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مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة أم القرى
وتهدف لنشر األبحاث األصيلة والمراجعات العلمية لألبحاث
والتقارير العلمية باللغة العربية أو االنجليزية التي لم يسبق
نشرها أو تقديمها للنشر لدى جهات أخرى.
رد مد 4635-1658 :

1435/247/1435-2013 © The University Press

جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد  5العدد  1صفـر 1435هـ  -نوفمرب 2013م

Umm Al-Qura Univ. J .Eng.& Arch.

رقم اإليداع 247/1433

1435/247/1435-2013 © The University Press

جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد  5العدد  1صفـر 1435هـ  -نوفمرب 2013م

Umm Al-Qura Univ. J .Eng.& Arch.

رقم اإليداع 247/1433

1435/247/1435-2013 © The University Press

جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد  5العدد  1صفـر 1435هـ  -نوفمرب 2013م

Umm Al-Qura Univ. J .Eng.& Arch.

رقم اإليداع 247/1433

Umm Al-Qura Univ. J .Eng.& Arch.

1435/247/1435-2013 © The University Press

المشرف العام
مدير الجامعة

د .بكري بن معتوق عساس
نائب المشرف العام
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

د .ثامــر بن محدان احلربي
رئيس التحرير

د .حممد بن حسن علوي

كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية ،جامعة أم القرى

أعضاء هيئة التحرير
أ .د .عادل بن محمـد ياسـين– قسم الهندسة والعمارة اإلسالمية ،جامعة أم القرى.

أ .د .عبدالحميد بن محمد البس– قسم الهندسة والعمارة اإلسالمية ،جامعة أم القرى.

أ .د .امتياز أحمد سعيد أحمـد– قسم الهندسة المدنية ،جامعة أم القرى.

أ .د .أحمد فاروق عبدالجواد– قسم الهندسة الميكانيكية ،جامعة أم القرى.

د .محمد أحمد محمد نور سيف – قسم الهندسة المدنية ،جامعة أم القرى.

د .أحمد حسن بكـار– قسم هندسة الهندسة الميكانيكية ،جامعة أم القرى.

د .محمد بن عبدهللا الصالح– قسم هندسة الحاسب اآللي ،جامعة أم القرى.

د .عدنان بن غازي عرفـة– قسم هندسة الحاسب اآللي ،جامعة أم القرى.
د .محمد أرشد مالك– قسم الهندسة الكهربائية ،جامعة أم القرى.
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هدف و مجال المجلة

المجلة دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة أم القرى بواقع عددين في السنة .وتهدف المجلة إلى نشر األبحاث األصيلة والمراجعات

العلمية لألبحاث والتقارير العلمية باللغة العربية أو اإلنجليزية التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر لدي جهات أخرى – بعد مراجعتها من
قبل هيئة التحرير وتحكيمها من قبل المختصين .

ترسل جميع األعمال واالستفسارات مباشرة إلى رئيس التحرير
جميع البحوث المقبولة تئول ملكيتها للمجلة
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إرشادات المؤلفين
تستقبل هيئة تحرير مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة األبحاث األصلية والمراجعات العلمية والتقارير العلميةة التة
ةي .
لم يسبق نشرها جزئياً أو كلياً ولم تقةدم للنشةر لجهةة أخةرى .تخضة األممةاا المقدمةة لمراجعةة هيئةة التحريةر وتحخةيم متخ
 ،A4أصةةل وأر ة صةةور.
تعتمةد سياسةة النشةةر ملةص أصةةالة البحةث وقيمتةةا العلميةة .يقةدم العمةةل ملبةور ملةةص ورا أ ةي مقةةا
تكةةو اللبامةةة ملةةص وجةةا واتةةد م ة تةةر ة ار مةةز وج ةةي السةةلور واله ةوام ا يقةةل م ة 3سةةم ة كةةل اتجةةا  ،يسةةتخدم الخ ة
ة كتابةة مةت البحةث وتجةم  14أسةو للعنةاوي الرئيسةة .يرسةل العمةل لةرئي
 Simplified Arabic Fixedبحجةم 14مةا
التحرير م رسالة لللب النشر و تالة أكثر م مؤلف ير ق تفوي للباتث المسئوا م أسماء البةاتثي المشةاركي  ،واشاةارة
إلص مجاا تخ ص البحث المرسل "العام والدقيق".
تسلسل المحتوى يخو كالتال :
 صفحة منوا البحث م أسماء المؤلفي والجهات العلمية الت ينتمو إليها م ذكر اسم ومنوا الباتث. صفحة منوا البحث ق . صفحة الخالصة تتبعها كلمات للفهر .ا
 المحتوى يخو تسب التسلسل التال  :المقدمة ،اللر المعملية والمةوا والعينةات ،النتةائا ،المناقشةة ،الم ارجة  ،الشةخر والتقةدير،الجداوا ،الرسومات البيانية ،ال ور الفوتوغ ار ية ،تذيل الجداوا والرسومات البيانية وال ةور الفوتوغ ار يةة .يبةدأ التةرقيم مة صةفحة
منوا البحث.
عنوان البحث :يجب أ ا يتجاوز منوا البحث مشري كلمة وأ يتناسب م مضةمو البحةث ويةدا مليةا أو يتضةم ااسةتنتاج
الرئيس (تجم الخ  18أسو ).
المؤلفون :يختب ملص النحو التال :
تالة اللغة العر ية :ااسم األوا ة ة ة ة ة ة ة ة ة األب ة ة ة ة ة ة ة ة ة اللقب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةة.
تالة اللغة اشنجليزية :ااسم األوا ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة الحرف األوا م اسم األب ة ة ة ة ة ة ة اللقب.
ويختةةب مة كةةل اسةةم المؤسسةةة العلميةةة التة يتبعهةةا ،ويحةةد الباتةةث المسةةؤوا ،ويعلة منةوا الم ارسةةلة بالكامةةل بمةةا ة ذلة أرقةةام
التليفو – الفاك – والبريد اشلكترون  .ا ام لذكر المؤهالت العلمية ويختف ذكر الدرجة العلمية (تجم الخ  14أسو ).
الخالصة :تكتب الخالصة باللغة العر ية وأخرى باللغة اشنجليزية تدو 300-250كلمة وا تحتو ملص الهدف وما تم مملا
ومةةا تحقةةق وااسةةتنتاج وأ تعل ة بمفر هةةا ك ةرة وا ةةحة م ة البحةةث وك ذكةةرت أرقةةام يحةةب أ تكةةو ملابقةةة لمةةا ور ذكةةر ة
محتوى البحث م نتيجة المعالجة اشت ائية وا تذكر مراج (رجاء ذكر مد الكلمات نهاية الخالصة ي قوسي ).
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الكلمات التي تستخدم للفهرسة :ا تتجاوز مشرة كلمات .ويتم اختيارها بما يتواكب م الم للحات الت ت در مة قبةل هيئةات
رصد األبحاث.
المقدمــة :تتضةةم المقدمةةة و ةةوي وام ة إج ةراء البحةةث (الهةةدف) وتسةةاثات و ر ةةيات البحةةث م ة ذكةةر الد ارسةةات السةةابقة ذات
العالقةةة بحيةةث ا يتجةةاوز إجمةةال مةةد الم ارج ة المسةةتخدمة ة المقدمةةة 15مرجع ةاً .ومةةدم مةةر أ م ة النتةةائا أو المناقشةةة أو
ااستنتاج المقدمة.
الطــرق البحةيــة والمعمليــة واألدوات المســتخدمة :يجةةب أ تكةةو وا ةةحة وصةةالحة ومالئمةةة لتحقيةةق الهةةدف ،وتتةةو ر يهةةا الدقةةة
العلمية.
النتائج :تجنب التكرار مر النتائا والسر الحر ة ألرقةام الجةداوا والرسةومات البيانيةة .وأ يخةو العةر وا ةحاً ومترابلةاً
مدمماً ومعالجاً إت ائياً م يا ارتباطها هدف وتساثات البحث .مدم تكرار المعلومات الجداوا والرسومات البيانية.
وء المعلومات المتو رة (بعيداً م تكرار سر النتةائا) مة ر لهةا بالد ارسةات
المناقشة :تحليل النتائا تحليالً مو ومياً ها اً
السابقة وأ تشمل ااستنتاج المنبثق والمدمم م النتائا المتو رة الدراسة.
الشكر والتقدير :يستحسة ذكةر الجهةة المدممةة للبحةث واألاةخا
أخرى البحث.

أو الجهةات التة يريةد البةاتثو اةخرهم لمسةاهمتهم ب ةورة أو

المت تسب تسلسل ورو ها (ااسم والسنة) ،و رورة التقيد دقة التوثيق وأ تكو ذات مالقة عليةة بمو ةور
المراجع :تذكر
قائمة المراج نهاية البحث ب ورة أبجدية .يتم البدء لقب المؤلف ثم اسما ثم العنةوا ثةم المجلةد
البحث ،وتسر كا ة المراج
ثم سنة النشر (انظر إراا ات المؤلفي باللغة اشنجليزية).
الجــداول :الج ةدوا يختةةب ملةةص صةةفحة منفةةر ة ومقةةا الجةةدوا ا يتجةةاوز 18×13سةةم وأ تكةةو األرقةةام والمعلومةةات المدونةةة ة
الجداوا وا حة ومقروءة و الحاجة إلص التكبير .أملص الجدوا يختب رقم الجةدوا ملةص النحةو التةال جةدوا رقةم( )1ومنةوا
يدا دقة ملص محتوى المعلومات و الرجور إلص رقم الجدوا ومنوانا (يرسل األصل م أر نسخ أخرى).
الرسومات البيانية :كل رسم يان يختب ملص صفحة منفر ة ،مقا الرسم البيةان ا يتجةاوز12 :سةم مر ةاً × 10سةم طةواً وأ
تكةةو اللوتةةة البيانيةةة وا ةةحة ومقةةروءة بحيةةث يمخ ة ت ةةويرها مباا ةرة و الحاجةةة إلةةص التكبيةةر أو الت ةةغير( .أ تكةةو الرسةةوم
البيانية م ورة وتوغ ار يا ملص ورا صقيل أو واسلة طابعة ليزر تالة إنتاجها واسلة الحاسب اآلل ) .ترسل خمسة أصوا
أسفل الرسم بحيث يدلل دقة ملةص محتةوى المعلومةات ة الرسةم البيةان
لكل رسم وا تقبل ال ور .يختب منوا الرسم البيان
و الحاجة للرجور إلص مت البحث ويختب خلف ال فحة بالقلم الرصا رقم الرسم البيان اخل رقم ( )xمة ذكةر اسةم المؤلةف
المسؤوا.
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الصورة الفوتوغرافية :مقا
وا حة تمخننا م طبامتها
أسفل ال
منوا ال ورة
خلق ال ورة بالقلم الرصا

ال ورة ا تتجاوز أبعا ها 12سم مر اً × 10سم طواً ،وأ تكةو ملبومةة ملةص ورا امة صةقيل
أو ملبور واسلة طابعة ليزر إذا كانت مأخوذة بخامي ار رقمية .ترسل خم أصوا لكل صةورة يختةب
ورة بحيث يدا دقة ملص محتوى ال ورة وما تدا مليها و الحاجة للرجور إلص مت البحث .ويختب
صورة رقم ( )xم ذكر اسم المؤلف المسؤوا.

التعديالت والمراجعة النهائية :تتم التعديالت المقترتة م قبل المحخمي و قاً لما أُقتري وتكو المراجعة النهائيةة مسةؤولية المؤلةف
و إجةراء أ تعةةديالت جديةةدة ،وترسةةل إلةةص رئةةي التحريةةر ة خةةالا ثمانيةةة أسةةا ي مة تةةاريخ إرسةةالها إلةةص المؤلةةف وكا يخضة
مة صةورة ملبومةة ملةص ورا مقةا ( A4الجهةاز المسةتخدم  IBMأو
العمل شما ة التحخيم .وير ق معةا البحةث ملةص سة
أ جهاز متوا ق معا).
المستالت :ترسل للمؤلف خمسة مشر مستلة م البحث مجاناً و إمخانةا طلةب المزيةد أثنةاء إرسةاا البرو ةات (تحةد التسةعيرة ملةص
استمارة الللب).
نقل حقوق الطبع :مند قبوا البحث للنشر يتم تحويل ملكية النشر م المؤلف إلص المجلة.
الرموز :يجب استخدم الرموز والمخت رات والم للحات المعتمدة (.)SI Units
المراسالت :جمي األمماا وااستفسارات ترسل مباارة إلص رئي
.ب ،715 .جامعة أم القرى ،مخة المخرمة،
البريد اشلكترون jea@uqu.edu.sa :

تحرير مجلة جامعةة أم القةرى للهندسةة والعمةارة .مجلةة الجامعةة،

حقوق الطبع :تعبر الموا المقدمة للنشر م آراء مؤلفها ويتحمل المؤلفو مسئولية صةحة و قةة المعلومةات وااسةتنتاجات .جمية
تق ةةوا اللبة ة محفوا ةةة للناا ةةر (جامع ةةة أم الق ةةرى) .ا يج ةةوز نش ةةر أو نق ةةل أو تخة ةزي المعلوم ةةات أو أ محت ةةوى سة ةواء ب ةةاللرا
ً
اشلكترونية أو الميخانيخية أو الت وير أو التسجيل ال ةوت إلةص غيةر ذلة ةدو أخةذ موا قةة خليةة مة النااةر .ويجةوز ااقتبةا
م اشاارة إلص الم در.
التبا ا واشهداء :توجا الللبات إلص مما ة ائو المختبات ،جامعة أم القرى.
سعر ااات ار السنو ( :مائة ريااً) أو (أر عو

وا اًر) بما

ذل أجور البريد.
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تعهد نشر بحث
اسم الباحث  /الباحةة --------------------------------------------------- :
المرتبة العلمية-------------------------------------------------------- :
القسم العلمي--------------------------------------------------------- :
الكلية------------------------------------------------------------- :
الجامعة------------------------------------------------------------ :
عنوان البحث-------------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------الباحةين المشاركين (إن وجد)----------------------------------------------- :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أتعهد أنا الموقع اسمي أدناه بأن البحث لم يسبق له النشر أو مقدم للنشر في مجلة علمية أخرى محلياً أو دولياً،
وأن التزم بقواعد النشر بمجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة .وهللا ولي التوفيق 000
الباحث
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اجمللة تفتح صفحاتها لإلعالنات
لإلعالن يف اجمللة ميكن االتصال مبجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة  ،ص .ب715 .
جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة  ،اململكة العربية السعودية
بريد إلكرتوني jea@uqu.edu.sa
http://www.uqu.edu.sa
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المجلد 5
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الجزء األول :البحوث العلمية باللغة العربية.
المدنية
استعمال البوليميرات المسلحة باأللياف الزجاجيةة يةز ادةامق وما وةة ااتةالات البيتوليةة المملةواق بلةكلال بلةو
األحمال اللالبية -ملاسة كمدة
لهف ونير شيخ األلض ،وصطف حسين بطيخة

لة

30-15

العمارة
آلاا المتسوقين حول إ امه إحياا وراكز المكل حاله ملاسية شالع األوير بنكل بن بكالعزدز بالخبر
م .وشعل بن يهك الشعيبز م .يائز بن سعك الشهري أ.م .يهك بن بكهللا الحردمز أ.م .أحمك بن جالهللا اللالهللا

52-31

العمالق المعاصرق التكنولوجيا :لؤدة لمكدة لتأثيرات التكنولوجيا الرقمية ل التوجهات المعمالدة السةائكق وةم وطلةم
المرل الحامي العشردن.
م .خالك وحموم هيبة

78-53

الجزء الثاني :البحوث العلمية باللغة اإلنجليزية.

ال توجد حبوث ابللغة االجنليزية مقدمة يف هذا العدد.
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استعمال البوليميرات المسلحة باأللياف الزجاجية في زيادة مقاومة اإلطارات البيتونية المملوءة
بجدران بلوك على األحمال الجانبية -دراسة عددية
رهف منير شيخ األرض ،مصطفى حسين بطيخة

Using Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) to improve the resistance of masonryinfilled concrete frames under lateral loading – Numerical study

Abstract:
The Unreinforced-Concrete Masonry walls (URCM) are commonly used in buildings.
Recently, Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) has been used to strengthen the URCM
against the lateral loading. This study aims to explore the effect of using GFRPstrengthened masonry wall on the behavior of URCM-infilled frame structures against inplane lateral loads. Finite Element Method (FEM) and Materially Non-Linear Analysis
(MNLA) are performed in this paper. The effect of dimensions properties of GFRP strips is
studied. Moreover, the influence of the compressive masonry strength was undertaken in
this study. This study demonstrates that using small amount of GFRP to strengthen URCM
can increase the resistance to lateral loads.

الخالصة:
تعتبر الجدران البيتونية غير المسلحة شائعة االستخدام في المباني ،حيث تتحمل جدران البلوك جز ًءاً من األحمال
الشاقولية ،كما يمكن أن تساهم في مقاومة األحمال الجانبية .تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير استعمال شرائح
البوليميرات المسلحة باأللياف الزجاجية ( )GFRPفي تقوية جدران البلوك على رفع مقاومة الجمل اإلطارية المملوءة
بجدران البلوك على األحمال الجانبية في مستويها .تم في هذه الدراسة استعمال طريقة التحليل العددية باستخدام طريقة
العناصر المحددة  -واستخدام التحليل الالخطي الذي يأخذ بعين االعتبار الخطية المادة ،حيث تمت دراسة تأثير
الخصائص البعدية لشرائح الـ  ،GFRPوأثر مقاومة الضغط لجدار البلوك على تصرف الجملة اإلنشائية المقواة .تبين
هذه الدراسة أن لجدار البلوك مساهمة كبيرة في مقاومة األحمال األفقية ،كما أن التقوية باستعمال الـ  GFRPبمساحات
وسماكات صغيرة أدت إلى رفع هذه المقاومة.

