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 مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة أم القرى

 وتهدف لنشر األبحاث األصيلة والمراجعات العلمية لألبحاث
 يزية التي لم يسبقوالتقارير العلمية باللغة العربية أو االنجل

 نشرها أو تقديمها للنشر لدى جهات أخرى.
 

 4635-1658مد :  رد
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 المشرف العام
 مدير الجامعة

 عساس معتوقبكري بن د. 

 
 نائب المشرف العام

 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 د. ثامــر بن محدان احلربي

 
 رئيس التحرير

 حممد بن حسن علويد. 

 جامعة أم القرى  الهندسة والعمارة اإلسالمية،كلية 
 
 

 أعضاء هيئة التحرير
 

 جامعة أم القرى. ،والعمارة اإلسالميةالهندسة قسم  –ينـد ياسـعادل بن محمد. أ. 
 ، جامعة أم القرى.والعمارة اإلسالميةقسم الهندسة  –أ. د. عبدالحميد بن محمد البس

 ، جامعة أم القرى.المدنيةهندسة القسم  –دـمد سعيد أحمامتياز أح د.أ. 
 قسم الهندسة الميكانيكية، جامعة أم القرى. –أ. د. أحمد فاروق عبدالجواد

 قسم الهندسة المدنية، جامعة أم القرى. –د. محمد أحمد محمد نور سيف 
 قسم هندسة الهندسة الميكانيكية، جامعة أم القرى. –ارـد. أحمد حسن بك

 قسم هندسة الحاسب اآللي، جامعة أم القرى. –حمد بن عبدهللا الصالحد. م
 قسم هندسة الحاسب اآللي، جامعة أم القرى. –ةـد. عدنان بن غازي عرف

 ، جامعة أم القرى.قسم الهندسة الكهربائية –محمد أرشد مالكد. 
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 هدف و مجال المجلة
معة أم القرى بواقع عددين في السنة.  وتهدف المجلة إلى نشر األبحاث األصيلة والمراجعات المجلة دورية علمية محكمة تصدر عن جا

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

 

 
 

 
 مباشرة إلى رئيس التحرير واالستفساراتترسل جميع األعمال 

 جميع البحوث المقبولة تئول ملكيتها للمجلة
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 ينإرشادات المؤلف
 

تستقبل هيئة تحرير مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة األبحاث األصلية والمراجعات العلمية والتقارير العلميةة التة   
. تخضة  األممةاا المقدمةة لمراجعةة هيئةة التحريةر وتحخةيم متخ  ةي . أخةرى دم للنشةر لجهةة قةبق نشرها جزئيًا أو كليًا ولم تلم يس
، أصةةل وأر ة  صةةور.  A4ث وقيمتةةا العلميةة. يقةدم العمةةل ملبةور ملةةص ورا أ ةي  مقةةا  بحةة النشةةر ملةص أصةةالة السةد سيامةتعت

، يسةةتخدم الخةة  سةةم  ةة  كةةل اتجةةا 3قةةل مةة  ي ج  ةةي  السةةلور والهةةوام  االلبامةةة ملةةص وجةةا واتةةد مةة  تةةر   ةةرا  مةةز و تكةةو  
Simplified Arabic Fixed  يرسةل العمةل لةرئي  أسةو  للعنةاوي  الرئيسةة 14مةا    ة  كتابةة مةت  البحةث وتجةم 14بحجةم .

  المشةاركي ، واشاةارة م  أسماء البةاتثي المسئواالتحرير م  رسالة لللب النشر و   تالة أكثر م  مؤلف ير ق تفوي  للباتث 
 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 . -
، الشةخر والتقةدير، المراجة ، محتوى يخو  تسب التسلسل التال : المقدمة، اللرا المعملية والمةوا  والعينةات، النتةائا، المناقشةةال -

وا والرسومات البيانية وال ةور الفوتوغرا يةة. يبةدأ التةرقيم مة  صةفحة اتذيل الجد، ال ور الفوتوغرا ية، الرسومات البيانية، الجداوا
 منوا  البحث.

 
يجب أ  ا يتجاوز منوا  البحث مشري  كلمة وأ  يتناسب م  مضةمو  البحةث ويةدا مليةا أو يتضةم  ااسةتنتاج  ان البحث:عنو 

 أسو (. 18)تجم الخ   الرئيس 
 

 يختب ملص النحو التال : المؤلفون:
 ةةةةةةةةةةةةةةة.   تالة اللغة العر ية: ااسم األوا ةةةةةةةةةةةةةةةةةة األب ةةةةةةةةةةةةةةةةةة اللقب ةةةةة

    تالة اللغة اشنجليزية: ااسم األوا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحرف األوا م  اسم األب ةةةةةةةةةةةةةة اللقب.
ويختةةب مةة  كةةل اسةةم المؤسسةةة العلميةةة التةة  يتبعهةةا، ويحةةد  الباتةةث المسةةؤوا، ويعلةة  منةةوا  المراسةةلة بالكامةةل بمةةا  ةة  ذلةة  أرقةةام 

 أسو (. 14)تجم الخ   لبريد اشلكترون . ا  ام  لذكر المؤهالت العلمية ويختف   ذكر الدرجة العلميةوا –الفاك   –التليفو  
 

