررو المحيطررو بهررا 
إلى ارسس النظريرو لمعالجرو السراحات عالمنراطب المحيطرو  عباالستنادالعالميو عالعربيو في هذا المجال 

 بها يمةن تقديم امتراح اعادة تنظيم ساحو المرجو ةما يشي:

  السراحو عمنرع مررعر السريارات عالسرماح فقرط لشسريارات الت ديميرو برالمرعر عبؤعمرات إ رب منافذ
 محددة فقط عذل  لشحد من التشعا عالضجيج الناجم عنها.

 .تحعيل الساحو إلى منطقو سياحيو عترفيهيو 
 .رص  الساحو بالحجارة المناسبو لشبيلو بدال من ااسفشت 
 بااضاءة اظهار تةعينه المعمار  عز رفته ال رميو  إةمال تنفيذ عتجهيز جامع يشبغا عاالعتناء 
  إةمال مجمع يشبغا عإيجاد الحرل لره إمرا عرن طريرب تحعيشره إلرى مجمرع تجرار  عترفيهري أع مجمرع

 ثقافي.
  إعادة تؤهيل عاجهات المحرت المطشو عشى الساحو 
 . نقل مبنى دالرة ارحعال ال  صيو عتحعيشه إلى فندب أع مجمع تجار 
 بها من ناحيو النظافو عالصيانو  عاالهتمامباربنيو المحيطو بالساحو عإعادة تؤهيل عاجهاتها  االعتناء

 عااضاءة.
 هبالنصررب التررذةار  )نصررب المرجررو( مررن ناحيررو الصرريانو عااضرراءة حتررى تظهررر عرامترر االعتنرراء 

 عتفاصيشه فهع أهم معشم في الساحو.
 بالساحو المحيطو بالنصب مع الحفاظ عشى ار جار المعجرعدة عإعرادة تنسريب هرذال الحديقرو  االعتناء

-مررن حيررا ممراتهررا عالنباتررات المزرععررو فيهررا بااضررافو إلررى الفرررر العمرانرري )مقاعررد الجشررعس
 بااضافو إلى لعحات التععيو البيليو(. –الشعحات اار اديو -ااضاءة

 الساحو  زيادة نسبو المساحات ال ضراء في. 
 .تنظيم ممرات الم اة في الساحو ب ةل مريح 
 .تنظيم ممرات محيطيو لشدراجات الهعاليو لتسهيل العبعر إلى ال عار  الفرعيو لشساحو 

بمياال نهر بردم التي تمر بالسراحو عمنرع التشرعا بااضرافو إلرى عضرع بعرض النرعافير فري  االهتمام

 المياال التي تزيد من جماليو المنظر
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 يقوم الحل المقترح عمى :: قرب المدينة القديمة  4-2-7

ة ررر  السرررعر ال رررمالي لمدينرررو دم رررب القديمرررو بجرررعار النهرررر ع اسرررتغرل المسررراحات برررين اربنيرررو 

استغرل المصاطب المعجعدة عشى جانبي النهر ةممرات م راة عدراجرات ع الستمرارال بةو ال ضراء 

عشى مجرم النهر بجسعر بسيطو في المناطب الضيقو 
8
. 

 
 8( مخطط الكتمة و الفراغ المقترح 34-4الشكل )

 
 8( مخطط الحركة  المقترح35-4الشكل )

 8( مقترح الغطاء النباتي 36-4الشكل )
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 القريبة من دمشؽ القديمة : استراتيجية لممنطقة  4-2-7-1

 
 )المصدر الباحثة (لممنطقة القريبة من دمشؽ القديمة ( االستراتيجية المقترحة 37-4الشكل )

 

 يعتبر نفب السيارات أحد الحشعل لتحرير الفراغ لةنه يحتاه إلى ميزانيو ةبيرة

 
 )المصدر الباحثة (لممنطقة القريبة من دمشؽ القديمة ( مقطع يبين االستراتيجية المقترحة 38-4الشكل )