الكلمات المفتاحية ( :)Key Wordsجدران بيتونية غير مسلحة ،أحمال جانبية  ،تقوية ،FRP ،تحليل الخطي.
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مقدمة:
تُستخدم جدران البلوك غير المسلحة ( )URMلملئ مجازات اإلطارات البيتونية أو كقواطع (أي كعناصر
إنشائية غير حاملة) .تُصنف جدران البلوك كعناصر إنشائية غير متجانسة ،حيث تتألف من وحدات بلوك ( )Unitsتربط
بينها فواصل مونة ( .)Mortarيعطي الكود األوروبي ( )Eurocode6, 2005المقاومة المميزة  ) (N/mm2 f kعلى
الضغط لجدران البلوك ( )URMوفق العالقة ( )1كما يلي:

)(1

f k  k  f b  f m

حيث  f bمقاومة وحدات البلوك على الضغط () f m ،N/mm2مقاومة المونة على الضغط ( ،)N/mm2أما
 k ،  ، فثوابت تتعلق بنوع وسماكة المونة وتصنيف قطع البلوك.
تُشير الدراسات المرجعية ( )Crisafull, 2010; Binici and Ozcebe, 2006إلى أنه عندما يتعرض اإلطار
البيتوني المسلح والمملوء مجازه بجدار بلوك ( )URMإلى حمل جانبي في مستويه ينشأ في جدار البلوك ( )URMحقل
ضغط قطري وحقل شد قطري متعامد معه ،حيث تتفكك الروابط بين اإلطار البيتوني وجدار البلوك عند طرفي حقل
الشد  .وبعد تفكك الروابط بين اإلطار البيتوني وجدار البلوك يسلك المنشأ (إطار بيتوني  +جدار بلوك) سلوك الجائز
الشبكي ( ،) Trussحيث يُمثل جدار البلوك بعنصر تربيط مضغوط ويُهمل العنصر المشدود كما هو مبين في الشكل
( .)1ويُقدر  wعرض حقل الضغط القطري المتشكل في جدار البلوك ( ،)URMعند التحميل الجانبي في مستواه ،بـ
 d0.2حيث  dطول قطر جدار البلوك كما هو مبين بالشكل (.)Penelis and Kappos, 1997( )2
تُحدد الدراسات المرجعية ومنها ( )Crisafull, 2010ثالثة أنماط انهيار رئيسية لجدران البلوك ( )URMتحت
تأثير األحمال الجانبية في مستويها .يبين الشكل ( )a-3نمط االنهيار على القص حيث تظهر على جدار البلوك شقوق
قطرية على شكل درج ،أما الشكل ( )b-3فيبين نمط االنهيار على الشد القطري حيث تظهر على جدار البلوك شقوق
على طول الحقل المضغوط ،في حين يبين الشكل ( )c-3نمط االنهيار الثالث وهو تكسر زوايا حقل الضغط المتشكل في
جدار البلوك.
ت َّم استعمال البوليميرات المسلحة باأللياف ( )FRPفي تقوية العديد من المنشآت البيتونية ( ;Teng et al.,2002
 ) Concrete Society, 2004ومن ثم تم التوسع في استخدامه ليشمل المادة الخشبية (،)Triantafillou, 1997
والمنشآت المعدنية ( .)Batikha, 2008تتميز مادة ( )FRPبالمقاومة العالية نسبة إلى الوزن ،والمرونة في التشكيل،
وسهولة القص باألطوال المناسبة في موقع العمل ،وإكساب العنصر خاصية المطيلية .أما سلوك مادة ( )FRPفهو خطي
مرن حتى االنهيار .)2004
قامت العديد من االبحاث بدراسة فعالية استخدام الـ  FRPفي تحسين سلوك جدران البلوك ( )URMتحت تأثير
األحمال الجانبية سواء أكانت هذه األحمال في مستوى جدران البلوك ،أم خارج مستواها.
ت َّم في ( )Erdem et al., 2006; Binici and Ozcebe, 2006استخدام ( )FRPفي تقوية جدران البلوك
على األحمال الجانبية في مستويها وقد تبين بأن جدار البلوك ،بعد إضافة شرائح ( ،)FRPيتصرف كجدار قص من
حيث المقاومة الجانبية ولكن من حيث المطاوعة كان تصرف جدار القص أفضل كما في الشكل ( )4والذي يبين الدراسة
التي قام بها  )Binici and Ozcebe (2006حيث تبين أن إضافة جدار بلوك بمقاومة  MPa2على الضغط أدت إلى
زيادة المقاومة بمقدار  %30عما لو كان من دون جدار ،كما يبين نموذج اإلطار المملوء بجدار مقوى خارجياً بشرائح
 FRPبشكل قطري ( )FRP retrofitارتفاعا ً للمقاومة بمقدار  %50عما هو الحال من دون تقوية.
يعد انفصال شرائح الـ  FRPعند زوايا اإلطار هو نمط االنهيار الشائع عند استعمال هذا النوع من التقوية وهو
ما يفسر انخفاض المقاومة المفاجئ عند التقوية بالـ ( FRPالشكل  ،)4وقد دلت التجارب أن منع هذا االنفصال يؤدي إلى
زيادة المقاومة بشكل ملحوظ (.)Binici and Ozcebe, 2006
تبين هذه الدراسة تأثير استعمال الـ  GFRPفي تقوية جدران البلوك على األحمال الجانبية في مستوياتها .كما
تدرس تأثير الخصائص البعدية لشرائح الـ  ،GFRPوأثر مقاومة الضغط لجدار البلوك على تصرف الجملة اإلنشائية
المقواة ،حيث لم تتناول الدراسات المرجعية السابقة هذه الخصائص وأثرها على المقاومة الجانبية لهذه الجملة اإلنشائية.
جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد  5العدد  1صفـر 1435هـ -نوفمرب 2013م
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التحليل باستخدام طريقة العناصر المحدودة:
 2.1دراسة فعالية الـ  GFRPفي تقوية جدران البلوك على األحمال الجانبية في مستويها:
تم في هذه الدراسة تحليل النموذج المدروس تجريبيا ً في مقالة ( )Almusallam et al, 2007والمبين بالشكل
( )5باستخدام البرنامج  .)ABAQUS (6.5اإلطار المدروس هو إطار بيتوني وحيد الفتحة والطابق .ارتفاع اإلطار
البيتوني  195cm ،Hومجازه (بين محاور األعمدة)  .250cm ،Lأبعاد المقطع العرضي للعمود .x20cm40التسليح
الطولي للعمود  ،T168أما التسليح العرضي  . 10  8 / mأبعاد المقطع العرضي للجائز فيه  .x20cm40كل من
التسليح الطولي العلوي والسفلي  ،T163أما التسليح العرضي للجائز فهو  . 10  8 / mالمقاومة المميزة االسطوانية
للبيتون  f ckتساوي  ،MPa 40وإجهاد الخضوع لحديد التسليح  f yيساوي  .MPa 420يمأل مجاز اإلطار البيتوني
المذكور أعاله جدار بلوك بيتوني غير مسلح ( )URCMارتفاعه  155cm،hوطوله  .210cm ، lوحدات البلوك
المستعملة بيتونية مفرغة أبعادها .x20x40cm10المقاومة المميزة لجدار البلوك على الضغط  f kتساوي .MPa 7.1
تم فيي ()Almusallam et al, 2007القييام بدراسية تجريبيية عليى ثيالث عينيات .العينية األوليى (ِ Control
 )Specimen, I-Cعبارة عن النموذج المبين بالشكل ( .)5العينة الثانيية ( )Repaired Specimen, I-Rوهيي عبيارة
عن العينة ( )I-Cوقد تم تعريضها لألحمال الجانبية في مستوى جدار البلوك وحقن الشقوق الناتجة عن هيذه األحميال فيي
جدار البلوك بمادة اإليبوكسي ( )Epoxyأوالً ،ومن ثم إضافة شرائح ( )GFRPبشكل أفقي لجدار البلوك .العينة الثالثية
( )Strengthened Specimen, I-Sوهي عبارة عن العينة ( )I-Cوقد تم إضافة شرائح ( )GFRPبشكل أفقيي لجيدار
البلوك قبل تعريض العينة لألحمال الجانبية .يبين الشكل ( )6كيفية وضع شرائح ( )GFRPعلى جدار البلوك في كل من
العينيتين ( )I-Rو(.)I-S
تبين التجربة أن إضافة شرائح الـ ( )GFRPعلى جدران البلوك ( )URMبشكل أفقي لم تؤد إلى زيادة ملحوظة
في مقاومة اإلطار البيتوني على األحمال الجانبية في مستوي جدار البلوك في كل من العينيتين ( )I-Rو( ،)I-Sفي حين
أدت إلى ارتفاع المطيلية كما هو مبين بالشكل (.)7
تم استخدام التحليل الالخطي باعتماد الخطية المواد المستخدمة في النموذج .حيث تم استخدام مادة البيتون
بمعامل مرونة ( Elastic Modulus) E=35000 MPaومعامل بواسون ( .Poisson's ratio) ν=0.2يبين الشكل
( )a-8مخطط اإلجهاد-التشوه النسبي ( )Stress-Strainالمعتمد في ( )Eurocode2, 2004لتصرف البيتون على
الضغط ،والذي يبين أن السلوك المرن ينتهي عند  ، 0.4 f cmحيث  f cmالمقاومة المتوسطة االسطوانية للبيتون على
الضغط ،ثم يبدأ السلوك الالخطي حتى الوصول إلى إجهاد ضغط أعظمي مقداره  f cm  48 MPaوالتي يقابلها
التشوه النسبي  ،  c1  0.23 %حيث تنخفض بعدها المقاومة وصوالً إلى االنهيار عند التشوه النسبي الحدي للبيتون

 .  cu1  0.35%تم تحديد الخواص السابقة من الكود األوروبي ( )Eurocode2, 2004وذلك اعتماداً

على قيمة

المقاومة المميزة األسطوانية للبيتون  f ckالمستخدمة في التجربة والمساوية  .MPa 40كما يبين الشكل ( )b-8تصرف
مادة البيتون على الشد ،حيث يحدث الشق األول عند إجهاد شد أعظمي  ft=4.8MPaوتشوه نسبي حرج   crيساوي
 ،%0.0137ومن ثم تنخفض مقاومة البيتون على الشد حتى الوصول إلى تشوه نسبي  ،  0والذي تُقدر قيمته بعشرة
أضعاف قيمة التشوه النسبي عند التشقق  ،)(ABAQUS, Ver-6.5  crحيث تفقد مادة البيتون القدرة على مقاومة
الشد.
تم استخدام مادة البلوك بمعامل مرونة ( Elastic Modulus) E=7100 MPaو معامل بواسون ( Poisson's
 .ratio) ν=0.2يبين الشكل ( )a-9مخطط اإلجهاد-التشوه النسبي المعتمد في ( )Eurocode6, 2005لتصرف البلوك
في الضغط ،والذي يبين أن السلوك المرن ينتهي عند  ، 1 3 fحيث  fالمقاومة المتوسطة االسطوانية للبلوك في
الضغط ،ثم يبدأ السلوك الالخطي حتى الوصول إلى إجهاد ضغط أعظمي مقداره  f  9 MPaوالتي يقابلها التشوه
النسبي  ) ( Hendry et al.,2004  m1  0.28%حيث تنخفض بعدها المقاومة وصوالً إلى االنهيار عند التشوه
النسبي الحدي لجدار البلوك  .) (Eurocode6, 2005  mu  0.35%كما يبين الشكل ( )b-9تصرف مادة البلوك في
جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد  5العدد  1صفـر 1435هـ -نوفمرب 2013م
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الشد ،حيث يحدث الشق األول عند إجهاد شد  ft=0.9 MPaوتشوه نسبي حرج   crيساوي  ،%0.0127ومن ثم
تنخفض مقاومة البلوك على الشد حتى الوصول إلى تشوه نسبي  ،  0والذي تُقدر قيمته بعشرة أضعاف قيمة التشوه
النسبي عند التشقق  ،  crحيث تفقد مادة البلوك القدرة على مقاومة الشد.
تم استخدام العنصر  S4Rلنمذجة مادة البيتون ،جدار البلوك وشرائح ( .)GFRPوهو عنصر مساحي مؤلف من
أربع عقد ( ،)Nodesكل عقدة تحوي ست درجات حرية ،والرمز  Rللداللة على أنه قد تم تخفيض عدد نقاط غاوس إلى
نقطة واحدة .في حين تم استخدام العنصر  T2D2لنمذجة حديد التسليح الطولي والعرضي .وهو عنصر شبكي مؤلف
من عقدتين ،وكل عقدة تحوي ثالث درجات حرية .تم اعتبار شروط االستناد في النموذج المدروس وثاقة تامة لجميع
العقد عند نقاط االستناد بالقاعدة بما يتوافق مع النموذج التجريبي .تم تطبيق حمل جانبي متزايد في مستوي جدار البلوك
( )URCMفي أعلى اإلطار البيتوني.
تم تقوية النموذج المدروس بإضافة ثالثة شرائح ( )GFRPأفقية موزعة بتباعدات متساوية على كال وجهي
جدار البلوك ( .)URCMعرض الشريحة الواحدة من شرائح (  300 mm ،GFRP) w fوسماكة الشريحة على كل
من وجهي جدار البلوك  1.3 mm ، t fكما هو مبين بالشكل ( .)6إجهاد الشد الحدي لشرائح ( )GFRPالمستعملة
 ،552MPa، f fuوالتشوه النسبي الحدي لها على الشد  ،1.9% ،  fuأما معامل المرونة باتجاه األلياف  ، E Lفيساوي
 GPa 27.6وفق التجربة ( .)Almusallam et al 2007تم اعتماد معامل المرونة لالتجاه المتعامد مع األلياف
 ET=3GPaومعامل بواسون ومعامل القص في مستوي الشريحة  LT=0.35و GLT=0.85GPaعلى الترتيب من
العالقات المذكورة في (.)Batikha, 2008
ت َّمت دراسة دقة تقسيم الشبكة المستخدمة ( ،)Mesh convergenceوذلك للوصول للتقسيم االقتصادي من
حيث زمن التحليل ودقة النتائج معا ،حيث تم اعتماد أبعاد العنصر المساحي  S4Rفي النموذج المدروس ()cm 5x5
كما هو مبين بالشكل (.)10
 1.1دراسة أثر خصائص جدار البلوك ( )URCMعلى نسبة مساهمة شرائح ( )GFRPفي تقوية جدار البلوك
():URCM
fk

لدراسة تأثير خصائص جدار البلوك الذي يمأل مجاز اإلطار البيتوني في نموذج الدراسة ،تم تخفيض قيمة
المقاومة المميزة األسطوانية لجدار البلوك في الضغط في النموذج األساسي ،والذي سنرمز له في هذه الفقرة بـ
( ،)Infilled Frame1من  MPa7.1إلى  .MPa 2وبناء على هذه القيمة تم اعتماد قيمة المقاومة المتوسطة في
الضغط لجدار البلوك  fمساوية لـ ،MPa2.5ومعامل المرونة للبلوك  Eبناء على ( )Eurocode6, 2005مساوياً لـ
 .Mpa 2000سنرمز في هذه الفقرة لنموذج اإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك بالخصائص الجديدة بـ
(.)Infilled Frame2

النتائج والمناقشة:
يبين الشكل ( )11مخطط االنتقال – القوة للنموذج المدروس ،حيث تعبر  Pعن الحمولة الجانبية في حين تعبر
 uعن االنتقال الجانبي للنموذج المدروس في أعلى اإلطار .يُوضح الشكل ( )11أن المقاومة الجانبية لإلطار البيتوني
المدروس مع جدار بلوك ( ،)Infilled Frameوالتي تبلغ ( ،)KN388.5قد ارتفعت بمقدار  %162عن المقاومة
الجانبية لإلطار البيتوني بدون جدار البلوك ،والتي تبلغ ( ،)KN 148وهو ما يدل على تأثير جدار البلوك في رفع
المقاومة الجانبية للجملة اإلنشائية .وهذا موافق لما ُذكر في الدراسات المرجعية ( .)Binici and Ozcebe, 2006كما
يبين الشكل ( )11أن الفرق بين قوة االنهيار التحليلية للنموذج المدروس مع جدار بلوك ،والتي تبلغ (،)KN388.5
وقوة االنهيار التجريبية في ( ،))Almusallam et al, 2007والتي تبلغ ( )KN 417كما هو مبين بالشكل ( ،)7ال
يتجاوز  %8وبالتالي فإن النتائج التحليلية مقبولة.
كما يبين الشكل ( )11منحنى االنتقال  -القوة للنموذج المدروس بعد التقوية بشرائح (( .GFRPحيث تم بالتحليل
الحصول على قوة حدية مقدارها ( )KN 439وهي قيمة متوافقة مع القيمة التجريبية للقوة الحدية للعينة ( ،)I-Sوالتي
تبلغ ( )KN 442كما هو مبين بالشكل ( ،)7مما يجعل النتائج التحليلية والتجريبية شبه متطابقة .كما يوضح الشكل
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( )11زيادة طفيفة في المقاومة الجانبية للنموذج المدروس بعد التقوية بشرائح ( )GFRPأفقية عن المقاومة الجانبية
للنموذج المدروس مع جدار بلوك بدون تقوية ،حيث كانت الزيادة بنسبة  ،%13وهذا موافق لما ُذكر في الدراسة
التجريبية والموضح في الشكل (.)7
لم يتم في هذه الدراسة الحصول على االنتقال نفسه ال ُمسجل في التجربة والمبين في الشكل ( )7بسبب طريقة
النمذجة المعتمدة ،حيث لم يتم أخذ خصائص التماسك بين البيتون وحديد التسليح ،وال بين القطع الحجرية وشرائح
( ،)GFRPوتم فرض التماسك بين شرائح ( )GFRPوجدار البلوك تاماً وهو مايؤثر على االنتقال.
يبين الشكل ( )12التشوهات النسبية الرئيسية في اإلطار البيتوني مع جدار البلوك حيث نالحظ خروج منطقتين
فقط عن العمل في جدار البلوك ،وهما المنطقتان المحددتان لحقل الضغط القطري المتشكل في جدار البلوك تحت تأثير
الحمل الجانبي في مستويه ،وهذا يتوافق مع الشكل ( )1المشار إليه في ( .)Crisafull, 2010يوضح الشكل ( )12أن
عرض حقل الضغط المتشكل في هذه الدراسة يساوي  .))d 0.4وهي قيمة أكبر من القيمة (( d 0.2المذكورة في
( )Penelis and Kappos, 1997والمبينة بالشكل ( .)2يمكن تفسير ذلك بأن عرض حقل الضغط مرتبط بانحناء
الجائز وطول نصف موجةانحناء الجائزالضاغطة على الجدار.
يبين الشكل ( )13التشوهات النسبية الرئيسية في اإلطار البيتوني مع جدار البلوك ،بعد التقوية بشرائح ()GFRP
أفقية .حيث نالحظ عدم خروج أي ليف عن العمل في جدار البلوك ،وأن االنهيار تم في أسفل العمود األيسر من اإلطار
كما هو مشار إليه في الشكل ( .)13ويمكن تفسير ذلك كما ورد في الدراسات المرجعية ( ;Erdem et al., 2006
 )Binici and Ozcebe, 2006بأن جدار البلوك بعد إضافة شرائح ( )FRPأصبح يتصرف كجدار قص وبما أن
تصرفه أصبح كتصرف جدار قص فإن االنهيار أصبح في العمود ،في حين تم االنهيار قبل التقوية في جدار البلوك كما
هو مشار إليه في الشكل (.)12
تم في الشكل ( )14دراسة تأثير سماكة شرائح ( )GFRPاألفقية على القوة الحدية للنموذج المدروس بداللة
النسبة  ELf  t f / Em  t mوهي نسبة ال بعدية تتعلق بخواص شرائح ( )GFRPوخواص جدار البلوك حيث ELf
معامل مرونة الشرائح باتجاه األلياف و tfسماكة الشرائح المستخدمة و  Emمعامل مرونة الجدار و  tmسماكة الجدار،
بينما تمثل  Puعلى الشكل قوة االنهيار لإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك المقوّ ى بشرائح ( )GFRPأفقية،





في حين تمثل  Poقوة االنهيار لإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك بدون تقوية .يوضح الشكل ( )14زيادة
طفيفة في المقاومة الجانبية للنموذج المدروس مع زيادة سماكة شرائح ( )GFRPال تتجاوز  ،%13ويمكن المالحظة أن
الزيادة كانت صغيرة جداً ما بعد السماكة  t f  0.8 mmأو  ELftf/Emtm=0.031وبالتالي فإن  t f  0.8 mmهي
السماكة المناسبة ( )Suitable Thicknessواستخدام سماكة أعلى من هذه القيمة كالقيمة ( )mm2.6المستخدمة في
تجربة ( )Almusallam et al, 2007لن تكون مفيدة في رفع قدرة التح ُّمل .بنا ًء عليه نجد أنه يمكن الوصول إلى
المقاومة الجانبية المطلوبة باستخدام قيمة صغيرة لسماكة شرائح ( ،)GFRPوأن القيمة المعتمدة في تجربة
( )Almusallam et al, 2007هي قيمة غير اقتصادية كما تبين تحليلياً.
تمت دراسة تأثير نسبة المساحة التي تغطيها شرائح ( )GFRPمن المساحة الوجهية لجدار البلوك على المقاومة
الجانبية لإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك المق ّوى بشرائح ( )GFRPأفقية كما هو مبين بالشكل ( .)15حيث
يوضح الشكل أنه يمكن الوصول إلى المقاومة الجانبية المطلوبة بتغطية  %20فقط من المساحة الوجهية لجدار البلوك
بشرائح ( ،)GFRPوأن تغطية مساحة أكبر من جدار البلوك بشرائح ( )GFRPكما تم في تجربة ( Almusallam et
،)al, 2007حيث بلغت النسبة  ،%58لن تكون مفيدة في رفع قدرة التح ُّمل وسيكون حالً غير اقتصادي كما تبين تحليلياً.
يبين الشكل ( )16مخطط االنتقال  -القوة للنموذج ( )Infilled Frame1و( )Infilled Frame2قبل التقوية
وبعد التقوية بشرائح ( )GFRPأفقية .حيث يوضح الشكل أن المقاومة الجانبية لإلطار البيتوني المدروس مع جدار بلوك
()Infilled Frame1بمقاومة ضغط متوسطة  ،MPa9والتي تبلغ ( ،)KN 388.5قد ارتفعت بمقدار  %162عن
المقاومة الجانبية لإلطار البيتوني بدون جدار البلوك ،والتي تبلغ ( ،)KN 148في حين أن المقاومة الجانبية لإلطار
البيتوني المدروس مع جدار بلوك ( )Infilled Frame2بمقاومة ضغط متوسطة  ،MPa2.5والتي تبلغ (،)KN 195
قد ارتفعت بمقدار  % 31عن المقاومة الجانبية لإلطار البيتوني بدون جدار البلوك ،وهو ما يدل على أن جدار البلوك هو
من يسيطر على عمل الجمل اإلنشائية في حال وجوده .وهذا موافق لما ُذكر في الدراسة المرجعية ( Binici and
 )Ozcebe, 2006في الشكل ( )4حيث أن مقاومة جدار البلوك المنخفضة أدت إلى ارتفاع ضئيل ( )%30في المقاومة.
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كما يوضح الشكل ( )16أن تطبيق شرائح ( )GFRPبشكل أفقي على جدار البلوك ( )URCMفي (Infilled 1
 )Frameأدى إلى زيادة المقاومة الجانبية بنسبة  %13عن المقاومة الجانبية لنفس النموذج بدون تقوية ،في حين أدى
ذلك في النموذج ( )Infilled Frame2إلى زيادة المقاومة الجانبية بنسبة  %30عن المقاومة الجانبية للنموذج بدون
تقوية .نالحظ أن فعالية ( )GFRPأصبحت أكبر عند اعتماد جدار بلوك بمقاومة ضغط منخفضة كما ورد في ( Binici
( and Ozcebe(2006الشكل .)4