كلمة وا  تحتو  ملص الهدف وما تم مملا 300-250لغة العر ية وأخرى باللغة اشنجليزية    تدو  لتكتب الخالصة با الخالصة:
مةة  البحةةث وك  ذكةةرت أرقةةام يحةةب أ  تكةةو  ملابقةةة لمةةا ور  ذكةةر   ةة   ومةةا تحقةةق وااسةةتنتاج وأ  تعلةة  بمفر هةةا  كةةرة وا ةةحة

 محتوى البحث م  نتيجة المعالجة اشت ائية وا تذكر مراج  )رجاء ذكر مد  الكلمات    نهاية الخالصة  ي  قوسي (.
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م للحات الت  ت در مة  قبةل هيئةات كلمات. ويتم اختيارها بما يتواكب م  الز مشرة ا تتجاو  الكلمات التي تستخدم للفهرسة:
 رصد األبحاث.

 
مةة  ذكةةر الدراسةةات السةةابقة ذات  تتضةةم  المقدمةةة  و ةةوي  وامةة  إجةةراء البحةةث )الهةةدف( وتسةةاثات و ر ةةيات البحةةث المقدمــة:

شةةة أو ومةةدم مةةر  أ  مةة  النتةةائا أو المناق .مرجعةةاً 15العالقةةة بحيةةث ا يتجةةاوز إجمةةال  مةةد  المراجةة  المسةةتخدمة  ةة  المقدمةةة 
 ااستنتاج    المقدمة.

 
صةةالحة ومالئمةةة لتحقيةةق الهةةدف، وتتةةو ر  يهةةا الدقةةة و يجةةب أ  تكةةو  وا ةةحة  الطــرق البحةيــة والمعمليــة واألدوات المســتخدمة:

 .العلمية
 

ومترابلةًا تجنب التكرار    مر  النتائا والسر  الحر ة  ألرقةام الجةداوا والرسةومات البيانيةة. وأ  يخةو  العةر  وا ةحًا  النتائج:
 انية.يمدممًا ومعالجًا إت ائيًا م   يا  ارتباطها  هدف وتساثات البحث. مدم تكرار المعلومات    الجداوا والرسومات الب

 
تحليل النتائا تحلياًل مو وميًا ها  ًا     وء المعلومات المتو رة )بعيدًا م  تكرار سر  النتةائا( مة  ر لهةا بالدراسةات  المناقشة:
 وأ  تشمل ااستنتاج المنبثق والمدمم م  النتائا المتو رة    الدراسة.السابقة 

 
هةة المدممةة للبحةث واألاةخا  أو الجهةات التة  يريةد البةاتثو  اةخرهم لمسةاهمتهم ب ةورة أو جيستحسة  ذكةر ال الشكر والتقدير:
 أخرى    البحث.

 
، و رورة التقيد  دقة التوثيق وأ  تكو  ذات مالقة  عليةة بمو ةور تذكر    المت  تسب تسلسل ورو ها )ااسم والسنة( المراجع:
، وتسر  كا ة المراج     قائمة المراج   نهاية البحث ب ورة أبجدية. يتم البدء  لقب المؤلف ثم اسما ثم العنةوا  ثةم المجلةد البحث

 ثم سنة النشر )انظر إراا ات المؤلفي  باللغة اشنجليزية(.
 

سةةم وأ  تكةةو  األرقةةام والمعلومةةات المدونةةة  ةة  18×13ختةةب ملةةص صةةفحة منفةةر ة ومقةةا  الجةةدوا ا يتجةةاوز دوا يجةةال ول:االجــد
( ومنةوا  1دوا يختب رقم الجةدوا ملةص النحةو التةال  جةدوا رقةم)جداوا وا حة ومقروءة  و  الحاجة إلص التكبير.    أملص الجال

 (.أخرى سخ نا ومنوانا )يرسل األصل م  أر   يدا  دقة ملص محتوى المعلومات  و  الرجور إلص رقم الجدو 
 

سةم طةوًا وأ  10× مر ةًا  سةم12كل رسم  يان  يختب ملص صفحة منفر ة، مقا  الرسم البيةان  ا يتجةاوز:  الرسومات البيانية:
  الرسةةوم تكةةو  اللوتةةة البيانيةةة وا ةةحة ومقةةروءة بحيةةث يمخةة  ت ةةويرها مبااةةرة  و  الحاجةةة إلةةص التكبيةةر أو الت ةةغير. )أ  تكةةو 

(. ترسل خمسة أصوا  وتوغرا يا ملص ورا صقيل أو  واسلة طابعة ليزر    تالة إنتاجها  واسلة الحاسب اآلل  البيانية م ورة
بحيث يدلل  دقة ملةص محتةوى المعلومةات  ة  الرسةم البيةان      أسفل الرسم لكل رسم وا تقبل ال ور. يختب منوا  الرسم البيان 

( مة  ذكةر اسةم المؤلةف xال فحة بالقلم الرصا  رقم الرسم البيان  اخل رقم ) فلص مت  البحث ويختب خلة للرجور إج و  الحا
 المسؤوا.
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 سم طوًا، وأ  تكةو  ملبومةة ملةص ورا امة  صةقيل10× سم مر ًا 12مقا  ال ورة ا تتجاوز أبعا ها  الصورة الفوتوغرافية:
لكل صةورة يختةب  أصواترسل خم   .مأخوذة بخاميرا رقمية إذا كانت لة طابعة ليزرأو ملبور  واس وا حة تمخننا م  طبامتها