  

 )المصدر الباحثة (لممنطقة القريبة من دمشؽ القديمة ( مقطع يبين االستراتيجية المقترحة 39-4الشكل )

 

 )المصدر الباحثة (لممنطقة القريبة من دمشؽ القديمة ( يبين االستراتيجية المقترحة 41-4الشكل )
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 )المصدر الباحثة (لممنطقة القريبة من دمشؽ القديمة ( يبين االستراتيجية المقترحة 41-4الشكل )

عالبررد مررن االهتمررام بالنسرريج القررديم  ع التؤةيررد عشررى جررامع ال رريخ رسرررن ع تحعيررل المقبرررة إلررى منطقررو 

  ضراء .

 مقاطع لتوضيح المقترح: 4-2-7-2

  لشم رراة جانررب السررعرع ت ششهررا مسرراحات حدالقيررو فرري المقترررح تمررت زيررادة المسرراحو الم صصررو
عجماليو ممتعو ةمرا ترم ابعراد الطريرب السرريع عرن السرعر ععضرع حرعاجز مرن ار رجارالعاليو بمرا 

 يساعد عشى ت في  التشعا ع الضجيج عن المدينو القديمو.

 
 ( مسقط لسور المدينة و مع النهر  )المصدر الباحثة (44-4الشكل )

 

 
 مقطع مقترح لسور المدينة و مع النهر  )المصدر الباحثة (( 44-4الشكل )

  جعل مجرم النهر ب ةل مدره بحيا يعفر مصاطب متعددةيمةن است دامها عندما يةرعن منسرعب
 المياال من فضا عبذل  يزداد التفاعل بين الم اة ع بردم.

  التفاعل مع المدينو القديموعنرحظ أن حرةو الم اة القريبو من السعر تعطي أهميو أةبر له ع تزيد   



001 

 

 
 ( مسقط لسور المدينة و مع النهر  )المصدر الباحثة (44-4الشكل )

 
 ( مقطع مقترح لسور المدينة و مع النهر  )المصدر الباحثة (45-4الشكل )

 المقترح النهائي لممنطقة المجاورة لممدينة القديمة : 4-2-7-3
ع الغعطو  رما عيحتع  عشى فعاليات عديدة ةما ترم اسرتغرل تم امتراح جسر يربط بين باب تعما  ربا 

 تحت الجسر ةمعام  لشسيارات .

 
 ( يبين المقترح النهائي لممنطقة المجاورة لممدينة القديمة و الجسر المقترح )المصدر الباحثة (46-4الشكل )
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 لغوطة :مقترحة لضفاؼ النهر في ا استراتيجية  4-2-8
النهر في اررض في ةثير من ار ياء المفيدة عباعتبار الغعطرو تترؤل  ب رةل يمةن استغرل عجعد  -5

 ةبير من المساحات ال ضراء يمةن است دام النهر لر  هذال المساحات
نظرا لعجعد مباني  دميو ةالمردارس عالمسراجد ع المبراني التجاريرو فري هرذال المنطقرو فهري مناسربو  -2

 امامو مباني سةنيو مإمنو ال دمات
ذال المنطقررو مهمشررو فرري الفترررة الحاليررو ع لةررن لقربهررا مررن ال ررام القديمررو المزدحمررو دالمررا ع تعتبررر هرر -3

المر عبو من السياح ع باجراء التعديرت الرزمو ع امامو بعض االصررحات يمةرن ت رجيع النراس 
 عشى زيارة هذال المنطقو عجعشها مؤهعلو عإعطاإها ارهميو التي تستحقها.

 ء ار ضر ارصشي لش ام فيمةن است دام هذال المساحو ال ضراء ب ةشين: بما أن الغعطو هي الغطا -4
 أعال :ت صيص جزء من هذال اررض لشزراعو عاستثمارها تجاريا 

ثانيا:ت صيص الجزء ارعظم مرن اررض ةمسراحو محميرو مزرععرو ت رةل الغطراء ار ضرر 
 لمدينو دم ب.