االستنتاجات:
تم في هذه المقالة دراسة تأثير تقوية جدار البلوك باستعمال شرائح  GFRPعلى تصرف اإلطار المملوء بجدار
البلوك على األحمال الجانبية ،حيث تم استعمال طريقة العناصر المحدودة وتحليل الخطي يأخذ بعين االعتبار الخطية
المادة  .تبين هذه الدر اسة أن جدار البلوك يؤدي إلى زيادة مقاومة الجملة اإلطارية على األحمال الجانبية بشكل ملحوظ،
وإن نسبة الزيادة ترتبط بالمواصفات الميكانيكية لجدار البلوك حيث أن استخدام جدار بلوك بمقاومة ضغط مرتفعة يؤدي
إلى زيادة المقاومة ،من هنا فإن إهمال جدار البلوك ال يعكس التصرف الحقيقي للجملة اإلنشائية .كما بينت هذه المقالة أن
تقوية جدار البلوك باستعمال شرائح ( )GFRPبمساحات صغيرة (سماكة وعرض) أدت إلى الحصول على المقاومة
المطلوبة ل إلطار البيتوني المملوء بالجدار على األحمال الجانبية ،وتختلف نسبة الزيادة باختالف مقاومة جدار البلوك
حيث أن فعالية التقوية تكون أكبر مع مقاومة منخفضة لجدار البلوك على الضغط.
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Abstract
Many Saudi cities have lost their commercial importance. The old
Central Business Districts (CBD's) suffer from loss in their urban identity,
social reluctance and migration of their traditional residents to new
neighborhoods. The paper aims to revitalize city centers through the views of
shoppers. Prince Bandar Bin Abdulaziz Street known as Alsoiket Street in
Alkhobar was chosen as a case study. The study adopted the descriptive
documentary survey research methods.
The study is presented in four parts. Part I is the introduction which
highlights the methodology of the study, determine the objectives, the scope
and research method. While part II is devoted to the literature review related
to revitalizing city centers, focusing on studies of residential streets in the
CBD's. Part III analyzes the views of shoppers to revitalize city centers and
bring them back to life. Part IV is devoted to conclusions and
recommendations.
The findings showed that Prince Bandar Street in its current state lacks
public services, proper maintenance and enough parking. Besides, the street
suffers from low levels of hygiene, and lack of comfortable seating areas. The
street design does not provide entertainment or social activities and interactions.
To improve the environment, the majority of respondents supported turning the
street into a pedestrian walkway only and the rehabilitation and provision of
basic services satisfying the needs of frequent visitors.
Keywords:

City Revitalization, City Centers, Pedestrian Streets, Alkhobar, Saudi Arabia.
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الخالصة
فقدت كثير من المدن السعودية أهميتها التجارية وتعاني من الهجرة لألحياء الجديدة وفقدان
هويتها العمرانية .تهدف الورقة إلى إعادة إحياء مراكز المدن من خالل التعرف على آراء المتسوقين
واختير شارع األمير بندر بن عبد العزيز المعروف بشارع السويكت في مدينة الخبر كحالة دراسية.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي المسحي و اشتملت على مقدمة وأربعة أجزاء رئيسة يكمل
بعضها بعضا .سلط الجزء األول الضوء على منهجية الدراسة فحدد هدفها وغاياته ونطاقها وأسلوب

جمع المعلومات .بينما خصص الجزء الثاني لمراجعة أدبيات إعادة إحياء مراكز المدن وركز على

دراسات الشوارع التجارية السكنية الواقعة في المناطق المركزية .أما الجزء الثالث فحلل آراء المتسوقين
حول سبل إعادة إحياء مراكز المدن وبعث الحياة فيها .بينما قدم الجزء الرابع الخالصة والتوصيات.
اتضح من النتائج أن شارع األمير بندر في حالته الراهنة يفتقر للخدمات العامة والصيانة ومواقف
السيارات ويعاني من تدني مستويات النظافة .فضال عن ذلك ال توجد أماكن للجلوس والراحة وتصميم
الشارع ال يتيح تقديم عروض ترفيهية أو نشاطات اجتماعية .ولتحسين بيئة التسوق أيد أغلبية
المشاركين تخصيص الشارع للمشاة فقط واعادة تأهيل الخدمات األساسية وتوفيرها والتي يتطلع لها
مرتادي الشارع.
الكلمات الدالة:
إعادة اإلحياء ،مراكز المدن ،شوارع المشاة ،تطوير المدن ،المملكة العربية السعودية ،الخبر
تعتبر مراكز المدن القلب النابض لألنشطة الحضرية حيث يتركز السكان والفعاليات االقتصادية

واالجتماعية .تعددت أسباب زيارة السكان والسائحين لهذه المراكز ،فالبضائع النادرة واألسعار المنافسة
تعد من أهم عناصر الجذب.
شهههدت كثيههر مههن المههدن السههعودية خههالل الونههة األخي هرة عههزوف المتسههوقين عههن زيههارة المنههاطق

المركزية األمر الذي أدى لظهور بوادر كساد اقتصادي حادا .يمكهن أن تعهزى ههذه الظهاهرة لعهدة اسهباب

مهن أهمههها زيهادة االختناقههات المروريهة ومهها صههحبها مهن زيههادة معهدالت تلههوث للههواء والضوضههاء .إضههافة
لذلك تنامي التلوث البصري الناتج من عدم تناسهق وجههات المبهاني ،وتهدني البيئهة العمرانيهة بشهكل عهام،

واطالق العنان لالفتات التجارية .مع زيادة معدالت النمو العمراني للمهدن وتوسهعها األفقهي سهاعدت ههذه
العوامل في فقدان مركز المدن بريقها لصالح المجمعات التجارية الكبيرة التي تزايدت في الونة األخيهرة
وانتشرت على أطراف الكتلة العمرانية.
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تتمثههل مشههكلة الد ارسههة فههي فقههدان المن هاطق المركزيههة للمههدن السههعودية أهميتههها التجاريههة والسههكنية
وعزوف السكان والمتسوقين عنها وتالشت أهميتها االقتصادية واالجتماعية.
منهجية الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على آراء المتسوقين حول سبل إعادة إحياء مراكز المدن وبعث الحيهاة
فيههها .اختيههر شههارع األميههر بنههدر بههن عبههد العزيههز بههالخبر المعههروف بشههارع السههويكت الههذي يعتبههر نمههوذ
لشوارع التجارية السكنية في المناطق المركزية في المدن السعودية كحالة دراسية.
كان شارع األمير بندر بن عبد العزيز أحد األسواق الرئيسية في مدينة الخبر ،وذلك لتركز العديهد
من المحهالت التجاريهة التهي يصهعب االسهتنناء عنهها ،خصوصها للنسهاء ،مثهل محهالت الهذهب ،المالبهس
الج ههاهزة ،العب ههاءات واألقمش ههة .فق ههد الش ههارع بريق ههه كأح ههد الشه هوارع التجاري ههة لص ههالح المجمع ههات التجاري ههة
الحديثة المنلقة المنتشرة على أطراف المدينة.
تمتد منطقة الدراسة من تقاطع طريق الملك عبدهللا بن عبدالعزيز إلى تقاطع الشارع السادس

عشر بطول كيلو و نصف الكيلو تقريبا و يحده من جهة الشرق شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز،
ومن جهة النرب شارع األمير مشعل بن عبدالعزيز ،الشكل (.)1-1
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النطاق المكاني للدراسة شكل 1-1
(المصدر :أمانة المنطقة الشرقية  +إعداد الباحثين2012 ،م)

يبلغ طول شارع األمير بندر من تقاطع طريق الملك عبدهللا إلى تقاطع الشارع السادس  10.5كم

تقريبا وعرضه  18مت ار ،ويتكون من رصيف من كل جانب بمجموع  4أمتار وموقف سيارات من كل
جانب بمجموع  6أمتار ومسارين بمجموع  8أمتار .كما يختلف عرض الرصيف في بعض األماكن
ليصل إلى  3أمتار كما في الشكل رقم ( .)2-1وتتراوح ارتفاعات المباني الواقعة عليه ما بين دور
واحد إلى  5أدوار وتقدر أعداد مواقف السيارات ب  700موقف تقريبا على امتداد السوق وعلى جوانب

تقاطعاته.
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شكل  2-1تفصيل عرض شارع األمير بندر بن عبدالعزيز بالخبر الحالي

يعتمد تخطيط الشوارع في منطقة الدراسة غالبا على التخطيط الشبكي ذي االتجاه الواحد في كل
شارع ،وينعكس في الشارع الذي يليه .ولهذه الطريقة إيجابيات بحيث يستطيع السائق الدوران على تلك
األراضي بسهوله .ويوضح الشكل رقم ( )3-1اتجاه حركة مرور السيارات في الشوارع التي تتقاطع مع

منطقة الدراسة.
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شكل  3-1حركة مرور السيارات في التقاطعات المحيطة بشارع األمير بندر بن عبدالعزيز

سيتحقق هدف الدراسة من خالل إنجاز األغراض التالية:

 .1مراجعه األدبيات ذات الصلة بإعادة إحياء مراكز المدن.

 .2التعرف على آراء مرتادي الشارع لنرض التسوق من خالل مسح ميداني.
 .3تحليل البيانات ومناقشة النتائج.
 .4تحديد التوصيات.
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اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي المسحي واشتملت على عده مهام يكمل بعضها بعض
بناء على أغراضها.
أ-

المهمة األولى :تهدف مراجعه األدبيات ذات الصلة بإعادة إحياء مراكز المدن ويركز على
أساليب إعادة تطوير الشوارع التجارية السكنية الواقعة المناطق المركزية للمدن.

ب -المهمةةة الثانيةةة :تهههدف للتعههرف علههى آراء المتسههوقين حههول سههبل إعههادة إحيههاء م اركههز المههدن مههن
خالل مسح ميداني لمرتادي شارع األمير بندر بن عبدالعزيز بالخبر لنرض التسوق.

ج -صههممت اسههتمارة االسههتبيان لتعبههأ ذاتيهها مههن المشههاركين وذلههك لصههعوبة عمههل المقههابالت الشخصههية
المباش هرة خصوصهها مههع النسههاء .إضههافة إلههى ذلههك يحقههق هههذا األسههلوب الحفههاه علههى س هرية وهويههة
المشههاركين ممهها يعههزز التعبيههر بحريههة عههن الراء واإلدالء بالبيانههات الشخصههية المطلوبههة مههن دون

أدنى حر  .كما أنه يعطي المشارك وقتا كافيا لإلجابة على األسئلة.
د -صههممت اسههتمارة االسههتبيان بعنايههة خاصههة ،حيههث أخههذت شههكل كتيهب ،دون علههى صههفحة النههالف
بعه ههض المعلومه ههات األساسه ههية عه ههن الد ارسه ههة .كمه هها خصصه ههت الصه ههفحة األوله ههى لرسه ههالة موجه ه هة

للمشاركين توضح أهمية االستبيان وضرورة تحرى الدقة واجابة جميع األسئلة .كمها ركهز علهى أن

اإلجاب ههات س ههتكون سه هرية وستس ههتخدم لن ههرض الد ارس ههة فحس ههب .وض ههعت األس ههئلة بطريق ههة س هههلة
ومباشرة وحددت خيارات لإلجابة.
عكههس محتههوى االسههتبانة هههدف الد ارسههة ،فاشههتملت علههى خمههس مجموعههات مههن األسههئلة  ،ركههزت

المجموعة االولى على األسئلة العامة ،فتضمنت أسئلة عن مكان السكن ،بعد المسكن عن شارع األمير

بندر بن عبدالعزيز ،المدة الزمنية التي تستنرق بالسيارة للقدوم الى شارع األمير بندر بن عبدالعزيز.

امهها المجموعههة الثانيههة فخصصههت الستقصههاء آراء الههزوار حههول زيههارتهم الحاليههة ،و اشههتملت علههى
أسئلة حول آخر زيارة للشارع ،السبب الرئيسي لزياره الشارع ،من صهاحب ال ازئهر فهي ههذه الزيهارة ،المهدة

التي يقضيها الزائر في الشارع ،وسيله المواصالت التي يستخدمها الزائر للقدوم الى الشارع.

وركزت المجموعة الثالثة على تقييم الوضع الحالي للشارع ،واشهتملت علهى عهدة أسهئلة حهول حالهة
الشههارع ،أمههاكن الجلههوس فههي الشههارع ،تههوفر المواقههف فههي الشههارع  ،الخههدمات المتاحههة فههي الشههارع ،ممهرات
المشههاة ،األمههاكن المظلل ههة ،المس ههاحات الخضه هراء ،تههوفر احتياط ههات الس ههالمة ،ص ههيانة الشههارع ،النظاف ههة،
األنشطة الحالية ،أماكن لعب األطفال.
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كمهها ركههزت المجموعههة الرابعههة علههى اقت ارحههات لتطههوير الشههارع ،واشههتملت علههى عههدة مسههائل ،منههها
مههثال :تههوفير مواقههف السههيارات ،توسههعه األرصههفة علههى جههانبي الشههارع ،توضههيح تقاطعههات المشههاة علههى
جانبي الشارع ،توفير أماكن مخصصة للعب األطفال  ،تهوفير دورات ميهاه عامهة ،تهوفير أمهاكن للجلهوس
في الشارع ،تخصيص الشارع للمشاة فقط ،توفير مطاعم ومقاهي عالمية بالشارع.
بينمهها خصصههت المجموعههة الخامسههة للتعههرف علههى الخصههائص الديموغرافيههة للمشههارك باالسههتبانة،
فاش ههتملت عل ههى أس ههئلة ح ههول العم ههر ،الممه ههل العلم ههي ،ال ههدخل الش هههري ،الج ههنس ،الحال ههة االجتماعي ههة،
الجنسية.
قب ههل الش ههروع ف ههي توزي ههع االس ههتبانة عل ههى ال ههزوار ت ههم تعه هريفهم بنبه هذة مختصه هرة ع ههن ه ههدف الد ارس ههة
وأهميتها .وتم التأكيد علهى الهزوار بأهميهة إعهادة االسهتبانات فهي الوقهت نفسهه بعهد إكمالهها .ووزعهت 220

اسههتمارة أعيههدت منههها  200اسههتمارة بعههد إكمالههها مههن المشههاركين بالمسههح .وبههذلك تكههون نسههبة االسههتجابة
لالستبيان .%90
ه -المهمةةةة الثالثةةةة :تركههز علههى تحليههل البيانههات ومناقشههة النتههائج آخههذة فههي الحسههبان نتههائج مراجعههه
الدراسات السابقة.
و -المهمة الرابعة :خصصت لتقديم الخالصة والتوصيات بناء على نتائج المهام السابقة.

مراجعة األدبيات
تعددت الدراسات في مجال إعادة إحياء مراكز المدن ولكنها التقت حول قواسم مشتركة وتبنت
كثي ار من السياسات المتشابهه .ركزت هذه الدراسات على التالي:
ز -الجانب االجتماعي
ذهبت الدراسات في الجانب االجتماعي إلى تنوع األنشطة الثقافية والتجارية والترفيهية لمراكز
المدن حيث يتم الجمع بين النشاطات التجارية والسكنية والمكاتب في كثير من األحيان .يخصص

الطابق األرضي للمحالت التجارية مثل محالت التجزئة العامة والمتخصصة ،والمطاعم ،واألنشطة
الترفيهية واألنشطة الثقافية و في الطوابق العليا الوحدات السكنية والمكاتب.
فضال عن ذلك تخصيص ساحات للمناسبات الثقافية ،واالحتفاالت ،والبرامج االجتماعية،
والمسابقات ،ومسرح الشارع وغيرها من الفعاليات الجاذبة لسكان المدن وزوارها .كما أكدت الدراسات
على ضرورة توفير مراكز للخدمات اإلسعاف والشرطة لتعزيز الشعور باألمان .إضافة الى ذلك كان
جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد  5العدد  1صفـر 1435هـ -نوفمرب 2013م

Alshuaibi et al: Views of shoppers about

39

للطفل نصيب كبير من االهتمام حيث اشارت الدراسات إلى أهمية الحدائق أو الساحات الترفيهية

المزودة باأللعاب المناسبة لشتى المراحل العمرية ).(City of Santa Monica: 1997
تبنت الدراسات تشجيع شوارع المشاة ومحاولة ربطها مع بعضها البعض لتكوين محيط ممتاز في

الهواء الطلق للتسوق والراحة في ٍ
آن واحد .حدد شارع المشاة األمثل لراحة المستخدمين بأنه هو الذي

يكون فيه عرض الشارع ال يتجاوز ارتفاع المباني المحيطة به وتتركز األنشطة الرئيسية والمهمة في

بداية الشارع ونهايته لكي تكون بذلك الحركة من البداية لنهاية وبالعكس ، .(Alexander: 1977

 .)Soderholm: 2008ذهبت بعض الدراسات ضرورة تخصيص ما يقارب  3أمتار من الرصيف
للجلوس في الهواء الطلق أثناء تناول الطعام أو شرب القهوة والشاي ،باإلضافة إلى توفير العديد من
المرافق العامة كدورات مياه City of Florence:2010)، .(Alexander and others: 1977

ح -الجانب البيئي
ّبينت الدراسات السابقة االهتمام بعملية التشجير بحيث كان التركيز على أن يكون حجم األشجار
متناسبا مع حجم المباني ،باإلضافة إلى الحرص على منع المركبات من دخول مراكز المدن أو تقليل
حركتها أذا تعذر ذلك تفعيل دور النقل العام والتشجيع على المشي .تشير الدراسات الى أهمية تشجير
الساحات العامة والتركيز على تلك التي تنما بشكل عامودي حتى ال تحجب الرميا .أضف الى ذلك
توفير قنوات مائية ونوافير واستخدام األلوان بشكل فاعل لتوفير أماكن محببة للمشي وكذلك للجلوس

واالستمتاع بالمناظر الجميلة والتسوق في نفس الوقت ). (Alexander, 1977

ط -الجانب التصميمي
اتفقت الدراسات على المحافظة على الطابع العمراني المحلي من خالل الحفاه على المباني
التاريخية القائمة واضفاء الطابع المحلي على المباني والفراغات الحضرية الجديدة .وأشارت الى أهمية
تأكيد المداخل ونهايات الشوارع باستخدام عالمات مميزة مثل األقواس  ،البوابات  ،والميادين .وأن

يتناسب عرض الشارع مع ارتفاعات المباني وتنيير اتجاهه وعرضه فيتسع وتضيق وذلك لخلق التنوع
واإلثارة في التصميم (الطويل.)2005 :

كما اهتمت الدراسات بإيجاد ساحات وميادين للتجمع ومزاولة النشاطات الحضرية الترفيهية
واالجتماعية في المناسبات العامة واألعياد .تلعب الساحات والميادين العامة في مركز المدينة دو ار
مهما في تخفيف االزدحام نتيجة الستيعابها لكثرة األنشطة التجارية .اقترحت الكسندر أن ال يزيد عرض
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الميدان عن  45إلى  60قدم ( مايقارب  15الى  20متر) ،وهذا ينطبق فقط على العرض في االتجاه