ويختب  ة ملص محتوى ال ورة وما تدا مليها  و  الحاجة للرجور إلص مت  البحث.دقمنوا  ال ورة    أسفل ال ورة بحيث يدا  
 ( م  ذكر اسم المؤلف المسؤوا.xخلق ال ورة بالقلم الرصا  صورة رقم )

 
تتم التعديالت المقترتة م  قبل المحخمي  و قًا لما ُأقتري وتكو  المراجعة النهائيةة مسةؤولية المؤلةف  يالت والمراجعة النهائية:التعد

 رئةةي  التحريةةر  ةة  خةةالا ثمانيةةة أسةةا ي  مةة  تةةاريخ إرسةةالها إلةةص المؤلةةف وكا يخضةة  إلةةص و  إجةةراء أ  تعةةديالت جديةةدة، وترسةةل 
أو  IBM)الجهةاز المسةتخدم  A4  ق معةا البحةث ملةص سة     مة  صةورة ملبومةة ملةص ورا مقةا  . وير شما ة التحخيم العمل

  أ  جهاز متوا ق معا(.
 

ترسل للمؤلف خمسة مشر مستلة م  البحث مجانًا و إمخانةا طلةب المزيةد أثنةاء إرسةاا البرو ةات )تحةد  التسةعيرة ملةص المستالت: 
 استمارة الللب(.

 
 البحث للنشر يتم تحويل ملكية النشر م  المؤلف إلص المجلة. مند قبوا نقل حقوق الطبع:

 
 (.SI Unitsز والمخت رات والم للحات المعتمدة )و يجب استخدم الرم ز:و الرم
 

لص رئي  تحرير مجلة جامعةة أم القةرى للهندسةة والعمةارة. مجلةة الجامعةة، إجمي  األمماا وااستفسارات ترسل مباارة  المراسالت:
 معة أم القرى، مخة المخرمة،، جا715 .ب. 

 jea@uqu.edu.sa البريد اشلكترون :
 

راء مؤلفها ويتحمل المؤلفو  مسئولية صةحة و قةة المعلومةات وااسةتنتاجات. جمية  آتعبر الموا  المقدمة للنشر م   حقوق الطبع:
ت أو أ  محتةةةوى سةةةواًء بةةةاللرا تقةةةوا اللبةةة  محفواةةةة للنااةةةر )جامعةةةة أم القةةةرى(. ا يجةةةوز نشةةةر أو نقةةةل أو تخةةةزي  المعلومةةةا

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.

 
 رياًا( أو )أر عو   وارًا( بما    ذل  أجور البريد.مائة و : )سعر اااترا  السن
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 تعهد نشر بحث
 

 ---------------------------------------------------اسم الباحث / الباحةة : 
 

 --------------------------------------------------------العلمية:  ةالمرتب
 

 ---------------------------------------------------------القسم العلمي: 
 

 -------------------------------------------------------------الكلية: 
 

 ------------------------------------------------------------الجامعة: 
 

 --------------------------------------------------------عنوان البحث: 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

 -----------------------------------------------الباحةين المشاركين )إن وجد(: 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

بأن البحث لم يسبق له النشر أو مقدم للنشر في مجلة علمية أخرى محليًا أو دوليًا،  أدناهأتعهد أنا الموقع اسمي 
 000وأن التزم بقواعد النشر بمجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة. وهللا ولي التوفيق 

 
هـ14 /    /       التاريخ:        الباحث



Umm Al-Qura Univ. J .Eng.& Arch.                                                                1435/247/1435-2013 © The University Press 

 1433/247رقم اإليداع                م2013  نوفمرب -هـ1435 صفـر 1العدد  5جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجمللة تفتح صفحاتها لإلعالنات

   715، ص. ب.  والعمارة لهندسةللإلعالن يف اجمللة ميكن االتصال مبجلة جامعة أم القرى 

 جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، اململكة العربية السعودية 

  jea@uqu.edu.sa بريد إلكرتوني
http://www.uqu.edu.sa 
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 الجزء األول: البحوث العلمية باللغة العربية.
 ةمدنيال

استعمال البوليميرات المسلحة باأللياف الزجاجيةة يةز ادةامق وما وةة ااتةالات البيتوليةة المملةواق بلةكلال بلةو   لة  
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في زيادة مقاومة اإلطارات البيتونية المملوءة الزجاجية استعمال البوليميرات المسلحة باأللياف 

 دراسة عددية -بجدران بلوك على األحمال الجانبية

 بطيخةحسين شيخ األرض، مصطفى  منير رهف

 

Using Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) to improve the resistance of masonry-

infilled 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 GFRP-

strengthened masonry wall on the behavior of URCM-infilled frame structures against in-

plane 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 جزًءاً من األحمال 

ى دراسة تأثير استعمال شرائح الشاقولية، كما يمكن أن تساهم في مقاومة األحمال الجانبية. تهدف هذه الدراسة إل