بال ررام القديمررو ب رررط ترميمهررا  عجررعد اربنيررو القديمررو فرري اررض ي ررةل صررشو عصررل تربطهررا -5
 عإصرحها عإظهارها بال ةل المناسب .

استغرل النهر لشر  هع نقطو ايجابيو علةن ااستغرل الجالر مد يعرض النهرر ل طرر الجفرا   -6
 لذل  يجب التر يد في است دام مياهه عاستعمال الطرب التعفيريو عالحضاريو لحفاظ عشيه

احياء المنطقو عجذب الزعار إليها علةن بعجعد النقطرو العسرةريو  الهد  من هذال الدراسو هع إعادة -7
عالحرس يعيب هذا الهد  عال ي جع الناس عشى زيارة هرذال المنطقرو لرذل  يجرب العمرل عشرى إبعراد 

 النقاط العسةريو عجعل المنطقو أةثر ترحيبا بالزعار.
ب مراعرراة عرردم تحعيررل إسررت دام الغعطررو ةمنرراطب زراعيررو أمررر هررام يررنعر امتصرراد البشررد علةررن يجرر -8

الغعطررو بؤةمشهررا إلررى منرراطب تجاريررو حيررا يجررب أن يةررعن القسررم ارعظمرري م صررص ةحرردالب 
 عمحميات  ضراء.

إمامو اربنيو السةنيو في اررض هع أحرد ال طرعات الضررعريو لتؤهيرل المنطقرو عضرمها إلرى برامي  -9
ل ضررراء لشحفرراظ عشررى منرراطب ال ررام علةررن يجررب اانتبرراال إلررى  طررر تعررد  البنرراء عشررى المنرراطب ا

 الغعطو .

ت صيص ممرات لراةبي الدراجات الهعاليرو عذلر  اعطراء المزيرد مرن اامةانيرات الرياضريو  -11
   النظيفو ع الغير مضرة بالبيلو

 
 )المصدر الباحثة ( نهر بردى ( يبين المقترح لطريؽ الدراجات قرب47-4الشكل )
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 )المصدر الباحثة ( سور المدينة القديمة إلى نهر بردىمقطع يبدأمن ( يبين المقترح ل48-4الشكل )

 
 ( مقاطع تظهر ممرات المشاة و الشارع االخمي المقترح مع النهر )المصدر الباحثة (49-4الشكل )

 

إحداا مزار  عحقرعل ع إعرادة الغعطرو لماةانرت عشيره سرابقا مماسريعطي المنطقرو المزيرد مرن  -11
 ر ار ضر الممتد عشى طعل اررض .االنفتاح ع ااطرلو الرالعو ع المنظ

ت صيص مناطب آمنو لشعب ارطفال ع تةعن بذل  محعر اجتماعي يجمرع برين النراس ع يعرزز  -52
 العرمات االجتماعيو فيما بينهم .

إطرلو عاسعو لرإيو السماء الزرماء ع الطيعر المهاجرة ع المنظر الذ  نفتقدال فري المدينرو مرن  -53
  دة التزاحم السةاني .

 

 )المصدر الباحثة (تصور لمحل المقترح لممنطقة ( 51-4الشكل )
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 النتائج: 4-3
النهر عالمناطب المطشو عشيه عالمجاعرة هي عحدة فرا يرو عاحردة بعجرعد المسراحات ال ضرراء عالنظرر  .9

 إليها باعتبارها فرا ان تعاي يان لةل سةان المدينو عاامشيم
 المعرضإمامو بعض المن آت الترفيهيو في أرض  .9
مثل الصناعات عالمستعدعات ال اصو بهرا   استبعاد جزء ةبير من ارن طو المعجعدة بالقرب من النهر .9