القصير .أما في االتجاه الطويل يمكن أن تكون بشكل أطول غير محدد ((Alexander, 1977

ومن ناحية المواد يقترح معالجة األرضيات والتنوع في عملية المعالجة (حجر  ،رخام  ،وما
شابههما) والتنوع في ألوانها وأحجامها ،والتنوع في مستويات األرضيات فترتفع عند المداخل وتنخفض
في بعض المناطق .ويوصي بتوفير مجسمات ومعالم جمالية في بعض المناطق ومقاعد لالستراحة
وأماكن للجلوس وتظليلها عن أشعه الشمس المباشرة ،وتوفير حاويات نفايات بشكل مناسب وتوفير
اللوحات اإلرشادية واالهتمام باإلضاءة وتنوعها من ناحية األشكال واأللوان واالرتفاعات (بدران
.)2001:
تأكد تمكد الدراسات على مراعاة الحدود القصوى الرتفاعات المباني وعروض الطرق سواء

خصصت للسيارات أم للمشاة .كما تشير الدراسات إلى أهمية تحديد الساحات والمناطق الخضراء،
واحترام مداخل المباني خاصة ذات البعد التاريخي ،وحماية المناظر الطبيعية والمباني المعمارية،
فضال عن ذلك احترام السالمة واألمان خصوصا للمشاة (بدران ،2001:الحمود. )2002:
 -1تحليل البيانات ومناقشة النتائج
 1-3الخصائص الديموغرافية للمشارك باالستبانة:
يوضح الجدول رقم ( )1أن الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية مثلوا في الدراسة .حيث كانت نسبة
المشاركين من الفئة العمرية من  25سنة إلى  34سنة بنسبه  ،%58وتلتها الفئة من  18سنة إلى  24سنة بنسبه

 ،%35أما باقي الفئات فتراوحت ما بين نسبه  1%إلى  .%5كما شكلت النسبة األكبر في الممهل العلمي للحاصلين
على البكالوريوس  % 66و تقاربت نسب الحاصلين على الثانوية والدبلوم والدراسات العليا حيث تراوحت ما بين %9

إلى  ،%13أما أقل من الثانوية فقد شكلت  % 1فقط .كما شكلت النسبة األكبر للدخل الشهري للزوار من – 10001
 20000ريال بنسبة  %29تلتها من  10000 – 5001ريال  %23من ثم اقل من  3000ريال  %22و من ثم
 5000 – 3001ريال  %17و أخي ار أكثر من  20000ريال  .% 9تم تمثيل كافة شرائح المجتمع من ناحية الدخل.
في .تقاربت نسبة وجود الذكور واإلناث في الشارع حيث شكل الذكور  %53فيما كانت نسبة اإلناث  .%47كما تقاربت

نسبة المتزوجين من غير المتزوجين من الزوار في الشارع حيث شكل وجود المتزوجين  %51وغير المتزوجين .%49

أخير شكلت نسبة السعوديين  %97فيما لم تتجاوز نسبة غير السعوديين .%3
ا
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النسبة المؤية

الخصائص
اقل من  18سنه
من  -18الى  24سنه
من  25الى  34سنه
من  35الى  44سنه
من  45الى  54سنه
من  55سنه و اكثر
أقل من الثانوية
الثانوية
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
غير ذلك
اقل من  3000لاير
من  5000 - 3001لاير
من  10000 – 5001لاير
من  20000 – 10001لاير
اكثر من  20000لاير

0.0%
34.4%
58.0%
5.1%
1.3%
1.3%
1.0%
8.8%
12.6%
66.7%
11.3%
0.0%
22.2%
17.0%
23.5%
28.8%
8.5%

ذكر

52.9%

انثى

47.1%

متزوجون

50.6%

عزاب

49.4%

أرامل ومطلقون

0.0%

سعودي

97.5%

غير سعودي
الجدول رقم ( )1الخصائص الديموغرافية للمشارك باالستبانة

2.5%

الــعــمــر

المؤهل العلمي

الدخل الشهري

الجنس

الحالة االجتماعية

الجنسية

(المصدر :إعداد الباحثين2012 ،م)

 2-3بعةةةد المسةةةامن والمةةةد الزمنيةةةة التةةةي تسةةةتارقها الرحلةةةة بالسةةةيار إلةةةى شةةةارع األميةةةر بنةةةدر بةةةن
عبدالعزيز:
شكلت النسبة األكبر من الزوار لشارع األمير بندر من مدينة الخبر بنسبة  %44يليها مباشرة مدينة الدمام بنسبة

 %31من ثم الظهران بنسبة  %15فيما كانت النسبة المتبقية ( )%10من مدن رأس تنورة والجبيل واألحساء و
الرياض.
ويوضح الجدول رقم ( )2أن ما يقارب ثلث العينة تبعد مساكنهم عن شارع األمير بندر بأكثر من  20كلم ،وما
يقارب الخمس تبعد مساكنهم ما بين  10إلى  20كم ،وحوالي الربع تبعد مساكنهم ما بين  5إلى  10كم .انخفضت

نسبة الذين يسكنون قرب الشارع لتصل  %14.4للذين يسكنون على مسافة أكثر من 2كم الى  5كم ،و  %6.7للذين

يسكنون على مسافة أكثر من  1كم إلى  2كم ،والى  %3.1للذين يسكنون على مسافة كيلو واحد أو أقل.
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بعد المسكن عن شارع األمير بندر

اإلجابة

النسبة المئوية

 1كم أو أقل
أكثر من  1كم إلى  2كم
أكثر من 2كم الى  5كم
أكثر من 5كم الى 10كم
أكثر من 10الى  20كم
أكثر من 20كم

3.1%
6.7%
14.4%
26.8%
18.0%
30.9%

الجدول رقم ( )2بعد المسكن عن شارع األمير بندر

بخصوص المدة الزمنية التي تستنرق للوصول إلى شارع األمير بندر بالسيارة من مكان سكن المشاركين في

المسح إفادة البيانات أن ما يقارب النصف ( ) %44يصلون خالل  10دقائق إلى  20دقيقة .بينما تصل زمن الرحلة

من ساعة لفئة محدودة من العينة ال تتجاوز ( %12جدول .)3

المدة الزمنية التي تستغرق
للوصول بالسيارة الى شارع
األمير بندر من مكان سكنك

اإلجابة

النسبة المئوية

من  10دقائق أو اقل
اكثر من 10دقائق إلى  20دقيقه
من  40 – 20دقيقه
اكثر من  40دقيقه الى ساعه
اكثر من ساعه

15.5%
44.3%
25.3%
3.1%
11.9%

الجدول رقم ( )3المد الزمنية للوصول بالسيار الى شارع األمير بندر من مكان سكن المشاركين بالمسح

 3-3خصائص زيار الشارع :
بالنسبة لمدى تردد المتسوقين على شارع األمير بندر أتضح من البيانات أن هناك تباين كبير بين المتسوقين.
فكانت أخر زيارة للشارع قبل شهر لما يقرب لثلث العينة .فتدنت النسبة لتصل إلى  %7.2للذين زاروا الشارع بنفس اليوم
والى  %8.7للذين زاروا الشارع قبل سنة (جدول .)4

أخر زيارهك لشارع االمير بندر

اإلجابة

النسبة المؤية

اليوم
قبل  3ايام
قبل اسبوع
قبل شهر
قبل  6شهر
قبل سنه

7.2%
13.3%
22.6%
30.3%
17.9%
8.7%

الجدول رقم ( )4اخر زياره لشارع االمير بندر
(المصدر :إعداد الباحثين2012 ،م)
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ويوضح الجدول رقم ( )5السبب الرئيسي للزيارة شارع األمير بندر فإفادة البيانات أن النالبية ( )%77يأتون

لشراء مستلزماتهم ،بينما  4.7البقية يأتون الستبدال سلع سبق أن اشتروها من الشارع أو للترفيه أو أغراض تسوقية

أخرى.

ما هو السبب الرئيسي لزيارتك الحالية لشارع
األمير بندر؟

اإلجابة

النسبة المؤية

شراء
استبدال
للترفيه
غير ذلك...حدد

76.7%
4.7%
11.9%
6.7%

الجدول رقم ( )5السبب الرئيسي للزيار الحالية لشارع األمير بندر

ويوضح الجدول رقم ( )6أن أكثر من نصف المتسوقين يأتون بصحبة أفراد عائالتهم وأن ما يقارب الخمس

يأتون مع األصدقاء ،و نسبة محدودة ( )%1.5يأتون مع آخرين مثل الساقين والخدم ،فيما يأتي ما يقارب الخمس
بمفردهم.

من صاحبك في هذه الزيارة لشارع األمير بندر ؟

اإلجابة

النسبة المؤية

بمفردك
األصدقاء
أفراد العائلة
غير ذلك....حدد

22.1%
21.0%
55.4%
1.5%

الجدول رقم ( )6بعد المسكن عن شارع األمير بندر

ويوضح الجدول رقم ( )7الوقت الذي يقضيه الزائر في الشارع في الزيارة حيث أن أكثر من النصف ()%58

يقضون في الشارع أقل من ساعة .يدل هذا على أن أغلب الزوار يأتون لقضاء حوائجهم من شراء أو استبدال وال
يمكثون كثي ار هناك .يمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى أن الشارع يفتقر للمرافق واألنشطة التي تشجع الزوار على قضاء

وقت أكبر.

الوقت الذي يقضيه المتسوق في الشارع

اإلجابة

النسبة المؤية

أقل من ساعه
من ساعة إلى ساعتين
من ساعتين إلى ثالث ساعات
من  3ساعات إلى  5ساعات
أكثر من ذلك

57.2%
34.0%
7.2%
0.5%
0.5%

الجدول رقم ( )7الوقت الذي تقضيه في الشارع في هذه الزيار
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ويوضح الجدول رقم ( )8وسيلة المواصالت التي تستخدم للوصول إلى شارع األمير بندر .شكلت السيارة التي

يقودها المتسوق أو أحد أفراد أسرته وسيلة المواصالت الرئيسة للوصول للشارع حيث يستخدمها ما يقرب ثالثة أرباع

المتسوقين .فيما يأتي ما يقارب الربع الخر مع سائقين خاصين ،وتتدنى نسبة الذين يأتون بالنقل العام إلى .%0.5

النسبة المؤية

اإلجابة
سيارة خاصه
سيارة مع سائق خاص
وسيلة المواصالت المستخدمة للوصول إلى شارع األمير بندر
سيارة أجره
نقل عام
على األقدام
دراجه
الجدول رقم ( )8وسيلة المواصالت التي استخدمتها للوصول إلى شارع األمير بندر في هذه الزيار

76.3%
23.2%
0.0%
0.5%
0.0%
0.0%

 4-3آراء المتسوقين حول الشارع:
يوضح الجدول رقم ( )9تقييم الوضع الحالي للشارع .قيم  %36.4من عينه الدراسة مواقف في الشارع برديء.

فيما يرى  %78.7د المساحات الخضراء معدومة في الشارع ،كما أفاد  %79.5بعدم وجود أماكن للجلوس في الشارع،

،اشار  %62.9بعدم توفر السالمة و األمان في الشارع ،ويرى  %72.7عدم وجود أي نوع من أنواع التسلية لألطفال،

وذكر  %80.5عدم وجود أي نوع من المساحات المظللة ،وأشار  %56.3إلى رداءة وسائل الترفيه .صرح %77.9
أنهم غير راضين عن مظهر الشارع ال ،ويرى  %44.8أن مستوى الشارع رديء مقارنة بالمجمعات التجارية.
تقييم الوضع الحالي للشارع
السؤال
موقع الشارع
سهوله الوصول الى الشارع
توفر المواقف للشارع
األماكن المخصصه للجلوس في الشارع
الخدمات التجارية التي يقدمها الشارع
ممرات المشاة في الشارع
المساحات الخضراء في الشارع
المساحات المظللة في الشارع
المناظر الجمالية في الشارع
توفر السالمة و األمان في الشارع
صيانة الشارع
نظافة الشارع
األنشطة الحالية في الشارع
الترفيه الحالي في الشارع
اماكن العاب االطفال في الشارع
توفر الخصوصية للعائالت في الشارع
التسوق في شارع السويكت مقارنة بالشوارع التجارية االخرى
التسوق في شارع السويكت مقارنة بالمجمعات التجارية

رديء

مقبول

جيد

ممتاز

15.9%
36.4%
36.4%
79.5%
8%
32.6%
78.7%
80.5%
77.9%
62.9%
45.5%
34.5%
33.3%
56.3%
72.7%
48.2%
17.2%
44.8%

31.8%
33%
33%
13.6%
37.5%
33.7%
15.7%
14.9%
18.6%
30.3%
42%
42.5%
42.5%
32.2%
21.6%
28.2%
33.3%
33.3%

35.2%
26.1%
6.7%
5.7%
47.7%
23.6%
5.6%
4.6%
2.3%
4.5%
11.4%
18.4%
20.7%
10.3%
4.5%
17.6%
37.9%
19.5%

17%
4.5%
0%
1.1%
6.8%
10.1%
0%
0%
1.2%
2.2%
1.1%
4.6%
3.4%
1.1%
1.1%
5.9%
11.5%
2.3%

الجدول رقم ( )9تقييم الوضع الحالي للشارع
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 5-3اقتراحات المشاركين وآراؤهم حول سبل تطوير الشارع:
يوضح الجدول رقم ( )10اقتراحات وآراء المشاركين حول سبل تطوير الشارع وبعث الحياة فيه .أشارت

 %47.5من عينة الدراسة إلى (موافق جدا) على مقترح أن يكون الشارع مخصصا للمشاة ،ونسبة  %64.1إلى وضع
أماكن للجلوس فيه ،وتوفير مطاعم بنسبة  ، %53.8و %61.7إلى توفير مقاهي .إضافة إلى ذلك يرى %75.3

تخصيص مواقع للسلع المختلفة على سبيل المثال تجميع محالت الذهب بالقرب من بعضها ،ومحالت األقمشة بالقرب
من بعضها وهكذا لباقي السلع .فضال عن ذلك اقترح  %64.2توفير سيارات كهربائية صنيرة لنقل المتسوقين على

امتداد الشارع ،واقترح  %48.1توفير أماكن للعب األطفال.

اقتراحات لتطوير الشارع
السؤال
سهوله الوصول للشارع من مكان السكن
مواقف السيارات متوفرة في الشارع
توسعه األرصفة على جانبي الشارع
سهوله التنقل بين جانبي الشارع
استطيع اختيار موقفي بالقرب من المحل المطلوب
توفر الراحة التامة للنساء أثناء التسوق
اراقب اطفالي بقلق اثناء التسوق
توفير اماكن مخصصه للعب االطفال للمساهمة في راحة المتسوق
يلزم توفير انشطه ثقافيه في الشارع
يجب توفر دورات مياه عامه
يلزم توفير اماكن للجلوس
يخصص الشارع للمشاة فقط
توفير مواقف متعددة لألدوار خلف الشارع
تجميع محالت الذهب بالقرب من بعضها و محالت األقمشة بالقرب
من بعضها و على هذا الحال لكل باقي األنشطة
توفير سيارات صغيرة كهربائية لنقل المتسوقين من امتداد الشارع
توفير مطاعم عالمية في الشارع
توفير مقاهي عالمية في الشارع

غير موافق اطالقا

غير موافق

موافق

موافق جدا

7.4%
22.2%
12.3%
5%
33.3%
17.3%
7.4%
6.2%
5%
1.2%
2.6%
12.5%
2.5%

19.8%
24.7%
25.9%
28.8%
18.5%
23.5%
9.9%
8.6%
15%
6.2%
2.6%
18.8%
7.5%

45.7%
23.5%
27.2%
38.8%
23.5%
28.4%
38.3%
37%
45%
23.5%
30.8%
21.3%
23.8%

27.2%
29.6%
34.6%
27.5%
24.7%
30.9%
44.4%
48.1%
35%
69.1%
64.1%
47.5%
66.3%

3.7%

4.9%

16%

75.3%

1.2%
10%
7.4%

12.3%
8.8%
7.4%

22.2%
27.5%
23.5%

64.2%
53.8%
61.7%

الجدول رقم ( )10اقتراحات لتطوير الشارع

 -4الخالصه والتوصيات:
يتضح من األجزاء السابقة من الدراسة أن شارع األمير بندر في حالته الراهنة يفتقر للخدمات العامة و الصيانة
ومواقف السيارات ويعاني من تدني مستويات النظافة فال توجد أماكان مخصصة لحاويات القمامة .فضال عن ذلك ال
توجد أماكن للجلوس والراحة وتصميم الشارع ال يتيح تقديم عروض ترفيهية أو نشاطات اجتماعية .ولتحسين بيئة

التسوق ،أيد أغلبية المشاركين تخصيص الشارع للمشاة فقط ومنع دخول المركبات خصوصا في فترات ما بعد العصر

والمساء حيث يزيد عدد المتسوقين ومرتادي الشارع .كما اقترح بعضهم تجميع األنشطة التجارية التي تبيع السلع نفسها

بالقرب من بعضها بعضا لكي يتمكن المتسوقون من التعرف على مختلف البضائع ومقارنة األسعار على غرار مراكز

المدن اإلسالمية التاريخية .فيخصص جزء من الشارع لمحالت الذهب وآخر لمالبس النساء وهكذا .كما أكد عدد كبير

من المتسوقين على ضرورة توفير أماكن للعب األطفال ومطاعم ومقاهي إلعطاء الشارع الشعور بالحيوية والحياة.
بناء على ما سبق توصي الدراسة بالتالي:
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 .1تخصيص الشارع للمشاة فقط ولكن ،تم اتخاذ أسلوب فتح بعض الشوارع المتقاطعة مع شارع األمير بندر لتالفي
االزدحام في المنطقة و يسهل عملية مرور السيارات.

 .2توفير مباني مواقف متعددة األدوار حول الشارع الستيعاب أعداد سيارات زوار ومستخدمين الشارع.

 .3يج أز الشارع إلى  4أجزاء رئيسية للنشاطات وهي (سوق الذهب  ،وسوق المالبس والعبايات ،وسوق الخياطين،
وسوق األواني والمستلزمات المنزلية ) .و تتخللهم جميع النشاطات الباقية حيث أن هذه النشاطات األربعة هي

األغلب في أرجاء الشارع.

 .4تخصيص ساحة لألنشطة الثقافية ووضع مسرح دائم فيها بدال عن األرض الفضاء بحيث تقوم فيه مهرجانات على
مدار السنة.

 .5توفير حديقة مركزية عامة في نهاية الشارع بدال عن محطة الوقود لكي تحافظ على التوازن البيئي في المنطقة.
 .6توفير ساحات في وسط التقاطعات المنلقة.

 .7توفير مظالت بين جانبي الشارع لحجب ح اررة أشعة الشمس القوية.

 .8توفير سيارات كهربائية صنيرة لنقل الركاب وذوي االحتياجات الخاصة بمبالغ رمزية.
 .9توفير مواقف للسيارات الكهربائية ومواقف للدراجات الهوائية في الشارع.
 .10تنسيق الالفتات التجارية .

 .11معالجة األرضيات والتنوع في عملية المعالجة ( ..حجر  ،رخام  ،وغيرهما) ،والتنوع في ألوانها وأحجامها ،والتنوع
في مستويات األرضيات فترتفع عند المداخل و تهبط في المنتصف.

 .12توفير اللوحات اإلرشادية في أرجاء الشارع موضحا عليها جميع المحالت التجارية.
 .13التناسق بين الواجهات والمحافظة على الطابع العمراني (الهوية والنمط ).

 .14توفير إنارة كافية في أرجاء الشارع تركز على ( االرتفاع  ،تنوع التصميم  ،المعالجة البصرية).
 .15تأكيد المداخل والنهايات الشوارع ( باستخدام عالمات مميزة  ،ميادين ،نقطة تجمع ،وغيرها).
 .16تناسب عرض الشارع مع ارتفاعات المباني .

 .17االهتمام بعملية التشجير وأن يكون حجم األشجار مناسب .
 .18تنوع األنشطة الثقافية والتجارية .