في تقوية جدران البلوك على رفع مقاومة الجمل اإلطارية المملوءة ( GFRPالبوليميرات المسلحة باأللياف الزجاجية )

بجدران البلوك على األحمال الجانبية في مستويها. تم في هذه الدراسة استعمال طريقة التحليل العددية باستخدام طريقة 

واستخدام التحليل الالخطي الذي يأخذ بعين االعتبار الخطية المادة، حيث تمت دراسة تأثير  - ددةالعناصر المح

، وأثر مقاومة الضغط لجدار البلوك على تصرف الجملة اإلنشائية المقواة. تبين GFRPالخصائص البعدية لشرائح الـ 

بمساحات  GFRPفقية، كما أن التقوية باستعمال الـ هذه الدراسة أن لجدار البلوك مساهمة كبيرة في مقاومة األحمال األ

 وسماكات صغيرة أدت إلى رفع هذه المقاومة.

 
 

 ، تحليل الخطي.FRPجدران بيتونية غير مسلحة، أحمال جانبية ، تقوية،  (:Key Wordsالكلمات المفتاحية )
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 مقدمة:

( لملئ مجازات اإلطارات البيتونية أو كقواطع )أي كعناصر URMتُستخدم جدران البلوك غير المسلحة )

تربط  (Unitsنشائية غير حاملة(. تُصنف جدران البلوك كعناصر إنشائية غير متجانسة، حيث تتألف من وحدات بلوك )إ

kf (N/mmالمقاومة المميزة  (Eurocode6, 2005)يعطي الكود األوروبي  .(Mortar)بينها فواصل مونة 
2

على ( 

 ( كما يلي: 1ة )وفق العالق (URM)الضغط لجدران البلوك 

)1(
mbk ffkf  

N/mmمقاومة وحدات البلوك على الضغط ) bfحيث 
2
) ،mf ( مقاومة المونة على الضغطN/mm

2
(، أما 

 ، ،k ماكة المونة وتصنيف قطع البلوك.فثوابت تتعلق بنوع وس 

إلى أنه عندما يتعرض اإلطار ( Crisafull, 2010; Binici and Ozcebe, 2006)تُشير الدراسات المرجعية 

حقل  (URM)إلى حمل جانبي في مستويه ينشأ في جدار البلوك  (URM)البيتوني المسلح والمملوء مجازه بجدار بلوك 

عند طرفي حقل معه، حيث تتفكك الروابط بين اإلطار البيتوني وجدار البلوك ضغط قطري وحقل شد قطري متعامد 

. وبعد تفكك الروابط بين اإلطار البيتوني وجدار البلوك يسلك المنشأ )إطار بيتوني + جدار بلوك( سلوك الجائز الشد

ا هو مبين في الشكل (، حيث يُمثل جدار البلوك بعنصر تربيط مضغوط ويُهمل العنصر المشدود كمTruss)الشبكي 

ه، بـ ا(، عند التحميل الجانبي في مستوURM)عرض حقل الضغط القطري المتشكل في جدار البلوك  w(. ويُقدر 1)

0.2d  حيثd ( 2طول قطر جدار البلوك كما هو مبين بالشكل) (Penelis and Kappos, 1997). 

تحت  (URM)ماط انهيار رئيسية لجدران البلوك ثالثة أن (Crisafull, 2010)تُحدد الدراسات المرجعية ومنها 

حيث تظهر على جدار البلوك شقوق على القص ( نمط االنهيار a-3تأثير األحمال الجانبية في مستويها. يبين الشكل )

 حيث تظهر على جدار البلوك شقوق ( فيبين نمط االنهيار على الشد القطريb-3، أما الشكل )قطرية على شكل درج

( نمط االنهيار الثالث وهو تكسر زوايا حقل الضغط المتشكل في c-3حقل المضغوط، في حين يبين الشكل )على طول ال

 جدار البلوك.

 ;Teng et al.,2002( في تقوية العديد من المنشآت البيتونية ) FRPباأللياف )تمَّ استعمال البوليميرات المسلحة 

Concrete Society, 2004( ومن ثم تم التوسع في استخدامه ليشمل المادة الخشبية )Triantafillou, 1997 ،)

المرونة في التشكيل، ( بالمقاومة العالية نسبة إلى الوزن، وFRP(. تتميز مادة )Batikha, 2008والمنشآت المعدنية )

( فهو خطي FRP. أما سلوك مادة )المطيلية وسهولة القص باألطوال المناسبة في موقع العمل، وإكساب العنصر خاصية

 (.2004مرن حتى االنهيار 

( تحت تأثير URMفي تحسين سلوك جدران البلوك ) FRPقامت العديد من االبحاث بدراسة فعالية استخدام الـ 

 بية سواء أكانت هذه األحمال في مستوى جدران البلوك، أم خارج مستواها.األحمال الجان

( في تقوية جدران البلوك FRP( استخدام )Erdem et al., 2006; Binici and Ozcebe, 2006)في تمَّ 

(، يتصرف كجدار قص من FRPعلى األحمال الجانبية في مستويها وقد تبين بأن جدار البلوك، بعد إضافة شرائح )

( والذي يبين الدراسة 4الشكل ) في حيث المقاومة الجانبية ولكن من حيث المطاوعة كان تصرف جدار القص أفضل كما

على الضغط أدت إلى  MPa2( حيث تبين أن إضافة جدار بلوك بمقاومة 2006) Binici and Ozcebeالتي قام بها 

ين نموذج اإلطار المملوء بجدار مقوى خارجياً بشرائح دون جدار، كما يبمن % عما لو كان 30زيادة المقاومة بمقدار 

FRP ( بشكل قطريFRP retrofit ارتفاعاً للمقاومة بمقدار )دون تقويةمن % عما هو الحال 50. 