 لت فيض عدد السيارات عحرةو المرعر.
تن يط حرةو الم اة عالممرات ال اصو بهم باعتبار الم اة أهرم حرةرو مرعريرو يجرب مراعاتهرا عإيجراد  .4

 المسارات المطشو عشى النهر.
و الردراجات الهعاليرو فري المحرعر المردرعس عشرى اعتبرار أن المنطقرو  ربه مسرتعيو عتةرعن تن يط حرةر .5

الحرةو عشيها سهشو رن الدراجو الهعاليو صديقو لشبيلو علت في  التشعا عن المنطقو مع إمامرو المعامر  
 ال اصو بها.

 ةان.نقل بعض الفعاليات ااداريو المعجعدة في المنطقو إلى مناطب أ رم ةبناء ارر .6
تنظيم المساحات ال ضراء في المحرعر عالمحافظرو عشيهرا عإعرادة تنسريقها عربطهرا مرع بعضرها الربعض  .7

مدر اامةان مع التعسع فيها في المناطب الفار و مثل أرض معرض دم رب الردعلي سرابقا  عربرط هرذال 
دار ارسررد -سرردمةتبررو ار-المسرراحات مررع الفعاليررات الثقافيررو عالتعشيميررو ب ررةل جيررد )أبنيررو جامعررو دم ررب

 لشمسارح(.
عضررع ال رررعط الت طيطيررو لوبنيررو عمعاصررفات اربنيررو لرفررع سررعيتها المعماريررو عالعمرانيررو مررع عضررع  .8

 ستثمار.رتفاعات عدعن استثناءات لرالت ريعات ال اصو باال
 لشسةان في المنطقو عزعارها اعداد البرامج ال اصو بتنميو المحعر عصيانته. استبيانيهعمل دراسو  .9

 ضع برامج تععيو عإر اد بيلي لشمحعر المدرعس.ع .99
ااسرا  في تنظيم المنطقو من جسر الثعرة عحتى باب تعما مع الحفاظ عشى النسريج العمرانري  .99

المتميررز عاربنيررو التاري يررو ععضررع الحشررعل المناسرربو لتعرراير المنطقررو عربطهررا ب ررةل جيررد مررع المدينررو 
 ااضرار بالمنطقو.القديمو مع تؤمين حرةو مرعريو مناسبو دعن 

عتبرررار سرررتفادة مرررن التجرررارب العالميرررو لمنررراطب م رررابهو مررردر اامةررران مرررع ار رررذ بعرررين االاال .99
 جتماعيو. صعصيو المنطقو من النعاحي المعماريو عالعمرانيو عاال

 
 

 
 



111 

 

 :العربية المراجع
ل رههههس  ضسههههيس م ي ههههس  -دأسههههط ط وههههيو لطسههههميل ضرمسهههه ل ت ضر  هههه ض   هههه  ضرمهههه  2112ميمههههاد ,   د .1

 غزةد  معس ضألزه .

 ضرملسلعس ضرمع  يس ضرش ملس. .2
  مشق     سف ق  .  ل د م    د للضر .3

, يههس دإسهه ض ضت ضرط مههت ضرطعهه ل   ضرسهها   رل م  هه ت ضرمضر  ي ة ضرشهه لد  28ص دسهه ا ضرهه ي  د ملمهه   .4
 .1996  مشق. مشق 

  مشق ضرع ضقس لضرمع س ة.د لري د  معم  ي .5

 .1984د مشق د مشق غلوس ا  عل د ملم د  .6
 .ل شرض قشم دفيفعد س ,  .  .7
 د  معس  مشق .ضرمم ضت ضر زل  يس اطيب  .8
 ضرم ي يس ضرع مس رآلث   لضرمط لف.- مشق ضرط  يخ ع   ضرم وو ت  .9