 .19استخدام الحواجز التي تسمح بمرور المشاة وتمنع دخول السيارات في التقاطعات الرئيسية لمراعاة السالمة المرورية.
 .20التنوع البصري والسمعي باستخدام (األلوان  ،األصوات  ،الحركة).
 .21توفر مقاعد لالستراحة وأماكن للجلوس.

 .22الجمع بين النشاطات التجارية والسكنية (التجارية في األدوار األرضية ،والسكنية في األعلى).
 .23توفير المرافق العامة مثل دورات المياه.
 .24توفير أماكن للعب األطفال.

 .25توفير أكشاك تمجر للبا ازرات.

 .26توفير مطاعم و مقاهي في أرجاء الشارع.
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 رؤية نقدية لتأثيرات التكنولوجيا الرقمية على:العمارة المعاصرة والتكنولوجيا
التوجهات المعمارية السائدة مع مطلع القرن الحادي والعشرين
Contemporary Architecture and Technology: Critical View to the
Effects of Digital Technology on Architectural Trends at the
Beginnings of Twenty First Century
 خالد محمود هيبة.د
أستاذ العمارة المشارك
.كلية الهندسة– جامعة األزهر– مدينة نصر– القاهرة – جمهورية مصر العربية
. المملكة العربية السعودية- جامعة القصيم-مدير مركز بحوث كلية العمارة والتخطيط

Abstract:
A great deal of technological changes took place in the last two decades, such as
computer sciences and applications, which guaranteed the absolute domination of Digital
technologies above all; this was the beginning of so called digital revolution. Since
architecture is very much connected to the community, its individuals and activities, there
was a strong connection between contemporary architecture and Digital revolution;, since
the architectural innovation has become integrally connected between human creativity and
artificial intelligence, which is represented in tangible and intangible, and realist and virtual.
Considering architectural innovation and creation processes as represented in
architectural design stages, they are considered the base point of professional interest of
architects. This means that architectural design has a special significance as they represent
the direct product of architectural innovation and creation process, and that is why the
architects pay attention to involve the available cutting edge technologies for the interest of
architecture, through the development of architectural innovation and creation process and
the use of digital technology and its applications for the interest of the innovation process.
That is why it was necessary to study the technological effects of the digital revolution and
its applications in fields related to architecture, and the reflection of all that is on the
contemporary architectural thinking, and the new architectural innovation and creation it
represents. That is the field of this study.

:ملخص الدراسة
، حيث التقدم في علوم الحاسب اآللى وتطبيقاته،شهد العالم خالل العقدين األخيرين متغيرات تكنولوجية هائلة
األمر الذي أدى إلى سيادة (التكنولوجيات الرقمية) المتعلقة بعلوم الحاسب اآللي في كافة مجاالت الحياة؛ ليشهد العالم

 ونظ اًر لتعلق (العمارة) بالمجتمع وأنشطته،)منذ ذلك الحين ولآلن ما اصطلح على تسميته بعصر (الثورة الرقمية
) حيث أصبح (اإلبداع المعماري،) ارتبطت العمارة المعاصرة ارتباطاً وثيقاً بتلك (الثورة الرقمية،المختلفة وارتباطها به

 وكذا،)مرتبطاً بالتكامل ما بين (اإلبداع البشري) و(الذكاء اإلصطناعي) والمتمثل فيما بين (الملموس) و(الالملموس
.)مابين (الواقعي) و(االفتراضي
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ونظ اًر لما تمثله مرحلة (التصميم المعماري) من أهمية خاصة للمعماريين؛ كونها تمثل النتاج المباشر للتوجه

الفكري المعماري للمصمم ،حيث تمثل جوهر عملية اإلبداع والخلق المعماري ،لذلك يسعى المعماريون المعاصرون إلى
توظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة لخدمة العمارة وأغراضها ،وذلك من خالل تطوير تصميماتهم ،وتطويع تلك
التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقاتها لخدمة العملية اإلبداعية تلك؛ لذلك كان من األهمية بمكان ضرورة دراسة

ال تأثيرات التكنولوجية للثورة الرقمية وتطبيقاتها في المجاالت المتعلقة بالعمارة ،وانعكاس ذلك كله على الفكر المعماري
المعاصر ،وبما يمثله من إبداع معماري جديد ،لتظهر العديد من التوجهات المعمارية الحديثة المتعلقة بذلك ،وهو ما
تبحث فيه هذه الدراسة.
كلمات الفهرسة :الحداثة الجديدة -التفكيكية -التوجهات الفكرية -الثورة الرقمية -تكنولوجيا البناء.
( )1التطور التكنولوجي وتأثيراته على العمارة الحديثة والمعاصرة:
( )1 -1مقدمة ومدخل تمهيدي:
خالالالل منتصالالف القالالرن التاسالالع عشالالر ظهالالر تالالأثير (الثالالورة الصالالناعية) علالالى العمالالارة؛ ومالالع التطالالور الالالذي لحالالق صالالناعة
مواد البناء ومنهالا (الزجالاج) و(الحديالد والصاللب) و(الخرسالانة المساللحة) وغيرهالا مالن مالواد .أدى ذلالك إلالى إمكانيالة االمتالداد
الرأسي للمباني بصورة غير مسبوقة ،وبخاصة مع ابتكار (المصعد الكهربائي) على يد المختالرع األمريكالي (إليشالا أوتاليس)
)1861 -1811( (Elisha Otisم) وذلك عام (1854م) ،وهو األمر الذي دفع في ذات االتجاه (فرغلي2004 ،م).
وخالالالل القالالرن العش الرين كانالالت التالالأثيرات المباشالرة للتكنولوجيالالا علالالى (العمالالارة) سالواء مالالن ناحيالالة مالواد أم أسالالاليب البنالالاء
ووسائل التنفيذ وغيرها ،والتي بدت من خالل العديد من التوجهات المعمارية التي سادت طيلة ذلك القرن بدءاً من التوجه

نحالالو عمالالارة (الحداثالالة) ،وعمالالارة (الطالراز الالالدولي) ،مالالرو اًر بعالالد ذلالالك بعمالالارة (الحداثالالة المتالالأخرة) ،وصالوالً إلالالى عمالالارة (مالالا بعالالد
الحداثة) وعمارة (توظيف التقنيات المتقدمة) والعمارة (التفكيكية) وغيرها.

( )2 -1التكنولوجيا الرقمية وعمارة نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين:

شهدت نهايات القرن العشرين تقدماً مطرداً في مجاالت العلوم المرتبطة بالحاسب اآللي الذي يتحكم في كافة

مجاالت الحياة من خالل ما عرف بمصطلح (الثورة الرقمية) ،والتي غيرت شكل الحياة ونمطها ،وكما غيرت تلك الثورة
من شكل الحياة في شتى المجاالت ،كان لها تأثيراتها على العمارة؛ حيث تم االستفادة من برامج الحاسب اآللي من
خالل مجاالت عدة ،لعل من أهمهما مساهمتها في إخراج تشكيالت معمارية جديدة؛ عرفت بمسمى (األشكال الرقمية)
(يوسف2007 ،م) ،من خالل إيجاد نماذج تخيلية ثالثية األبعاد لمحاكاة الواقع تظهر فيها التفاصيل الفراغية بصورة
دقيقة ،وغيرها من تطبيقات.
( )2التطور التكنولوجي وتأثيراته على التوجهات المعمارية المعاصرة:
شهد العالم خالل العقدين األخيرين ثورة غير مسبوقة في مجاالت تطوير التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها وتطويعها
لرسم لغات ومفردات جديدة للتشكيل المعماري (عصام الدين 2004 ،م) ،حيث تنوعت وتعددت تلك اللغات وهذه
المفردات المستجدة للتشكيل ما بين استخدام (األشكال التفكيكية) أو (األشكال الفراغية الهندسية األساسية) ،أو (األشكال
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العضوية)  ،أو (األشكال الهجين) بأنواعها ،وغيرها من التوجهات المعمارية كالتوجه نحو (الحداثة الجديدة) و(العمارة
التخيلية  /االفتراضية) وغيرها من التوجهات ،وهي التوجهات التي لم يكن من الممكن تطويرها والدفع في اتجاهها؛ لوال
التقدم في مجاالت التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في مجال العمارة ،ومن أهم تلك التوجهات الفكرية المعمارية الحديثة

والمعاصرة

( )1 -2العمارة التفكيكية :
تعتبر العمارة (التفكيكية) من أهم تطورات عمارة )ما بعد الحداثة( ،وهذا التوجه يشير بإيجاز إلى أن التفكير
العقالني يتكامل بالتعارض بين نقيضين ،فهي على سبيل المثال تعمل بالتشكيك في جدية المعنى الظاهري والشكل
والتمييز الظاهري بينهما ،وفي ذلك يقول المعماري (بيتر إيزنمان) )( )Peter Eisenmanرأفت2005 ،م) .يجب أن
تنتقل العمارة بعيداً عن جمود هذه المتناقضات وقيمتها كالتناقض بين اإلنشاء والزخارف وبين التجريد والتشخيص ،وما

وبين الشخص واألرض ،وعلى العمارة أن تبدأ استكشاف الوسط بين كل هذه المتناقضات .والتفكيكية عدو العمارة
التقليدية حيث تؤكد أن القيم والمعتقدات التقليدية ال أساس لها من الصحة ،فهي تسعى إلى هدم مبادئ وطرق في

استعمال مواد ونظم وتشكيالت متعارف عليها .وبينما ال يزال ذلك االتجاه يثير الجدل على المستوى العالمي حيث
يرفضه بعضهم كأمثال الناقد (وولف جانج بهنت) ( )Wolfgang Pehntالذي يصفها بأنها كارثة جمالية جمال العبث
والقبح واالعتداء (رأفت 2005م) .وفي ذات الوقت الذي يتبناها العديد من رواد العمارة العالمية أمثال المعماري الشهير
(فيليب جونسون) ( )Philip Johnsonوغيره ،تُعنى تلك العمارة وذلك االتجاه الفكري المعماري المعاصر بتفكيك الكتلة
المعمارية إلى مجموعة من الوحدات المتشابهة وغير المتطابقة (جريشة2011 ،م) ،ثم إعادة ترتيبها وتجميعها بشكل
مختلف مغاير ومخالف لكل ما هو تقليدي ومعتاد .وما يميز هذا االتجاه الفكري المعماري تحطيم الفروق ما بين الرسم
والنحت واعادة خلطهما وصهرهما في بوتقة معمارية جديدة ومعاصرة ،وهي تصف األشكال الطبيعية كالجبال وأمواج
البحر أو أفرع الشجر أو أوراق الشجر أو كرات الثلج وغيرها.

وينقسم هذا التوجه المعماري بصورة عامة إلى ثالثة أنماط رئيسية تتمثل في عمارة (القطاعات السينمائية) ،
و(األشكال المنكسرة) ،وكذا عمارة (األشكال التصادمية والمائلة).
( )1 -1 -2عمارة (القطاعات السينمائية) َشبَّه المعماري والمنظر الشهير (تشارلز جينكز) ))Charles Jencks

عمارة (التفكيك) بأنها صورة من صور التقطيع السينمائي الذي تسجله كاميرات السينما؛ حيث الصور فيها تكون

متتابعة متشابهة وليست متطابقة ولكنها تكون في النهاية الكل أو المجموع ،أو بالمفهوم السينمائي تمثل المشهد الذي
يكون في النهاية الفيلم بأكمله (جريشة2011 ،م).
ويعتبر من أهم المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه (ميناء يوكوهاما الدولي) (Yokohama Pier Port
) Terminalباليابان عام (2002 -1987م) ،تصميم مجموعة (معماريين المكتب األجنبي) )( - (FOAشكل .)1
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(شكل  )1مشروع (ميناء يوكوهاما الدولي) )(The Yokohama Pier Port Terminal

تصميم مجموعة (معماريين المكتب األجنبي) ) (FOAعام (2002 -1987م)
المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%8Csanbashi_Pier/17-12-2012

وهو عبارة عن محطة ركاب بحرية ،تم تصميمها كامتداد للبيئة المحيطة عبر مجموعة من األسطح التصادمية
التي تغطي عناص ر المشروع المختلفة؛ حيث يتم تحويل األحمال عبر هذه األسطح إلى األرض وهو ما يتناسب مع
الطبوغرافية اليابانية المتأثرة بالزالزل .ويعبر المبنى عن ثورة حقيقية في التشكيل المعماري والتوافق مع البيئة من حيث
انسيابية الشكل وانعكاس ذلك على المسقط األفقي والفراغات الداخلية.
( )2 -1 -2عمارة (األشكال المنكسرة) تعد أعمال المعماري األمريكي اليهودي (دانيال ليبسكيند)

Daniel

) )Libeskindمن أبرز األعمال المميزة لذلك التوجه الفكري المعماري المعاصر ،ففي تصميمه لمبنى (المتحف

اليهودي) ببرلين في (ألمانيا) عام (1999م) تم استخدام أشكال منكسرة في تنفيذ للمبنى عبارة عن انكسارات مفاجئة ال
تربطها أية محددات أو زوايا ،وهي تمثل تفكيكاً لخطوط (النجمة السداسية اليهودية)( -نجمة داوود) ،كما استخدم محور
رئيسي للحركة يشير في بعض نقاطه المختارة إلى أماكن إقامة مشاهير اليهود في (برلين) ،وهو ما يعبر عن

االستم اررية وديموية الوجود اليهودي في (ألمانيا) برغم المحرقة والنفي( -طبقاً إلدعاءات اليهود)؛ والتي عبر عنهما
بمحورين آخرين يتقاطعان مع المحور الرئيسي ،ويعبر الخط المتعرج عن مسار التاريخ والشعور باالضطراب لتقاطع

السائر مع كمرات مائلة طائرة داخل المبنى ( .)Agnoletto, 2006كما نفذت فتحات المبنى الخارجية بشكل طولي
عشوائي غير منتظم؛ لتصبح بمثابة الطعنات التي تلقاها الجسد اليهودي من األعداء( -طبقاً الدعاءاتهم) -عبر تاريخ

اليهود الممتد عبر عشرات القرون!( -شكل .)2
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(شكل  )2مبنى (المتحف اليهودي) في (برلين) بألمانيا.
للمعماري (دانيال ليبسكيند) ) )Daniel Libeskindعام (1999 -1989م)

المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Museum_Berlin/17-12-2012

( )3 -1 -2عمارة (األشكال التصادمية والمائلة) ُيعد المعماري الشهير (فرانك جيرى) ) (Frank Gehryأحد رواد
هذا التوجه .إذ يرى أن العمارة ديمقراطية تعبر عن تصارع األفكار المتنوعة؛ فعبر عن ذلك باستخدم األشكال التصادمية
بمبانيه ،ومن أشهر المباني التي صممها في إطار ذلك التوجه مبنى (معمل ستاتا للكمبيوتر والعلوم الذكية) ( Ray and
 )Maria Stata Centerبوالية (ماساتشوستس) األمريكية عام (2004م) ،والذي جاء تصميم كتله معب اًر عن تصارع
أفكار العلماء من التخصصات المختلفة العاملين بداخله ( .)Isenberg, 2009مما ينتج بالتالي توالد األفكار ويدعم

روح االبتكار واالختراع( -شكل .)3

باإلضافة للعديد من النماذج األخرى التى نفذها (جيري) في إطار ذلك التوجه المعماري كمبنى (قاعة والت ديزني
للحفالت) ) (Walt Disney Concert Hallبمدينة (لوس أنجلوس) األمريكية عام (2003م) ،ومشروع (المبنى
الراقص) ) (Dancing Houseبمدينة (براغ) التشيكية عام (1996 -1992م) ،والذي يعد نموذجاً لعمارة (التفكيك)

وتوجهها نحو إنتاج عمارة (األشكال التصادمية والمائلة) ( ،)Isenberg, 2009وغيرها من مشروعات لمباني نفذت في
إطار ذلك التوجه المعماري الحديث والمعاصر.

(شكل  )3مبنى (معمل ستاتا للكمبيوتر والعلوم الذكية) ( )Ray and Maria Stata Centerبوالية (ماساتشوستس) األمريكية.
للمعماري (فرانك جيرى) ( )Frank Gehryعام (2004م)
المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/Stata_Center/17-12-2012
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( )2 -2عمارة (األشكال الفراغية الهندسية األساسية) :
ارتبط التشكيل المعماري للمباني منذ القدم باألشكال الفراغية الهندسية األساسية كالكرة والمخروط واألسطوانة
والهرم والمكعب والمنشور وغيرها من أشكال ،وهي أشكال سهلة اإلدراك واالستيعاب ،ترسخت في ذاكرة اإلنسان عبر
تاريخه الطويل ،واقترنت بمفاهيم متنوعة تتراوح بين الثبات والحركة ،وتكمن مهمة المعماري في التأكيد على رواسم
األ شكال بالخطوط الزخرفية على جسم الكتلة أو بتقاطع الشكل المنحني مع شكل مماثل أو مستو وبدون تلك الرواسم
يفقد الشكل الكثير من تأثيره على المتلقي (عصام الدين2004 ،م) .ومع (الثورة الرقمية) وتطبيقاتها من خالل ذلك

التوجه في مجاالت العمارة والتصميم ،كانت المعالجات المبتكرة لتلك األشكال الفراغية الهندسية األساسية؛ بهدف تحقيق
أغراض وأهداف متنوعة تتراوح بدورها ما بين تفعيل كفاءة المبنى الوظيفية أو رفع كفاءة معالجاته المناخية والبيئية ،أو
حتى لمجرد األهداف التشكيلية والبصرية ذاتها ،وغيرها من أغراض وأهداف.
ويعتبر من أهالم المبالاني التالي تالم تنفيالذها مالن خالالل ذلالك التوجاله؛ مبنالى (بلديالة لنالدن) ) (London City Hallعالام

(2002 -2000م) من تصميم المعماري (نورمالان فوسالتر) ( ،)Norman Fosterحيالث تبالدو كتلالة المشالروع علالى هيئالة
(كرة بيسبول) أو (بيضة مائلة ومنبعجة)؛ صممت لتعطي أقالل مسالاحة سالطحية معرضالة للشالمس ،كمالا تالم تغطيالة الواجهالة
البحريالالة الشالالمالية بزجالالاج عالالادي ،بينمالالا صالالممت الواجهالالة الجنوبيالالة بحيالالث تغطالالي األدوار العلويالالة فيالاله بالالاقي األدوار السالالفلية
لتحجالالب عنهالالا أشالالعة الشالالمس .وللوصالالول إلالالى ذلالالك التشالالكيل فقالالد تالالم اسالالتخدام تقنيالالات وبالرامج الحاسالالب اآللالالي ليحقالالق المبنالالى

أعلالالى كفالالاءة بيئيالالة ممكنالالة؛ حيالالث يالالوفر ح الوالي  %65مالالن مقالالدار الطاقالالة بالمقارنالالة مالالع مبالالاني المكاتالالب التقليديالالة األخالالرى
المماثلالة .كالذلك تالالم اسالتخدام برمجيالات خاصالالة لد ارسالة تالالأثير أشالعة الشالمس علالالى الغالالف الزجالاجي للمبنالالى وفراغاتاله ،وكالالذا
لعمل التحليل اإلنشائي للمبنى (( -)Foster, 2005شكل .)4

(شكل  )4مبنى (بلدية لندن) بمدينة (لندن) بإنجلت ار.
للمعماري (نورمان فوستر) عام (2002 -2000م)
المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/City_Hall_(London)/17-12-2012

( )3 -2العمارة العضوية :

يهدف االتجاه العضوي في العمارة (سامي1968 ،م) .إلى التكامل في الجمال ،وهو يعنى تكامل األعضاء في

تأدية وظائفها ،وتتكيف طبيعة تشكيل المبنى مع البيئة المحيطة ،وهي تقسم بصورة عامة إلى نمطين رئيسيين يتمثالن
في عمارة األشكال العضوية النباتية ( )Flora Formsوعمارة األشكال العضوية الجسدية (.(Fauna Forms
( )1 -3 -2عمارة األشكال العضوية النباتية تعتبر األشكال العضوية النباتية من األشكال الملهمة والمفجرة لإلبداع

المعماري (بدران2008 ،م) .وقد وظفها المعماري (فرانك لويد رايت) في ابتكار العمود المشرومي لمبنى (معامل
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جونسون) خالل النصف األول من القرن العشرين (بغدادي وحسن2009 ،م) ،ليعود المعماري البريطاني (نورمان
فوستر) ) (Norman Fosterليوظف ذات التوجه من خالل مبنى (سويس ري) (Swiss Re or 30 St. Mary
) Axeفي (لندن) بإنجلت ار عام (2004 –1997م) ( -شكل .)5