نمط االنهيار الشائع عند استعمال هذا النوع من التقوية وهو هو عند زوايا اإلطار  FRPعد انفصال شرائح الـ ي

(، وقد دلت التجارب أن منع هذا االنفصال يؤدي إلى 4)الشكل  FRPاومة المفاجئ عند التقوية بالـ يفسر انخفاض المق ما

 (.Binici and Ozcebe, 2006زيادة المقاومة بشكل ملحوظ )

ياتها. كما في تقوية جدران البلوك على األحمال الجانبية في مستو GFRPاستعمال الـ تبين هذه الدراسة تأثير 

، وأثر مقاومة الضغط لجدار البلوك على تصرف الجملة اإلنشائية GFRPلخصائص البعدية لشرائح الـ تأثير اتدرس 

 ة، حيث لم تتناول الدراسات المرجعية السابقة هذه الخصائص وأثرها على المقاومة الجانبية لهذه الجملة اإلنشائية.المقوا



Al-ard et al: Using Glass Fiber-Reinforced 

 

 م2013  نوفمرب- هـ1435 صفـر 1العدد   5جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد 

17 

 العناصر المحدودة: طريقةالتحليل باستخدام 
 :في تقوية جدران البلوك على األحمال الجانبية في مستويها GFRPالـ  فعاليةدراسة   2.1

بالشكل ( والمبين Almusallam et al, 2007تم في هذه الدراسة تحليل النموذج المدروس تجريبياً في مقالة )

(.  اإلطار المدروس هو إطار بيتوني وحيد الفتحة والطابق. ارتفاع اإلطار 6.5) ABAQUS( باستخدام البرنامج  5)

. التسليح 40x20cm. أبعاد المقطع العرضي للعمودL ،250cmومجازه )بين محاور األعمدة(  H ،195cmالبيتوني 

m/810، أما التسليح العرضي 8T16الطولي للعمود   40. أبعاد المقطع العرضي للجائز فيهx20cm.  كل من

m/810، أما التسليح العرضي للجائز فهو 3T16التسليح الطولي العلوي والسفلي   المقاومة المميزة االسطوانية .

. يمأل مجاز اإلطار البيتوني MPa 420يساوي  yf، وإجهاد الخضوع لحديد التسليح MPa 40تساوي  ckfللبيتون 

. وحدات البلوك l ،210cmوطوله  h،155cm( ارتفاعه URCMالمذكور أعاله جدار بلوك بيتوني غير مسلح )

 .MPa 7.1تساوي  kf. المقاومة المميزة لجدار البلوك على الضغط 10x20x40cmالمستعملة بيتونية مفرغة أبعادها

 Controlالقييام بدراسية تجريبيية عليى ثيالث عينيات. العينية األوليى )ِ(Almusallam et al, 2007)تم فيي  

Specimen, I-C( عبارة عن النموذج المبين بالشكل )(. العينة الثانيية )5Repaired Specimen, I-R وهيي عبيارة )

جدار البلوك وحقن الشقوق الناتجة عن هيذه األحميال فيي  ىعريضها لألحمال الجانبية في مستو( وقد تم تI-Cعن العينة )

( بشكل أفقي لجدار البلوك. العينة الثالثية GFRP، ومن ثم إضافة شرائح )أوالً ( Epoxyجدار البلوك بمادة اإليبوكسي )

(Strengthened Specimen, I-S( وهي عبارة عن العينة )I-Cوقد تم إضا )( فة شرائحGFRP بشكل أفقيي لجيدار )

( على جدار البلوك في كل من GFRPشرائح )كيفية وضع ( 6البلوك قبل تعريض العينة لألحمال الجانبية. يبين الشكل )

 (.I-S( و)I-Rالعينيتين )

 ( بشكل أفقي لم تؤد إلى زيادة ملحوظةURM( على جدران البلوك )GFRPتبين التجربة أن إضافة شرائح الـ )

(، في حين I-S( و)I-Rفي مقاومة اإلطار البيتوني على األحمال الجانبية في مستوي جدار البلوك في كل من العينيتين )

 (.7كما هو مبين بالشكل ) المطيلية أدت إلى ارتفاع

تم استخدام التحليل الالخطي باعتماد الخطية المواد المستخدمة في النموذج. حيث تم استخدام مادة البيتون 

. يبين الشكل ν=0.2 (Poisson's ratioومعامل بواسون ) E=35000 MPa (Elastic Modulusبمعامل مرونة )

(8-aمخطط اإلجهاد )-( التشوه النسبيStress-Strain( المعتمد في )Eurocode2, 2004 لتصرف البيتون على )

المقاومة المتوسطة االسطوانية للبيتون على  cmfحيث  ،cmf4.0الضغط، والذي يبين أن السلوك المرن ينتهي عند 