 .1984د مشق د م ي س ضرسل  ل ضرشع  ا  عل د ملم د  مشق .11
 ضرمع رل لضألم ا  ضرسي ليس لضر ي يس لضرثم  يس   رم ه ة م  ملقت ضر,يئس ضرع مس ر سطع م ت ضرمس يس .11
 .1991د اط   د مشقمدمو عس ضرش,   د قطي سد  مشق ط  يخ ل سل ضر .  .12
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Abstract 

Damascus has a green structure which is rich and distinguished for its 

biological diversity and natural heritage. This makes it inevitable to preserve 

such green structure of the City and to support it as a basic pillar for its 

sustainability. Therefore, it has been necessary to give priority to study a 

network for the green axles inside the City and the necessity to activate them 

in a way that achieves support and sympathy among the aquatic elements 

(Rivers) and the rest of the City's efficiencies and activities. 
 

The Research studies Barada River within the civil fabric of Damascus and the 

possibility of developing it to become an ecological Waterway which is 

greatly reactive with the City through securing the continuation and 

connection among the areas located on both river banks, to connect among the 

squares, intersections and important milestones viewing the River inside the 

City and to consider it as an integrated space unit, to coordinate between the 

Axle and the Organizational Sketch and to activate the Pedestrians' movement, 

their sidewalks, Bicycles, creation of attractive public spaces and sustainable 

environmental procedures. 
 

The Research is totally consisted of (4) main parts as well as the Introduction. 

They are:   

First: 
The Research gave attention to the theoretical study on the types of green 

areas in cities and the importance of green areas and their influence on the 

demographic environment and their designing standards within cities and their 

benefits as well as studying the housing green areas and the basics of their 

designing and the importance of green areas and their influence inside cities 

and the important factors to increase such green areas, and next to that is the 

discovery of the most important principles and basics which might be useful 

when applied in the City or the axle subject of this study. 

Second: 
The Research paid attention to the most important World, Arab, foreign and 

local experiments dealt with the neighbouring areas of rivers and getting 

acquainted with the policy applied by such countries and the presumption of 

the most important basics and principles which might be applied and the 

method of applying them to the Barada River as fit as possible to suit the 

environmental, constructional, economic and social status of the City……. 

hird:T 
The Research paid attention to introduce the studying status, and a Briefing 

about the River, its flow and its branches through the City of Damascus, and 

the historical, archaeological and modern buildings located on the Axle were 

presented, and it studied the development of transportation, pedestrians' and 

bicycles movement on the Axle and the Bridges located on it as well as the 

covered and uncovered areas and the effects resulting from such movement. 

Then, it introduced trees and plants inside the City reaching an analytical 

study of the Axle by dividing it into zones, then, to evaluate the present 
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condition of the environmental Axle from positive and negative aspects to 

know the problems passed through by it in order to solve them if possible 

during the future times. 

Fourth: 
The Research includes some proposals, results and recommendations as the 

Research proposes initial orientations for the said Axle in the shape of zones 

which clarify the processing of the River and the areas viewing it taking into 

account several points such as: 

 
-  To organize the River flow by itself as the abundance of water is  greatly 

different between Summer and Winter. In the case of the  lowest flow, this 

results in an undesired scene and a proposal of  solution to such problem 

would improve the scene and alleviate the 

    environmental damage caused and attracts visitors. 

 
-  The necessity to initiate a special authority which has an                       

establishment capacity including all concerned specialties to secure  success of 

work and to set out a map of new uses of the river  banks, a traffic plan 

furnishing and arrangement of the Track as well as increasing the green areas 

around it. 
    A proposal has been set out to deal with each of Al-Marjeh Square     and 

the Suleiman Hospice. 
    Finally, the Research reaches general proposals and                              

recommendations to reinforce the environmental track of Barada  River  

within the City and to confirm its importance and the   environmental, social, 

entertaining and economic benefits it  presents to the City and consequently to 

preserve the green  structure of the City and to reinforce it. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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