(شكل  )5مبنى شركة (سويس ري) ( )Swiss Re or 30 St. Mary Axeفي (لندن) بإنجلت ار.
للمعماري (نورمان فوستر) ( )Norman Fosterعام (2004 -1997م)

المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe/17-12-2012

ومن خالل رؤيته العضوية لذلك المبنى ،طور (فوستر) من شكل ثمرة (األناناس) الشهيرة باستخدام برامج
الحاسب اآللي من خالل توظيف شبكة خارجية على شكل خاليا معينة الشكل كبديل لألعمدة التقليدية ،كما أن المبنى
توفير في استهالك الطاقة يصل إلى حوالي  %50مقارنة بالمباني المماثلة التقليدية باستخدام
بتصميمه المبتكر يحقق
اً
األفنية الحلزونية التي تسبب فروقاً في ضغط الهواء تعمل على توليد تيار هواء داخلي ،كما تتكون واجهة المبنى من

طبقتين من الزجاج تحيطان بتجويف يتم تهويته بالستائر الموجهة الكترونياً ).(Foster, 2005
( )2 -3 -2عمارة األشكال العضوية الجسدية

وهي عمارة تستلهم تشكيالتها من التكوينات الجسدية سواء

أكانت بشرية أم حيوانية (بدران2008 ،م) .ومن أهم المباني المنفذة في إطار ذلك التوجه المعماري (برج الجذع
الملتوي) بمدينة (مالمو) بالسويد عام (2006 -2001م) للمعماري اإلسباني (سانتياجو كالترافا) ( (Santiago

 ، Calatravaالذي استلهم هيئة الجذع البشري في تصميمه النحتي لكتلة المبنى ،فجاء تشكيل مبنى البرج على شكل
تسعة عقول منفصلة؛ يخترقها قلب خرساني بما يماثل النخاع الشوكي في الجسد البشري ،ويحتوي ذلك القلب على
عناصر التوزيع الرأسي وعناصر الخدمات لمبنى البرج ،وتبرز البالطات الخرسانية من القلب اإلنشائي ملتوية بزاوية
قائمة من قاع البرج حتى قمته على ارتفاع  190مت اًر (كامل 2012م)( -شكل .)6
كما كرر (كالترافا) التوظيف العضوي للعناصر الجسدية في مبنى (مدينة الفنون والعلوم) بمدينة (فالنسيا)

بإسبانيا عام (2009 -1996م) ،حيث مثل المبنى بهيئة العين البشرية وحركة الجفون من حولها وذلك في تصميمه
لكتلة المبنى الصاعدة من داخل الماء؛ والتي تفتح وتغلق بسقفية بارزة ترتفع وتنخفض بما يماثل حركة الجفون ،حيث
نفذ هيكل المبنى على هيئة العين ،فجاء تصميم كتلة مبنى القبة السماوية مماثالً لشكل حدقة العين ،والسقف بمثابة
الجفن الذي يفتح ويغلق محاكياً العين الحقيقية ،وبانعكاس الشكل في الماء تظهر صورة العين كاملة ،كما أن الجفن
يضمن نظام محاور مركبة على جذوع مركزية مثبتة بوقفات .فعندما يفتح الهيكل المتحرك تكشف الكرة الداخلية
وتضيئها ،مما يجعلها تبدو وكأنها عائمة وبالتالي الفضاء المتاخم للقبة السماوية يكون مغطى تماماً أو جزئياً أو مكشوفاً

حسب وضع السقف (( -)Agnoletto, 2006شكل .)7

جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد  5العدد  1صفـر 1435هـ -نوفمرب 2013م

60

Hibah: Contemporary Architecture and Technology

(شكل  )6مبنى (برج الجذع الملتوي) بمدينة (مالمو) بالسويد
للمعماري (سانتياجو كالترافا) ( (Santiago Calatravaعام (2006 -2001م)
المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/Turning_Torso/17-12-2012

(شكل  )7مبنى (مدينة الفنون والعلوم) ) (Ciutat de les Arts i les Ciènciesبمدينة (فالينسيا) بإسبانيا
للمعماري (سانتياجو كالترافا) ( (Santiago Calatravaعام (2009 -1996م)
المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/Ciutat_de_les_Arts_i_les_Ci%C3%A8ncies/17-12-2012

ومن المباني التي استلهمت تشكيالتها من التكوينات الجسدية (مركز فاينو للعلوم) )(Phaeno Science Center
بمدينة (ولفسبرج) األلمانية للمعمارية (زها حديد) ) )Zaha Hadidعام (2005م) ،والتي استوحت في تصميمه
التركيب الجسدي للحيوانات ،حيث صمم المبنى مرفوعاً على أرجل مخروطية الشكل مختلفة األحجام كنمط أعمدة
المعماري السويسري (لوكوربوزييه) ) ،) Le Corbusierوالتي وظفها لرفع مبنى عمارة (مارسيليا) (عبد الجواد،

 2011م) .والمبنى يقع فوق طريق للمشاة يتصل بالمخروط المكون لجسد المبنى ،حيث تقع عناصر التوزيع الرأسي من
مصاعد وساللم تؤدي إلى صاالت العرض ،وهو يحتوي على فتحات خارجية صغيرة منشورية الشكل غير منتظمة
التوزيع (( -)Jodidio, 2012شكل .)8

(شكل ( )8مركز فاينو للعلوم) ) (Phaeno Science Centerبمدينة (ولفسبرج) بألمانيا
للمعمارية (زها حديد) ) )Zaha Hadidعام (2005م)
المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/Phaeno_Science_Center/17-12-2012
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( )4 -2العمارة الهجين ):(Hybrid Forms
( )1 -4 -2عمارة الشكل التموجي :تعد عمارة الشكل التموجي أحد اتجاهات العمارة المعاصرة التي اعتمدت

في نشأتها على التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في مجاالت العمارة ،ويطلق عليها (العمارة التموجية) وهي عمارة تستخدم
برامج الحاسب اآللي الستنباط أشكال رقمية تموجية ،وكذا أشكال رخوية مرنة لم يكن من الممكن الحصول عليها

بوسائل التصميم والرسم التقليدية (بدران2008 ،م).
ويعتبر من أهم نماذج ذلك التوجه المعماري مبنى (عاطفة الموسيقى) (Experience Music Project,
) Seattleعام ( 2000م) بمدينة (سياتل) بواشنطن األمريكية ،من تصميم المعماري (فرانك جيرى) ()Frank Gehry

حيث يظهر من خالل تصميمه توظيفه لألسطح الرخوية في تشكيل كتلة المبنى الخارجي (( -)Isenberg, 2009شكل
.)9

(شكل  )9مبنى (عاطفة الموسيقى) ) (Experience Music Project, Seattleبمدينة (سياتل) األمريكية
للمعماري (فرانك جيرى) ( )Frank Gehryعام (2000م)
المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/EMP_Museum/17-12-2012

كما يعتبر من أهم نماذج المباني الحديثة المنفذة من خالل ذلك التوجه المعماري الفكري مبنى (مركز ساج
جيتسهيد) ) )Sage Gatesheadبمدينة (جيتسهيد) بإنجلت ار عام (2004م) للمعماري (نورمان فوستر) (Norman
) ،Fosterوهو عبارة عن مبنى مركز لتعليم الموسيقي والفنون ،وقد وضع تصميمه لتعبر كتلته الخارجية عن الشكل
التموجي ،كما تم تكسية الواجهة الشمالية بالزجاج ،بينما غلف باقي جسم المبنى باأللواح المعدنية العاكسة بغرض تقليل

الحمل الحراري داخل المبنى )( -(Foster, 2005شكل .)10

(شكل  )10مبنى (مركز ساج جيتسهيد) ) )Sage Gatesheadبمدينة (جتشيد) بإنجلت ار
للمعماري (نورمان فوستر) ( )Norman Fosterعام (2004م)
المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sage_Gateshead/17-12-2012
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( )2 -4 -2عمارة الشكل الحلزوني :وظف الشكل الحلزوني من خالل العمارة اإلغريقية بابتكار النظام األيوني
لألعمدة .أما من خالل العمارة الحديثة .فقد تم إعادة توظيفه بصورة مغايرة على يد المعماري (فرانك لويد رايت) في

مبنى (متحف جوجنهايم) بمدينة (نيويورك) األمريكية ،من خالل فكرته في تحقيق الفراغ الحلزوني الصاعد بتوظيف
الفراغ الرئيسي لمبنى المتحف على هيئة منحدر (قبيسي1992 ،م) .ويعبر الشكل الحلزوني من المنظور الهندسي
والمعماري عن االنتقال المستمر حول مركز خطي مع الصعود إلى أعلى واالنطالق للخارج إلى ما ال نهاية ،مما يعظم

الطاقة الديناميكية الحيوية في الفراغ وبما يزيد من التوافق النفسي مع المحيط ،وهو ما حاولت العمارة المعاصرة تناوله
بشكل فلسفي مجرد.

ويعتبر من أهم المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه (معهد جزيرة ستاتن للفنون والعلوم) من تصميم المعماري
األمريكي (بيتر إيزمان) ( (Peter Eisenmanبجزيرة (ستاتن) بنيويورك في الواليات المتحدة عام (2001-1997م)،
حيث تم المزج من خالل التصميم بين نماذج الحركة وشكل المبنى من خالل وضع حلزونات شريطية بيضاء بين

الزجاج نصف الشفاف ،مما جعل حركة المرور مبعثاً للشكل الحلزوني .وقد استخدم الحاسب اآللي في ترتيب مجموعة

من األلواح والقطاعات ترتفع وتنحني في مماسات لتعطي نتاجاً تصميمياً متفاعالً مع الحركة )-(Hendrix, 2006

(شكل .)11

(شكل ( )11معهد جزيرة ستاتن للفنون والعلوم) ) (Staten Island Institute for Arts and Sciencesبجزيرة (ستاتن) بنيويورك
للمعماري (بيتر إيزمان) ( (Peter Eisenmanعام (2001 -1997م)
المصدر http://www.eisenmanarchitects.com/17-12-2012

( )3 -4 -2عمارة الشكل الكريستالي :عبر رواد مدرسة (الباوهاوس) عن فكرهم تجاه عالم (الكريستال) بأنه

عالم الرمزية وانطالق الروح وبمثابة الجسر إلى ما وراء الطبيعة .فقد استخدم المعماري األلماني األصل (والتر
جروبيوس) )1969 -1883( (Walter Gropiusم) (الكريستالية) أو(التبلور) للتعبير عن التوجه نحو كسر الشكل
الجامد لألسطح المتعامدة ،بإدخال األسطح المائلة الديناميكية (بغدادي وحسن2009 ،م).
ومع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين ،اتجه المعماريون إلى توظيف تقنيات الحاسب اآللي
للحصول على الشكل الكريستالى المنشوري ،ويعتبر من أهم المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه المعماري مشروع
مبنى (متحف إلتقاء النهرين) بمدينة (ليون) الفرنسية عام (2014 -2007م) ،من تصميم مجموعة (كوب هيملبالو)
) (Coop Himmelblau- I- auالنمساوية ،وهو عبارة عن مبنى متحف مخصص للعلوم الطبيعية وحضارة اإلنسان،
حيث تم استخدام التشكيالت الزجاجية الكريستالية الزرقاء والرمادية والمضاءة من الداخل للتعبير عن ذلك التوجه ليكون

بمثابة الجسر إلى ما وراء الطبيعة )( -(Monninger, 2010شكل .)12
جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد  5العدد  1صفـر 1435هـ -نوفمرب 2013م

Hibah: Contemporary Architecture and Technology

63

(شكل  )12مشروع (متحف إلتقاء النهرين) ) (Musée Des Confluencesبمدينة (ليون) الفرنسية
تصميم مجموعة (كوب هيملبالو) ) (Coop Himmelblau- I- auعام (2014 -2007م)
المصدر http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_Confluences /17-12-2012

( )5 -2عمارة (الحداثة الجديدة):
خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين ،ظهرت اتجاهات مختلفة للتعبير عن العمارة في المستقبل،

فخالل عقدي السبعينيات والثمانينيات اهتم المعماريون بصياغة اتجاه (ما بعد الحداثة) والذي عكس صورة المستقبل من
خالل إعادة إحياء تراث الماضي بصورة مغايرة باحترام الموروث المعماري والثقافي والحضاري للمجتمعات بصورة
مستحدثة وأسلوب غير تقليدي ،وقد يرى بعضهم (عيسى2008 ،م) أن ذلك االتجاه قد أوجد صورة محافظة اعتمدت
على إحياء الماضي من دون أن تعبر عن التوجهات التكنولوجية المعاصرة ،وبخاصة مع بروز دور ثورة المعلومات

وتأثيراتها المختلفة .ولعل أبرز ما يدلل به أصحاب ذلك الرأي يتمثل في اختفاء أعمال عدد كبير ممن تبنوا هذا االتجاه،
وفي مقدمتهم رائد ذلك التوجه المعماري (مايكل جريفز) ) ،(Michael Gravesعلى العكس من المعماريين الذين تبنوا
التوجه نحو عمارة (الحداثة المتأخرة) قبل ذلك ،حيث كان اهتمامهم منصباً على المستقبل في محاولة الوصول إلى

عمارة حديثة معاصرة متطورة تحقق قد اًر كبي اًر من المرونة؛ ومن خالل اتجاه االستخدام األمثل والطموح المعبر صراحة
عن التكنولوجيا ،أمكن تحقيق ذلك بما تحمله هذه العمارة من مالمح مستقبلية عن العلوم والتقدم التقني وما سيتم اكتشافه

في عالم الغد.

ومع بدايات عقد التسعينيات من القرن العشرين كان التوجه نحو (التفكيكية) ،حيث اختلفت الرؤى للمستقبل من
خالل التناقض التام مع الماضي ،مع تقديم صيغ جديدة غير مألوفة باستخدام المنجزات التكنولوجية ،والتي ال تحمل
بداخلها السكينة النابعة من الحنين ألشكال الماضي ،حيث تبحث (التفكيكية) عن أفكار جديدة لم يتم تناولها من قبل

سواء في عمارة (الحداثة) أو عمارة (ما بعد الحداثة) ،وقد يرى بعض الباحثين (عيسى2008 ،م) .من معارضي ذلك
التوجه أن هذه الرؤية ضد الماضي وفي ذات الوقت هي كذلك ضد المستقبل ،وأنها ظهرت كنتاج لحالة اليأس الثقافي
في ظل الصراعات والنزاعات التي يشهدها العالم والبشرية؛ لذلك فهي مبنية على أن الحاضر هو األرض النهائية
للوجود؛ ليمهد ذلك كله لظهور توجه فكري جديد أطلق عليه مسمى عمارة (الحداثة الجديدة) ،حيث تبتعد عمارة (الحداثة
الجديدة) تلك عن معظم الرؤى المستقبلية الكبيرة التي دعت إليها عمارة (الحداثة)؛ ولكنها بدالً عن ذلك فإنها تحاول
معالجة المشاكل الحالية باستخدام التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها ،مع توقع أكثر تفاؤالً نحو المستقبل.

ومن أبرز دعاة التوجه المعماري نحو (الحداثة الجديدة) ،المعماري الفرنسي (جان نوفيل) ((Jean Nouvel
والذي يرى أن العامل األكثر أهمية في المرحلة القادمة ال يتمثل من خالل التاريخ الكامل للعمارة ،ولكن كل شيء
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يستمر في العالم في الوقت الحالي ،ألنه ال يفكر في أن المباني تخص المستقبل ،ولكن يؤكد أنها البد أن تكون ذكية
بقدر اإلمكان وتستفيد من المنجزات التكنولوجية المتاحة ،كما البد لها أن تناشد األحاسيس والمشاعر ،ويمكن إيجاز فكر
ذلك التوجه من خالل المقولة (غداً لكل حادث حديث) ) .(Orringer, 2011أي أن هذه الرؤية ترتكز على أن

االهتمام بالحاضر يعني االهتمام بالمستقبل وأن ما يحدث اآلن يؤثر بقوة على العمارة في المستقبل .ومن أبرز مباني
(جان نوفيل) المصممه من خالل توجه (الحداثة الجديدة) ،مشروع مبنى (أوركست ار باريس) ((Paris Philharmonic
في (فرنسا) ،والذي شرع في تنفيذه بدءاً من عام (2006م) والمتوقع االنتهاء من تشييده وافتتاحه عام (2014م) ،حيث

استوحى فلسفة تصميماته من ذلك الشعور اآلني الخفي الذي تولده الموسيقى لدى المتلقي من تدفق للخياالت وتحليق

في السماء ،فجاءت خطوط المبنى متدفقة تطفو بسالسة وانسيابية من الداخل والخارج .والمبنى ال يتكون من طوابق
بالمعنى التقليدي ،ولكنه يتكون من مستويات مكانية تتدفق من خالل بعضها بعضاً بحيث تدمج وتطفو ،ويتحقق ذلك
الشعور تكنولوجياً من خالل اتباع نظام التعليق اإلنشائي الذكي لتلك المستويات المصنوعة من الصلب ،وقد تم اختبار

التشكيل المكون من مستويات ومنحيات وكذا أصغر التفصيالت بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتمنح أدق مستوى صوتي

داخل القاعات ،ليمنح المتلقي ذلك اإلحساس وهذا الشعور الجذاب المطلوب بصرياً ،قبل أن يتحقق كذلك صوتياً من
خالل ما يؤدى داخل القاعات في تناغم متواصل ما بين كافة العناصر )( -(Casamonti, 2009شكل .)13

لذا سوف تقوم الدراسة المستقبلية للعمارة على دراسة ما يحدث اآلن على أرض الواقع ،واختباره وتسليط الضوء
عليها كفرضية للمستقبل ،وبذلك يمكن تأسيس رؤية مستقبلية للعمارة تعتمد صياغة أبعادها على مالمح التكنولوجيا
الحديثة التي تطورت بشكل كبير مع بداية القرن الحادي والعشرين ،وهو ما يشكل بدوره المدخل لعمارة المستقبل.