MPafالضغط، ثم يبدأ السلوك الالخطي حتى الوصول إلى إجهاد ضغط أعظمي مقداره  cm 48  والتي يقابلها

23.01%التشوه النسبي  c عند التشوه النسبي الحدي للبيتون  إلى االنهيار وصوالً ، حيث تنخفض بعدها المقاومة

%35.01 cu( تم تحديد الخواص السابقة من الكود األوروبي .Eurocode2, 2004 وذلك )على قيمة  عتماداً ا

( تصرف b-8. كما يبين الشكل )MPa 40المستخدمة في التجربة والمساوية  ckfسطوانية للبيتون المقاومة المميزة األ

يساوي  crوتشوه نسبي حرج  ft=4.8MPaمادة البيتون على الشد، حيث يحدث الشق األول عند إجهاد شد أعظمي 

، والذي تُقدر قيمته بعشرة 0%، ومن ثم تنخفض مقاومة البيتون على الشد حتى الوصول إلى تشوه نسبي 0.0137

، حيث تفقد مادة البيتون القدرة على مقاومة cr(ABAQUS, Ver-6.5)تشوه النسبي عند التشقق أضعاف قيمة ال

 الشد.

 Poisson'sو معامل بواسون ) E=7100 MPa (Elastic Modulusتم استخدام مادة البلوك بمعامل مرونة )

ratio) ν=0.2( 9. يبين الشكل-aمخطط اإلجهاد )-التشوه النس( بي المعتمد فيEurocode6, 2005 لتصرف البلوك )

 فيالمقاومة المتوسطة االسطوانية للبلوك  f، حيث f31الضغط، والذي يبين أن السلوك المرن ينتهي عند  في

MPafالضغط، ثم يبدأ السلوك الالخطي حتى الوصول إلى إجهاد ضغط أعظمي مقداره  9  والتي يقابلها التشوه

28.01%النسبي  m ( Hendry et al.,2004 حيث تنخفض بعدها المقاومة وصوالً إلى االنهيار عند التشوه )

 في( تصرف مادة البلوك b-9(. كما يبين الشكل )Eurocode6, 2005) 35.0mu%النسبي الحدي لجدار البلوك  



Al-ard et al: Using Glass Fiber-Reinforced 

 

 م2013  نوفمرب- هـ1435 صفـر 1العدد   5جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد 

18 

%، ومن ثم 0.0127يساوي  crوتشوه نسبي حرج  ft=0.9 MPaالشد، حيث يحدث الشق األول عند إجهاد شد 

، والذي تُقدر قيمته بعشرة أضعاف قيمة التشوه 0تنخفض مقاومة البلوك على الشد حتى الوصول إلى تشوه نسبي 

 ، حيث تفقد مادة البلوك القدرة على مقاومة الشد.crالنسبي عند التشقق 

(. وهو عنصر مساحي مؤلف من GFRPلنمذجة مادة البيتون، جدار البلوك وشرائح ) S4Rتم استخدام العنصر 

للداللة على أنه قد تم تخفيض عدد نقاط غاوس إلى  R(، كل عقدة تحوي ست درجات حرية، والرمز Nodesأربع عقد )

لنمذجة حديد التسليح الطولي والعرضي. وهو عنصر شبكي مؤلف  T2D2قطة واحدة. في حين تم استخدام العنصر ن

من عقدتين، وكل عقدة تحوي ثالث درجات حرية. تم اعتبار شروط االستناد في النموذج المدروس وثاقة تامة لجميع 

جريبي. تم تطبيق حمل جانبي متزايد في مستوي جدار البلوك العقد عند نقاط االستناد بالقاعدة بما يتوافق مع النموذج الت

(URCM.في أعلى اإلطار البيتوني ) 

( أفقية موزعة بتباعدات متساوية على كال وجهي GFRPتم تقوية النموذج المدروس بإضافة ثالثة شرائح )

وسماكة الشريحة على كل  fw ،300 mm (GFRP(. عرض الشريحة الواحدة من شرائح )URCMجدار البلوك )

( المستعملة GFRP(. إجهاد الشد الحدي لشرائح )6كما هو مبين بالشكل ) ft ،1.3 mmمن وجهي جدار البلوك 

fuf،552MPa والتشوه النسبي الحدي لها على الشد ،fu ،1.9%رونة باتجاه األلياف ، أما معامل الم
LE فيساوي ،

27.6 GPa ( وفق التجربةAlmusallam et al 2007 تم اعتماد معامل المرونة لالتجاه المتعامد مع األلياف .)

ET=3GPa  ومعامل بواسون ومعامل القص في مستوي الشريحةLT=0.35 وGLT=0.85GPa  على الترتيب من

 (.Batikha, 2008ي )العالقات المذكورة ف

(، وذلك للوصول للتقسيم االقتصادي من Mesh convergenceالشبكة المستخدمة )تقسيم تمَّت دراسة دقة 

( cm 5x5في النموذج المدروس ) S4Rحيث تم اعتماد أبعاد العنصر المساحي  معا، ودقة النتائج حيث زمن التحليل

 (.10كما هو مبين بالشكل )

( في تقوية جدار البلوك GFRP( على نسبة مساهمة شرائح )URCMر البلوك )جدا صائصأثر خدراسة   1.1