(شكل  )13مشروع (مبنى الموسيقى) ) -(Paris Philharmonic- Philharmonie de Parisتحت اإلنشاء

بمدينة (باريس) بفرنسا عام (2014 -2006م)
للمعماري (جان نوفيل) ((Jean Nouvel
المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel/17-12-2012

ومن استعراض تلك التوجهات المختلفة للفكر المعماري المعاصر ،يتضح مدى إسهام الحاسب اآللي وتقنياته
وتطبيقاته في تطوير التشكيالت المعمارية وتحويلها من مجرد أفكار مجسمة إلى واقع ملموس باستخدام برمجيات
لتصميم األشكال المعمارية غير التقليدية ،حيث تم االستفادة من برامج الحاسب اآللي في إخراج تلك (األشكال الرقمية)
بإيجاد نماذج تخيلية ثالثية األبعاد لمحاكاة الواقع تظهر فيها التفاصيل الفراغية بصورة دقيقة.
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كما لم يقتصر دور التكنولوجيا الحديثة والمعاصرة فقط في وتطويع البرمجيات وتطويعها لرسم لغات ومفردات
جديدة للتشكيل المعماري ،بل امتد دور التطور التكنولوجي الذي شهدته مجاالت التشييد واإلنشاء وتطوير مواد البناء
وغيرها من تكنولوجيات متطورة أحدثتها الثورة الرقمية في مجاالت عدة حديثة كصناعة التقنيات الضوئية وصناعة

اللدائن وغيرها من التطبيقات ،لتقوم بدور كبير وفاعل في دفع المعماريين لإلبداع .وبالتالي كان لذلك كله تأثيراته على
التوجهات الفكرية للعمارة العالمية المعاصرة.
( )3تأثير التطور التكنولوجي على التشكيل المعماري العالمي:
كان للكثير من التطورات واالبتكارات في مجال التشييد واإلنشاء دور كبير في دفع المعماريين لإلبداع ،وبالتالي

تحقيق أفكارهم وأحالمهم المعمارية اإلبداعية ،حيث أصبحت التكنولوجيا المستخدمة في اإلنشاء في كثير من المباني
المحرك الرئيسي للفكر المعماري وبخاصة خالل القرن العشرين .فقد أدت متطلبات اإلنشاء وما يحتاجه من ابتكار مواد
جديدة ،وما ينتج عنها من شكل إنشائي إلى بزوغ الفكرة المعمارية من منطلق اإلنشاء في المبنى (حسن2005 ،م).
ويعتبر من أهم نماذج المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه المعماري ،مبنى (الجناح األلماني بمعرض
مونترييال الدولي) ) (Pavilion at the Expo 67, Montrealعام (1967م) من تصميم المهندس اإلنشائي األلماني
(فراي أوتو) ) ،(Frei Ottoحيث يعد المنشأ الخفيف الذي استخدمه (أوتو) على هيئة (الخيمة) في تغطية الفراغ الكبير
لذلك المعرض من األفكار التي ظهرت كصيغة مبتكرة (حسن  .)2005ففكرة (الخيمة) فكرة قديمة ،لكن الصياغة
المعمارية وتوافقها مع مسقط المبنى والفراغ الداخلي بجانب التطوير اإلنشائي لها جعل شكلها المعماري من األشكال
المبتكرة .كما يعتبر من أهم األمثلة التي توضح مدى تأثير التطور التكنولوجي على التشكيل المعماري خالل النصف

الثاني من القرن العشرين ،مبنى (دار أوب ار سيدني) ) )Sydney Opera Houseعام (1973 –1957م) من تصميم
المعماري الدانماركي (جون أوتزن) ) ،)Jørn Utzonفمن خالل مبنى (أوب ار سيدني) ساعدت التكنولوجيا الحديثة في

تنفيذ سقفه القشري الخرساني ،والمصنوع من الخرسانة القشرية على شكل أشرعة متداخلة ،والتي تشكل التكوين المعماري
للمبنى ،وليصبح بذلك بمثابة العالمة المميزة لمدينة (سيدني) ليصبح المبنى بعد ذلك بمثابة أيقونة للمعماريين ،حيث قام
المعماري اإلسباني (سنتياجو كاالترافا) ) (Santiago Calatravaباستخدام ذات التشييد الخرساني القشري عند وضعه

لتصميم مبنى (دار أوب ار تينيريفي) ) (Tenerife Opera Houseعام (2003م) بجزر الكناري األسبانية
(.)Agnoletto, 2006
ومع ظهور تقنيات (الثورة الرقمية) التي شملت انعكاساتها وتأثيراتها في مجال العمارة تطوير التكنولوجيا الرقمية
وتطويعها لرسم لغات ومفردات جديدة للتشكيل المعماري ،لم تقف قدرات التكنولوجيا الرقمية الحديثة على مجرد تحقيق
اإلبداع التصميمي للشكل المعماري؛ وانما امتد تأثيرها ليشمل طرق التنفيذ ومواد البناء؛ حيث تفاعلت التكنولوجيا الرقمية

إلنتاج مواد حديثة ذكية ( )Smart Materialsتم ابتكارها كنتاج لتداخل المواد التقليدية مع األنظمة اإللكترونية الدقيقة
(بدران2008 ،م) .وتعرف هذه (المواد الذكية) على أنها مواد ذات خصائص تكنولوجية متطورة لها القدرة على التغير
والتحول بما يالئم الظروف المحيطة ،كما أن لها القدرة على اإلحساس بالطاقة وتخزينها واطالقها حسب الحاجة،

إضافة لكونها خفيفة الوزن وقوية االحتمال ويمكن التحكم فيها عن بعد ،كما أنها سهلة الفك والتركيب ،وقد تم توظيف
مواد جديدة بصورة متطورة في الشكل المعماري لما تتمتع به من إمكانات واسعة في مجال التشكيل الفني الحر ومن هذه
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المواد التيتانيوم والزجاج واأللومنيوم والمواد البالستيكية ،وكذا التقنيات الضوئية مثل (شاشات الكريستال السائل)
) (LCDوغيرها ،وقد كان لهذه المواد دور كبير في تغير لغة التشكيل المعماري ،ومن تلك المواد
( )1 -3مادة (التيتانيوم) والتوجه المعماري نحو (العمارة النحتية):
عرفت العمارة النحتية منذ فجر التاريخ .فمن خالل العديد من الحضارات التاريخية كان اإلنسان ينحت مسكنه
ويشكله بطرق عدة ،وخالل العصر الحديث وظف العديد من المعماريين قدراتهم التشكيلية في توظيف التقنيات المتاحة
إلنتاج (العمارة النحتية) .ومن أبرز هؤالء المعماريين (أنطونيو جاودي) ) (Antoni Gaudíالذي برع من خالل أعماله
المتميزة في توظيف مواد البناء الحديثة المتاحة حينذاك لخدمة توجهه المعماري نحو إنتاج (العمارة النحتية) (بغدادي

وحسن2009 ،م) .كما في عمارة (كازاميال) ) (Casa Milaببرشلونة (1910 -1905م) ،وكنيسة (سكرردا -العائلة
المقدسة) ) (Sagrada Familiaببرشلونة أيضاً ،وغيرها ،وخالل النصف الثاني من القرن العشرين كان توظيف
الخرسانة القشرية إلنتاج (العمارة النحتية) (شيرزاد1987 ،م) ،كما في مبنى شركة ( (TWAبمطار (جون كينيدي)

بنيويورك عام (1962م) للمعماري (إيرو سارنين) ) ،(Eero Saarinenومبنى (أوب ار سيدني) وغيرها.
ومع ظهور التقنيات الرقمية كان توظيف مادة (التيتانيوم) لتقوم بالدور الفاعل في إنتاج (العمارة النحتية)،

و(التيتانيوم) فلز خفيف الوزن ،قوي ،ذو لمعان ومقاوم للصدأ ،ولونه معدني أبيض فضي ،ويستخدم (التيتانيوم) في
تصنيع السبائك القوية خفيفة الوزن (وخصوصاً مع الحديد واأللمنيوم) ،وتعود أول البدايات الكتشاف معدن التيتانيوم إلى
عام (1791م) ولم يستخدم خارج المختبر حتى (1932م) حين تم تجهيزه لالستخدام التجاري ،حيث يعمل فلز
(التيتانيوم) كعنصر سبك مهم حيث تستخدم الصناعات الحربية كميات هائلة من سبائك (التيتانيوم) في صناعة

الطائرات والمحركات النفاثة ألنها قوية وخفيفة.

أما في مجال العمارة ،فيرجع الفضل في استخدام (التيتانيوم) كمادة بناء للمعماري (فرانك جيري) ( (Frank
 Gehryالذي وظف ألواح (التيتانيوم) في تكسية الكثير من أعماله ،ومن أهم المباني التي استخدم فيها (جيري) مادة
(التيتانيوم) (متحف جوجنهايم بلباو) ) )Guggenheim Museum, Bilbaoفي (بلباو) بإسبانيا عام (1997م) حيث
استعار (جيري) شكل السفينة عند تصميمه لمبنى المتحف في تلك المدينة الساحلية ،واستخدم ألواح (التيتانيوم) والتي

تبدو كقشور السمك ،مما ساهم في إضفاء التعبير العضوي على المبنى ( .)Isenberg, 2009كما تم االستعانة بتقنية
الحاسب اآللي باستخدام أحد أهم البرامج المتوفرة حينذاك وهو برنامج (كاتيا) ( )Catiaلمحاكاة الهيكل اإلنشائي وشكل
المبنى ،والذي كان يستحيل تصميمه بطرق الرسم أو التصميم التقليدية .ويمثل المتحف بشكله الفريد نموذجاً مهماً من

أعمال (جيري) التي تعد من أهم النماذج للعمارة النحتية ،والذي وظف فيها (التيتانيوم) كمادة بناء (بدران2008 ،م)-

(شكل .)14
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(شكل  )14مبنى (متحف جوجنهايم بلباو) )(Guggenheim Museum, Bilbao

بمدينة (بلباو) بأسبانيا عام (1997م)
للمعماري (فرانك جاري) ((Frank Gehry
المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry/17-12-2012

( )2 -3الزجاج والتوجه المعماري الفكري نحو (عمارة الشفافية الجديدة):
استمرت سيادة الزجاج كمادة بناء حديثة منذ استخدمها ألول مرة بشكل معاصر في منتصف القرن التاسع عشر

في تشييد مبنى (القصر البللوري) في لندن عام (1851م) ،ليشهد النصف األول من القرن العشرين االعتماد على
الزجاج من خالل العديد من التوجهات المعمارية الفكرية كتوجه (الطراز الدولي)؛ والذي اعتمد مفاهيم (الشفافية)
و(البساطة) في تصميم الواجهات الخارجية وتنفيذها كمنهاج فكري استطاع تحقيقه عبر استخدام مسطحات الزجاج في
تكسية تلك الواجهات ،ليشهد النصف الثاني من القرن العشرين تطوير هائل في صناعة (الزجاج) وتطبيقاته ،فظهرت
أنواع جديدة من الزجاج ،كما تم تطوير العديد من األنواع المتاحة منه كالزجاج المسلح والطوب الزجاجي واأللياف

الزجاجية وغيرها ،ومع التقدم التكنولوجي خالل تلك الفترة ُعرف الزجاج ذو الحساسية الخاصة لإلضاءة والح اررة ،والذي
يتكيف مع كمية اإلضاءة والح اررة بداخل المبنى (عصام الدين2004 ،م).
وبذلك أصبح للزجاج دور كبير في التشكيل المعماري في عصر التكنولوجيا الرقمية كمادة شفافة أو عاكسة
تتواصل مع ما حولها من طبيعة ومباني ،كما أنه يضفي على الشكل المعماري الحياد إذا ما استخدم كمساحة مستوية،
أما إذا استخدم كألواح منفصلة ومتحركة ،فيعطي شكالً مبه اًر متغي اًر.

ويعتبر من أهم نماذج المباني الذي تظهر مدى تأثير التكنولوجيا الرقمية على إعادة إبراز دور (الزجاج) كمادة
بناء مهمة خالل تلك الفترة مبنى (برج أجبار) ) (Torre Agbarبمدينة (برشلونة) اإلسبانية عام (2004 -1999م)
من تصميم المعماري الفرنسي (جان نوفيل) ( (Jean Nouvelوالذي يعتبر ثالث أعلى مبنى في مدينة (برشلونة)

اإلسبانية )( -(Casamonti, 2009شكل .)15

ويعتبر ذلك المبنى من المباني المتغيرة والمتعددة في األلوان نتيجة وجود تكسية خارجية بكامل مسطح الواجهات
الخارجية من الزجاج المعالج الخاص تقوم بالتبديل اللوني ،حيث تم وضع أجهزة استشعار ذكية للح اررة على محيط البرج
وهي التي تنظم عملية فتح شرائح الستائر الزجاجية أو غلقها بما يؤدي إلى تقليل الطاقة المستهلكة بواسطة أجهزة تكييف
الهواء ،كما يكتسب المبنى من خالل تلك التغطية الشفافية والوضوح طيلة النهار.
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(شكل  )15مبنى (برج أجبار) )(Torre Agbar

بمدينة (برشلونة) بأسبانيا عام (2004 -1999م)
للمعماري (جان نوفيل) ((Jean Nouvel

المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/Torre_Agbar/17-12-2012

ويعتبر من أهم نماذج المباني التي اعتمدت توظيف (الزجاج) كمادة بناء رئيسية لتحقيق مفهوم الشفافية ،وكذلك

مبنى شركة (سويس ري) ) (Swiss Re or 30 St. Mary Axeفي (لندن) للمعماري (نورمان فوستر) (Norman

) .(Foster, 2005) Fosterكما يعتبر من أهم المباني التي استخدم فيها (الزجاج) حيث وظف بطريقة مغايرة مبنى
(مركز برادا التجاري) ( )Prada Store, Tokyoفي (طوكيو) باليابان عام (2003 -1999م) ،من تصميم
المعماريين السويسريين (هيرزوج ودي ميرون) ) ،(Herzog & de Meronحيث تم استخدام (الزجاج) في واجهات

المبنى على شكل وحدات من (الزجاج الكريستال) ،والتي يصفها المصممان بكونها وحدات بصرية تفاعلية ،حيث تصنع
االنحناءات في حواف وحدات الزجاج بعض الحركة؛ مما يخلق نوعاً من التفاعل ما بين المستخدم للمبنى والبيئة
المحيطة (كامل2012 ،م).

( )3 -3التقنيات الضوئية والتوجه المعماري الفكري نحو إنتاج (العمارة التخيلية واالفتراضية):
صاحب العصر الرقمي زيادة االعتماد على التكنولوجية الرقمية الحديثة ،حيث ظهرت تلك التكنولوجيا من خالل

المباني (بدران2008 ،م) .ومن نماذج ذلك استخدام الشاشات في المبانى كجزء من تكوينات الحوائط ،فتحولت تلك
الحوائط إلى ناقالت للمعلومات لتدخل في العديد من التصميمات الحديثة والمستقبلية .ويختلف تأثير الواجهات
اإللكترونية تبعاً لنوعية التقنية المستخدمة .فهناك عدة أنواع من هذه التقنيات المتقدمة ،منها تقنية ) )LEDوتقنية

) (Pixالضوئية وتقنية (شاشات الكريستال السائل) ) )LCDوغيرها من التقنيات الضوئية الحديثة .ومن تلك التقنيات

( )1 -3 -3تقنية ( :)LEDوهي اختصار لمسمى (الصمام الثنائي الباعث للضوء) ،وتتميز تلك التكنولوجيا الحديثة

بكونها تعتمد على تكسية الواجهة بمجموعة من األقراص الزجاجية ،ومن خالل برنامج للحاسب اآللي يتم التحكم في

إضاءة كل قرص بتقنية ( ،)LED Lightingحيث يتم تحويل واجهات المبنى إلى واجهات تفاعلية نشطة تستخدم
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كشاشة عرض ،حيث يمثل كل قرص منها الوحدة البنائية للواجهة .وفي النهار تستخدم األقراص كمرآة عاكسة لإلضاءة
(كامل2012 ،م).
ويعتبر من أهم نماذج المباني المعاصرة التي نفذت بها هذه التكنولوجيا المعاصرة واجهة مبنى (المركز التجاري

الكوري) في مدينة (سيول) بكوريا الجنوبية عام (2004 -2003م) ،من تصميم المجموعة المعمارية (يو إن ستوديو)
)( -(Jaeger, 2009) (UN Studioشكل .)16

(شكل  )16استخدم تقنية ) (LEDفي الواجهات الخارجية.
(المركز التجاري الكوري) )(Korean Shopping mall building

بمدينة (سيول) بكوريا الجنوبية عام (2004 -2003م)
تصميم مجموعة (يو إن ستوديو) )(UN Studio
المصدر http://www.e-architect.co.uk/korea/galleria_department_store_seoul.htm/17-12-2012

( )2 -3 -3تقنية ) (PIXالضوئية :وهي عبارة عن وحدات إضاءة فلورسنتية دائرية الشكل تدمج بالواجهات ،ومن
خالل برامج خاصة بالحاسب اآللي يتم تحويل الواجهة كشاشة عرض كمبيوترية ضخمة (كامل2012 ،م).

ويعتبر من أهم المباني التي نفذت بها تكنولوجيا ) (PIXالضوئية؛ مبنى (متحف الفن المعاصر -كونستهاوس)
) (Grazer Kunsthaus, or Graz Art Museumبمدينة (جراتس) بالنمسا عام (2003 -2000م) لفريق
المعماريين البريطانيين (بيتر كوك) ) (Peter Cookو(كولن فورنييه) ) ،)Colin Fournierحيث تم استخدام

التكنولوجيا الحديثة ومنها تقنية ) (PIXالضوئية في الواجهات الخارجية وجسم المبنى ليعبر المبنى عن رؤية المصممين
الخاصة بضرورة (قبول اآلخر) أو التآلف مع كل ما هو غريب وغير تقليدي ( .)Bogner, 2004وهو ما يمثل فلسفة
(كوك) بدمج عناصر التكنولوجيا بما تمثله من معاصرة مع المباني التقليدية المحيطة والمغطاه بالقرميد األحمر

التقليدي( -شكل .)17

(شكل  )17استخدم تقنية ) (PIXالضوئية في مبنى (متحف مدينة جراتس للفن المعاصر -كونستهاوس)
)(Grazer Kunsthaus, or Graz Art Museum

بمدينة (جراتس) بالنمسا عام (2003 -2000م)
تصميم فريق من المعماريين (بيتر كوك) ) (Peter Cookو(كولن فورنييه) ))Colin Fournier
المصدر http://en.wikipedia.org/wiki/Kunsthaus_Graz/17-12-2012
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( )3 -3 -3شاشات الكريستال السائلة ) :(LCDوهي شاشات مسطحة صغيرة السمك تتكون من ستة

طبقات متتالية مكونة من عدد من الجزيئات الملونة أو أحادية اللون تعمل من خالل كميات ضئيلة من الطاقة
اإللكترونية ،وتستخدم للعرض باستخدام الحاسب اآللي ،وقد تستخدم شاشات خاصة بتكنولوجيا ( ،(TFT- LCDوالتي

يمكن رؤيتها في ضوء الشمس المباشر ،حيث تستخدم شدة إضاءة تعادل أربعة أضعاف شدة اإلضاءة العادية (كامل،
2012م)
وقد تم استخدام تقنية (شاشات الكريستال السائلة) ) )LCDفي تصميم العديد من المباني الحديثة والمعاصرة،
ومنها مشروع مبنى (المنزل الرقمي) بالواليات المتحدة عام (1998 -1997م) من تصميم المعماريتين اإليرانيتين

(هاريري وهاريري) ( )Hariri & Haririحيث تم توزيع عناصر ذلك المنزل الرقمي حول محور رقمي هيكله من
الحديد المغلف بالزجاج المصنوع من مادة (الكريستال السائل) ،حيث تحتوى جميع حوائط الغرف السكنية على (شاشات
كريستال سائلة) ) (LCDلتحل محل شاشات أجهزة الحاسب اآللي الشخصية المعتادة ،حيث من الممكن لمستخدمي
ذلك المنزل على سبيل المثال في غرف النوم مشاهدة أحالمهم التي يرجونها على الشاشات الحائطية قبل النوم ،أو
متابعة برنامج طهي افتراضي داخل شاشة المطبخ ،أو تناول الطعام مع أحد الزوار االفتراضيين في غرفة الطعام،
وغيرها من تطبيقات تقنية تشمل كافة فراغات المنزل ) (Hariri, 2006ليمثل ذلك المنزل الرقمي نموذجاً متفرداً للعمارة
التخيلية أو العمارة االفتراضية بمعناها الشامل( -شكل .)18

(شكل  )18استخدم تقنية شاشات الكريستال السائلة ) (LCDبمبنى (المنزل الرقمي) ()Digital House
بالواليات المتحدة عام (1998 -1997م) للمعماريتين (هاريري وهاريري) ()Hariri & Hariri

حيث تم استخدام محور رقمي من تلك الشاشات لتتوزع عليه عناصر المسكن المختلفة.
المصدر http://www.haririandhariri.com/17-12-2012

وبذلك نجد أن العمارة قد تأثرت كثي اًر من جراء ذلك التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خالل عصر

ثورة المعلومات والثورة الرقمية ،وقد شمل هذا التطور كل جوانب العمارة ،حيث بدأ المعماريون استخدام كل ما هو جديد

ومتاح من طرق للتعبير المعماري ونظم لإلنشاء ومواد للبناء ،لتصبح التكنولوجيا في حالة دائبة من التحديث الدائم

لخدمة العمارة والفكر واإلبداع المعماري ،حيث تسارعت وتيرة التطوير في مجاالت صناعة البرمجيات المتخصصة وكذا
في صناعة مواد البناء ووسائل التنفيذ ونظم اإلنشاء المستخدمة ،والتي أصبحت تلبي الكثير من متطلبات العمارة
المعاصرة.
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( )4التأثيرات التكنولوجية على مستقبل العمارة والتوجهات الفكرية المعمارية خالل القرن الحادي والعشرين:
أحدثت تكنولوجيا االتصاالت ثورة في عالم البنيات المؤسسية وأماكن العمل في المكاتب أو المبانى اإلدارية،
وصوالً إلى إجراء الج ارحات الطبية ومعامالت البنوك وعمليات البيع والشراء والخدمات الحكومية والمكتبات والمتاحف
وغيرها ،كل ذلك أصبح يتم اآلن من خالل تقنيات وتطبيقات الحاسب اآللي.