(URCM): 
 

kfتم تخفيض قيمة جدار البلوك الذي يمأل مجاز اإلطار البيتوني في نموذج الدراسة،  صائصلدراسة تأثير خ
 

الضغط في النموذج األساسي، والذي سنرمز له في هذه الفقرة بـ  فيسطوانية لجدار البلوك المقاومة المميزة األ

(Infilled Frame1 من ،)7.1MPa  2إلى MPaفيالمتوسطة  . وبناء على هذه القيمة تم اعتماد قيمة المقاومة 

( مساوياً لـ Eurocode6, 2005بناء على ) E، ومعامل المرونة للبلوك 2.5MPaمساوية لـ fالضغط لجدار البلوك 

2000 Mpaالجديدة بـ  صائص. سنرمز في هذه الفقرة لنموذج اإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك بالخ

(Infilled Frame2.) 

 النتائج والمناقشة:

عن الحمولة الجانبية في حين تعبر  Pالقوة للنموذج المدروس، حيث تعبر  –( مخطط االنتقال 11يبين الشكل )

u ( أن المقاومة الجانبية لإلطا11عن االنتقال الجانبي للنموذج المدروس في أعلى اإلطار. يُوضح الشكل ) ر البيتوني

% عن المقاومة 162(، قد ارتفعت بمقدار 388.5KN(، والتي تبلغ )Infilled Frameالمدروس مع جدار بلوك )

(، وهو ما يدل على تأثير جدار البلوك في رفع KN 148الجانبية لإلطار البيتوني بدون جدار البلوك، والتي تبلغ )

(. كما Binici and Ozcebe, 2006لما ُذكر في الدراسات المرجعية ) المقاومة الجانبية للجملة اإلنشائية. وهذا موافق

(، 388.5KN( أن الفرق بين قوة االنهيار التحليلية للنموذج المدروس مع جدار بلوك، والتي تبلغ )11يبين الشكل )

(، ال 7كل )( كما هو مبين بالشKN 417((، والتي تبلغ )Almusallam et al, 2007وقوة االنهيار التجريبية في )

 فإن النتائج التحليلية مقبولة.  ي% وبالتال8يتجاوز 

. حيث تم بالتحليل GFRPالقوة للنموذج المدروس بعد التقوية بشرائح )) -االنتقال  ى( منحن11كما يبين الشكل )

(، والتي I-S) ( وهي قيمة متوافقة مع القيمة التجريبية للقوة الحدية للعينةKN 439الحصول على قوة حدية مقدارها )

(، مما يجعل النتائج التحليلية والتجريبية شبه متطابقة. كما يوضح الشكل 7( كما هو مبين بالشكل )KN 442تبلغ )
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( أفقية عن المقاومة الجانبية GFRP( زيادة طفيفة في المقاومة الجانبية للنموذج المدروس بعد التقوية بشرائح )11)

%، وهذا موافق لما ُذكر في الدراسة 13ون تقوية، حيث كانت الزيادة بنسبة للنموذج المدروس مع جدار بلوك بد

 (.7التجريبية والموضح في الشكل )

( بسبب طريقة 7الشكل )في الُمسجل في التجربة والمبين  نفسه لم يتم في هذه الدراسة الحصول على االنتقال

ن وحديد التسليح، وال بين القطع الحجرية وشرائح النمذجة المعتمدة، حيث لم يتم أخذ خصائص التماسك بين البيتو

(GFRP( وتم فرض التماسك بين شرائح ،)GFRP.وجدار البلوك  تاماً وهو مايؤثر على االنتقال ) 

( التشوهات النسبية الرئيسية في اإلطار البيتوني مع جدار البلوك  حيث نالحظ خروج منطقتين 12يبين الشكل )

لوك، وهما المنطقتان المحددتان لحقل الضغط القطري المتشكل في جدار البلوك تحت تأثير فقط عن العمل في جدار الب

( أن 12(. يوضح الشكل )Crisafull, 2010( المشار إليه في )1الحمل الجانبي في مستويه، وهذا يتوافق مع الشكل )

المذكورة في  d 0.2يمة ))((. وهي قيمة أكبر من القd 0.4عرض حقل الضغط المتشكل في هذه الدراسة يساوي 

(Penelis and Kappos, 1997( والمبينة بالشكل )يمكن تفسير ذلك بأن عرض حقل الضغط مرتبط بانحناء 2 .)

 الجائز وطول نصف موجةانحناء الجائزالضاغطة على الجدار. 

( GFRPتقوية بشرائح )( التشوهات النسبية الرئيسية في اإلطار البيتوني مع جدار البلوك، بعد ال13يبين الشكل )

حيث نالحظ عدم خروج أي ليف عن العمل في جدار البلوك، وأن االنهيار تم في أسفل العمود األيسر من اإلطار  أفقية.