ومع تعاظم االستفادة من إمكانات أنظمة وشبكات المعلومات بصورة أكثر تطو اًر في القرن الحادي والعشرين،

فإن المتوقع أن يحدث تغيير جذري في أنظمة الحياة والعمل داخل المدينة ،وبالتالي تغير نمط المباني الحالية بكافة
أنواعها ومختلف وظائفها ،وكذا طريقة أدائها لتلك الوظائف المختلفة ،وبشكل عام فالمتوقع أن يشمل التغيير مكونات
العمارة الرئيسية الثالث الوظيفة والشكل واإلنشاء (عويضة2000 ،م).
( )1 -4الشق الوظيفي في النمط المعماري الجديد:
من المتوقع أن يحدث تغيير في النمط الوظيفي للمباني ،ويتمثل هذا التغيير من خالل محورين (عويضة،
)2000
األول :تداخل الوظائف في المباني بحيث يمكن أن تجتمع وظائف عديدة ومتنوعة تحت سقف واحد وفي مبنى واحد،
وهي ما يمكن أن تتقارب في هيئتها ومفهومها مع المنشآت متعددة الوظائف (المنشآت العمالقة).

الثاني :إلغاء بعض الوظائف؛ وبالتالي إلغاء بعض الفراغات التي كانت تقوم بهذه الوظائف في أنماط المباني التقليدية،
بل قد يصل إلى إلغاء مباني بكاملها بسبب إلغاء وظيفتها في المجتمع.

( )1 -1 -4المنشآت المتعددة الوظائف (المنشآت العمالقة) :وهي المنشآت التي تحتوي على أكثر من وظيفة أو
نشاط في وقت واحد داخل مبنى عمالق واحد ،أو تلك التي يسميها رواد فكر مجموعة (األركيجرام) )(Archigram

بالمنشآ ت العمالقة ،وهي المباني التي تحتوي على كل أو جزء من نشاط مدينة كاملة ،ويمكن للمبنى الواحد أن يحتوي
على مجاورة سكنية أو حي سكني كامل (حسن أ2000 ،م).

ويعتبر من رواد ذلك التوجه من المعماريين المعاصرين ،المعماري الياباني (أراتا إيسوزاكي) (،)Arata Isozaki
والذي اقترح فكرة تكوين مجتمع متكامل عبارة عن نواة حضرية تحتوي على مجمع المنشآت الخدمية من المستشفى
والمعامل والمكاتب ومركز الخدمات االجتماعية والمركز التجاري وصالة االجتماعات وغيرها من خدمات (كامل،

2012م) .وكل هذه األشياء متواجدة داخل مبنى واحد وتحت سقف واحد ،وقد أخذ في االعتبار نظم الخدمات المختلفة
مثل نظام المدرسة ونظام المكتبة ونظام التحكم في التلوث ونظام الخدمات الفنية وغيرها ،وبذلك فقد صنف ثالثة أنظمة
لعمل المدينة (التحكم) و(الخدمات) و(المعلومات) ،ويرتبط المركز بالمجاورات السكنية عن طريق شبكة مولدات خاصة
بإنتاج الطاقة( -شكل .)19
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(شكل  )19محاولة تحقيق فكر المنشآت متعددة الوظائف (المنشآت العمالقة)
في مشروع (حياة المدينة) بمدينة (ميالنو) اإليطالية عام (2014 -2011م)
للمعماري (أراتا إيسوزاكي) ( )Arata Isozakiوآخرين.
المصدر http://www.flickriver.com/photos/batrace/358446273/17-12-2012
http://en.wikipedia.org/wiki/CityLife_%28Milan%29/17-12-2012

( )2 -1 -4إلغاء بعض الفراغات التقليدية :أدت الحياة الجديدة في عصر تقنية المعلومات الالهث إلى تراجع أواصر

العالقات االجتماعية بين الناس .ومن هناُ ،يتوقع أن تلغى بعض الفراغات الوظيفية التي كان عمادها هو تلك العالقات
االجتماعية .ومن أمثلة تلك الفراغات (قاعات وفراغات استقبال الضيوف) في المباني السكنية ،وقد ألغيت بالفعل حالياً
في كثير من المساكن بسبب التقارب الذي أحدثته وسائل االتصاالت المتطورة وبشكل خاص الهاتف وشبكة االنترنت

وتطبيقاتها وغيرها (حسن أ2000 ،م).
كما يتوقع أن تلغى بعض الفراغات األخرى من المباني كصاالت التعامل مع الجمهور في المباني اإلدارية
والبنوك وغيرها بسبب االمكانات الهائلة التي ستتيحها شبكات المعلومات من إمكانية الحصول على الخدمات اإلدارية
ومعرفة حركة األرصدة في البنوك من دون الحاجة للتحرك من أمام الحاسب اآللي في محل السكن أومحل العمل ،وهو
األمر الذي بدأ في كثير من الدول باتباع نظم (الحكومة اإللكترونية) وتطبيقاتها في مجاالت تقديم الخدمات للمواطنين.
كما ستتحول المتاجر إلى مخازن للسلع ،بينما تعرض المعروضات على مواقع خاصة على شبكة اإلنترنت ،ويستطيع
اإلنسان أن يختار السلع التي يرغب فيها وبعد تحويل قيمتها إلى حساب المتجر عن طريق الشبكة تصله البضاعة

المشتراة ،بل في إمكان المشتري تتبع سير البضاعة منذ تعبئتها وحتى وصولها إلى مكانه ،وهو ما يمكن مالحظته
وادراكه خالل وقتنا الحاضر في كثير من تطبيقات مجاالت (التجارة اإللكترونية) ،كما يتوقع خبراء المستقبليات والرعاية
الصحية أن االتجاهات الحالية تبتعد عن النمط التقليدي للمستشفى ،وتتجه نحو مستشفيات الطوارئ والعيادات الخارجية.
ومع تطور إمكانات البريد اإللكتروني الحالية والتي وصلت إلى إرسال الرسائل الرقمية والصور وغير ذلك ،يتوقع
أن يؤثر ذلك على مباني الوكاالت البريدية التقليدية ،وقد يؤدي إلى إلغائها أو تقليص مساحتها على أقل حالة متوقعة،
وهو ما تم بالفعل في العديد من دول العالم ،ومع تعاظم فكرة المؤتمرات المرئية فقد حلت بدالً من المؤتمرات الحالية،

ولربما يقود ذلك إلى التخلي عن العديد من القاعات داخل المباني ،والتي تخصص من أجل هذا الغرض ،وكذا المباني
التي تقام لهذا االستخدام (قاعات المؤتمرات) ،بجانب التوفير في تكاليف السفر والتنقل.
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( )2 -4الشق التشكيلي في النمط المعماري الجديد:
أصبح من المؤكد تأثيرات الثورة المعلوماتية في القرن الحادي والعشرين على أنماط العمارة المعاصرة وكذا عمارة
المستقبل ،حيث يرتبط ذلك بمجموعة من االعتبارات ،من أهمها روح التكنولوجيا التي تسود العصر والتي تؤثر والشك
على هيئة المباني وأشكالها وأساليب تنفيذها ،باإلضافة إلى ذلك التغير المتوقع حدوثه في تصميم المباني الداخلي وفي
وظائفها وتشكيل فراغاتها المختلفة ،والذي سينعكس بالتالي على الهيئة الخارجية ،فالشكل الذي سيأخذه المنزل
المعلوماتي على سبيل المثال سيختلف عن الشكل المتعارف عليه للمنزل التقليدي .كما يتوقع أن تسود النمطية في البناء
وتتداخل عوامل أخرى في عملية التشكيل المعماري ،ومن أهمها أساليب التحكم في إدارة المنزل ،وكيفية توصيل األجهزة
اإللكترونية الخاصة وشبكات المعلومات ،كما أن الشكل المعماري والوظيفي للمتجر الجديد سيكون مختلفاً عنه بالنسبة

للمتجر المتعارف عليه ،حيث أن الشكل الذي يجذب العمالء إلى داخل المتجر أصبح عملياً غير ذي جدوى؛ فالعمالء

ينجذبون لنوع السلع التي بإمكانهم مشاهدتها على المواقع اإللكترونية.
( )3 -4الشق اإلنشائي في النمط المعماري الجديد:

نظ اًر لالنتشار المتوقع للتشغيل اآللي للمباني من خالل مفهوم (العمارة الرقمية) المتقارب والمتداخل مع مفهوم

(العمارة الذكية)  ،فإن المباني ستتطور من خالل سطح حساس بين الفراغ الداخلي والبيئة الخارجية ،وسيصبح الغالف
الخارجي للمبنى عبارة عن غطاء خارجي متطور يغلب عليه طابع الجودة واإلبداع المستمد من التقنية المستخدمة في

اإلنشاء (حسن أ2000 ،م).

أما في حالة انتشار (المباني الرقمية) بمفهومها الشامل عن طريق التحكم في جميع األنشطة الداخلية للمبنى؛
فإن ذلك سيؤثر بالتالي على اختيار مواد البناء واألسلوب اإلنشائي المناسبين للمبنى ،كما أن العالقة بين (اإلنشاء)
و(العمارة) ستتنوع على حسب طبيعة كل مبنى على حدا.
ففي حالة (المنشآت العمالقة) المتعددة الوظائف ،والمتوقع انتشارها وبروز دورها خالل العقود القادمة؛ فقد يكون
نوع العالقة ما بين (اإلنشاء) و(العمارة) من ذلك النوع المسمى (تقنيات اإلنشاء الحقيقي) وكذا في حالة (المباني
الرقمية) ذات أنظمة التحكم اإللكتروني ،فقد يكون أيضاً نوع العالقة بين (اإلنشاء) و(العمارة) من النوع المسمى (اإلنشاء
الرمزي).

تتبدل العمارة وتتطور تبعاً للتطور التكنولوجي الذي سيشهده العالم ،لتصبح (العمارة) كفن وعلم وصناعة -دائماً

وأبداً -مرآة لكل تطور وتقدم تكنولوجي يشهده العالم المعاصر.
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( )5النتائج والتوصيات:
( )1 -5نتائج الدراسة:

 -1قدمت الثورة الرقمية إمكانات هائلة ساعدت في تطوير التكنولوجيا الرقمية وتطويعها لرسم لغات ومفردات جديدة
للتشكيل المعماري وهو ما جعل من عملية التصميم المعماري عملية إبداعية من دون عوائق ،وفتح أفاقاً جديدة أمام

المعماري لالنطالق واإلبداع؛ مما أفرز تشكيالت معمارية غير مسبوقة باالستعانة بأحدث التقنيات البرامجية
للحاسب اآللي.
 -2إن ما تشهده الساحة المعمارية عالمياً من تأثيرات الثورة الرقمية والمعلوماتية وتكنولوجيا البرمجيات والحاسب اآللي
سواء في مجاالت التصميم المعماري أم مجاالت تصنيع مواد البناء المتطورة والذكية أم أساليب اإلنشاء الحديثة،

يمثل مرحلة جديدة تعتبر بمثابة االنطالقة في تحول العمارة العالمية مع بدايات العقد الثاني من القرن الحادي
والعشرين ،وهو بدوره ما يشكل المدخل لعمارة المستقبل.
 -3نتيجة لحالة اإلنطالق واإلبداع المعماري التي قدمتها التكنولوجيا الرقمية المعاصرة في مجاالت رسم لغات ومفردات
جديدة للتشكيل المعماري ،سمح ذلك بتطوير العديد من التوجهات الفكرية المعمارية السابقة كالتوجه نحو العمارة

(العضوية) ،ولكن بصيغ وصور وأساليب تقنية مبتكرة .كما ظهرت توجهات أخرى جديدة لم يكن لها أن تنفذ من
دون االستعانة بالتقنيات الرقمية كالتوجه نحو إنتاج العمارة (التفكيكية) ،وعمارة (األشكال الفراغية الهندسية
األساسية)

وعمارة (األشكال الهجين) ،وعمارة (الحداثة الجديدة) وغيرها.

 -4مع ظهور تقنيات (الثورة الرقمية) لم تقف تأثيرات التكنولوجيا الرقمية الحديثة في مجال العمارة على مجرد تحقيق
اإلبداع التصميمي للشكل المعماري؛ وانما امتد تأثيرها ليشمل طرق التنفيذ ومواد البناء؛ حيث تفاعلت التكنولوجيا

الرقمية إلنتاج مواد حديثة ذكية تم ابتكارها كنتاج لتداخل المواد التقليدية مع األنظمة اإللكترونية الدقيقة.
 -5نتيجة لكون تلك (المواد الذكية) المنتجة من خالل تقنيات الثورة الرقمية ،تعتبر مواداً ذات خصائص تكنولوجية
متطورة لها القدرة على التغير والتحول بما يالئم الظروف المحيطة ،كما وأن لها القدرة على اإلحساس بالطاقة

وتخزينها واطالقها تبعاً لالحتياج ،فقد تم توظيفها بصورة متطورة في الشكل المعماري وذلك لما تتمتع به من

إمكانات واسعة في مجال التشكيل الفني الحر ،لتظهر بذلك توجهات معمارية جديدة كالتوجه نحو إنتاج العمارة

(التخيلية أو االفتراضية) وغيرها من توجهات معمارية معاصرة.
 -6مع تعاظم االستفادة من إمكانات أنظمة وشبكات المعلومات بصورة أكثر تطو اًر في المستقبل القريبُ ،يتوقع أن
يحدث تغيير جذري في أنظمة الحياة والعمل داخل المدينة ،وبالتالي تغير نمط المباني والمنشآت الحالية بكافة
أنواعها ومختلف وظائفها ،وكذا طريقة أدائها لتلك الوظائف المختلفة ،مما يتطلب من المعماريين إعادة دراسة
العناصر الفراغية المكونة للمباني على تنوعها.
 -7نتيجة التطور التكنولوجي والتقني سيحظى المعماريون في المستقبل القريب بخبرات واسعة نتيجة إمكانية محاكاة
المباني رقمياً والمعايشة والتجول داخل فراغاتها المختلفة ،وتصحيح األخطاء التصميمية قبل التنفيذ .وهذا متاح

حالياً على نطاق محدود.
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 -8إن المعماري جزء من البيئة والمجتمع المحيط به ،يتفاعل ويتكامل معه بمعطياته المتجددة والمتفاوتة في ظل
منظومات ومنجزات العصر ،مما أوجب عليه أن يتفاعل إيجابياً مع ما يقدمه العلم ال أن يتجاهله ويستنكره ،بل
على العكس البد أن يقدمه لمجتمعه لكي يلبي احتياجاته ومتطلباته الواقعية بصورة تنموية واعية صادقة.

( )2 -5توصيات الدراسة:
 -1ضرورة سعي المعماريين إلى االستفادة القصوى من جميع أوجه التطور التكنولوجي في العمل المعماري في جميع
المجاالت المتعلقة به ،سواء فيما يختص بالتصميم المعماري من إيجاد لغات ومفردات جديدة للتشكيل المعماري
تتناسب وروح العصر ،أم فيما يختص بتوظيف مواد البناء الحديثة وأساليب اإلنشاء والتنفيذ التقنية وغيرها لخدمة
العمل المعماري وتطويره حتى ال تتخلف العمارة عن ركب التطور المجتمعي الحادث في عصر الثورة الرقمية.

 -2ضرورة تحول المعماريين من مستخدمين للتطبيقات التكنولوجية الرقمية في مجال العمارة إلى المساهمة بالبحث
والتطوير لتطبيقات الحاسب اآللي لخدمة أغراضهم التصميمية.
 -3ضرورة أن يبحث المعماري عن التوجه الفكري الذي يتالءم ويتوافق وبيئة العمارة المنتجة ،وكذا التأثيرات المكانية
والمحلية بخصائصها المتنوعة ،في ذات الوقت الذي ال يهمل فيه الجانب التكنولوجي الذي يعبر عن روح العصر.

 -4ضرورة تطوير البرامج الدراسية األكاديمية بمؤسسات التعليم المعماري ،سواء فيما يختص بمقررات التصميم
المعماري أم غيرها ،لتتناسب وتلك المتغيرات التكنولوجية الحديثة التي أنتجتها الثورة الرقمية ،من أجل تعريف
الطالب وتدريبهم على التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة في كافة مجاالت العمل المعماري.
 -5ضرورة اهتمام المراكز البحثية المعمارية المتخصصة سواء في الجامعات أم الهيئات البحثية ذات الصلة وغيرها،
بدعم البحوث العلمية الجادة بهدف توظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتطبيقاتها وتطويرها في مجاالت العمارة بما

يتوافق مع ظروف المجتمع وامكاناته ومتطلباته.
 -6ضرورة البحث في مستقبل العمارة وماهيتها من خالل النظر في المتغيرات المجتمعية الرهيبة الحادثة والتي أنتجتها
الثورة الرقمية وتطبيقاتها المختلفة ،والتي غيرت من شكل الوظائف األساسية لكثير من المباني ،وكيفية التوافق
المعماري مع متطلبات ذلك.
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( )6المراجع:
( )1 -6المراجع العربية:
 -1بال الالدران ،عصال الالام الال الالدين2008( .م) .القال الالدرات اإلبداعيال الالة للتقنيال الالات الحديثال الالة فال الالي التشال الالكيل المعمال الالاري ،مجلال الالة البحال الالوث
الهندسية -جامعة حلوان ،القاهرة ،ص ص.19 -9 .
 -2بغالالدادي ،مصالالطفى عالالدلي .حسالالن ،نالالوبي محمالالد2009( .م) .نظريالالات العمالالارة -د ارسالالة التغيالالر فالالي الفكالالر المعمالالاري
الغربي عبر التاريخ ،النشر العلمي والمطابع -جامعة الملك سعود ،الرياض ،ص ص.178 -141 .

 -3جريشة ،هشام2011( .م) .النسبية والتفكيكية ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،ص .74
 -4حسن ،نالوبي محمالد( .إبريالل 2005م) .قاليم اإلبالداع فالي التصالميم المعمالاري .مجلالة تقنيالة البنالاء -و ازرة الشالئون البلديالة
والقروية ،العدد السادس ،الرياض ،ص ص.12 -11 .
 -5حسن ،نوبي محمد2000( .م) .العمارة المعلوماتية رؤية إلشكالية اإلبداع المعماري في القرن الحادي والعشرين،
المؤتمر المعماري الدولي الرابع ،كلية الهندسة ،جامعة أسيوط ،أسيوط ،ص ص.11 -5 .
 -6رأفت ،علي( .مارس 2005م) .تفكيالك المضالمون عالن الشالكل والمحاليط ،دوريالة البنالاء العربالي -العالدد األول ،القالاهرة،
ص .33

 -7سامي ،عرفان1968( .م) .نظريات العمارة العضوية ،مؤسسة طباعة األلوان المتحدة ،القاهرة.
 -8شيرزاد ،شيرين إحسان1987( .م) .لمحات من تاريخ العمارة والحركات المعمارية وروادها ،مكتبة اليقظة العربية،
بغداد ،ص ص.125 -124 .
 -9عبالالد الج الواد ،توفيالالق2011( .م) .العمالالارة الحديثالالة فالالي القالالرن العش الرين ،مكتبالالة األنجلالالو المص الرية ،القالالاهرة ،ص ص.
.353 -352
 -10عصام الدين ،محمد2004( .م) .التطور التكنولوجي كمدخل لعمارة القرن الحادي والعشرين ،رسالة ماجستير-
كلية الهندسة -جامعة القاهرة ،القاهرة ،ص ص.53 -5 .

 -11عويضة ،محمد محمود2000( .م) .عمارة المستقبل ،مجلة عالم البناء -العدد  ،84القاهرة ،ص .31
 -12عيس الالى ،حن الالان س الالليمان2008( .م) .دور التقني الالة الحديث الالة ف الالي ص الالياغة عم الالارة المس الالتقبل ،رس الالالة ماجس الالتير -كلي الالة
الهندسة -جامعة حلوان ،القاهرة ،ص .44
 -13فرغلي ،ياسر أحمد2004( .م) .الفكر المعماري في نهاية القرن العشرين ،رسالة ماجستير -كلية الفنون الجميلة-
جامعة اإلسكندرية ،ص .12
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