 ;Erdem et al., 2006(. ويمكن تفسير ذلك كما ورد في الدراسات المرجعية )13كما هو مشار إليه في الشكل )

Binici and Ozcebe, 2006بأن جدا )( ر البلوك بعد إضافة شرائحFRP أصبح 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 

 (.12هو مشار إليه في الشكل )

الحدية للنموذج المدروس بداللة  ( األفقية على القوةGFRP( دراسة تأثير سماكة شرائح )14تم في الشكل )

النسبة  
mmfLf tEtE   ELfحيث ( وخواص جدار البلوك GFRPوهي نسبة ال بعدية تتعلق بخواص شرائح ) /

سماكة الجدار،  tmمعامل مرونة الجدار و  Emسماكة الشرائح المستخدمة و  tfمعامل مرونة الشرائح باتجاه األلياف و

( أفقية، GFRPقوة االنهيار لإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك المقّوى بشرائح )على الشكل  uPتمثل  بينما

( زيادة 14قوة االنهيار لإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك بدون تقوية. يوضح الشكل ) oPفي حين تمثل 

%، ويمكن المالحظة أن 13( ال تتجاوز GFRPنبية للنموذج المدروس مع زيادة سماكة شرائح )طفيفة في المقاومة الجا

mmtالزيادة كانت صغيرة جداً ما بعد السماكة  f 8.0  أوELftf/Emtm=0.031  وبالتالي فإنmmt f 8.0  هي

( المستخدمة في 2.6mmأعلى من هذه القيمة كالقيمة )( واستخدام سماكة Suitable Thickness) المناسبةالسماكة 

ل. بناAlmusallam et al, 2007تجربة ) عليه نجد أنه يمكن الوصول إلى  ءً ( لن تكون مفيدة في رفع قدرة التحمُّ

(، وأن القيمة المعتمدة في تجربة GFRPالمقاومة الجانبية المطلوبة باستخدام قيمة صغيرة لسماكة شرائح  )

(Almusallam et al, 2007هي قيمة غير اقتصادية ) .ًكما تبين تحليليا 
( من المساحة الوجهية لجدار البلوك على المقاومة GFRPتمت دراسة تأثير نسبة المساحة التي تغطيها شرائح )

(. حيث 15( أفقية كما هو مبين بالشكل )GFRPالجانبية لإلطار البيتوني المملوء مجازه بجدار البلوك المقّوى بشرائح )

% فقط من المساحة الوجهية لجدار البلوك 20يوضح الشكل أنه يمكن الوصول إلى المقاومة الجانبية المطلوبة بتغطية 

 Almusallam  et( كما تم في تجربة )GFRP(، وأن تغطية مساحة أكبر من جدار البلوك بشرائح )GFRPبشرائح )

al, 2007 ل وسيكون حالً غير اقتصادي%، لن تكون مفيدة 58(،حيث بلغت النسبة  كما تبين تحليلياً. في رفع قدرة التحمُّ

( قبل التقوية Infilled Frame2( و)Infilled Frame1القوة للنموذج ) -( مخطط االنتقال 16يبين الشكل )

جدار بلوك  . حيث يوضح الشكل أن  المقاومة الجانبية لإلطار البيتوني المدروس معأفقية( GFRPوبعد التقوية بشرائح )

(1Infilled Frame) 9بمقاومة ضغط متوسطةMPa( 388.5، والتي تبلغ KN قد ارتفعت بمقدار ،)عن 162 %

(، في حين أن المقاومة الجانبية لإلطار KN 148المقاومة الجانبية لإلطار البيتوني بدون جدار البلوك، والتي تبلغ )

(، KN 195، والتي تبلغ )2.5MPaبمقاومة ضغط متوسطة  (2Infilled Frameالبيتوني المدروس مع جدار بلوك )

% عن المقاومة الجانبية لإلطار البيتوني بدون جدار البلوك، وهو ما يدل على أن جدار البلوك هو 31قد ارتفعت بمقدار 

 Binici andمن يسيطر على عمل الجمل اإلنشائية في حال وجوده. وهذا موافق لما ُذكر في الدراسة المرجعية )

Ozcebe, 2006( في الشكل )في المقاومة.30( حيث أن مقاومة جدار البلوك المنخفضة أدت إلى ارتفاع ضئيل )4 )% 
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 1Infilled( في )URCMعلى جدار البلوك ) أفقي( بشكل GFRP( أن تطبيق شرائح )16كما يوضح الشكل )

Frame)  نبية لنفس النموذج بدون تقوية، في حين أدى % عن المقاومة الجا13إلى زيادة المقاومة الجانبية بنسبة أدى

% عن المقاومة الجانبية للنموذج بدون 30( إلى زيادة المقاومة الجانبية بنسبة 2Infilled Frameذلك في النموذج )

 Binici( أصبحت أكبر عند اعتماد جدار بلوك بمقاومة ضغط منخفضة كما ورد في )GFRPتقوية. نالحظ أن فعالية )

and Ozcebe(2006  (.4)الشكل 

 االستنتاجات:

على تصرف اإلطار المملوء بجدار  GFRPتم في هذه المقالة دراسة تأثير تقوية جدار البلوك باستعمال شرائح 

البلوك على األحمال الجانبية، حيث تم استعمال طريقة العناصر المحدودة وتحليل الخطي يأخذ بعين االعتبار الخطية 

اسة أن جدار البلوك يؤدي إلى زيادة مقاومة الجملة اإلطارية على األحمال الجانبية بشكل ملحوظ، المادة . تبين هذه الدر

وإن نسبة الزيادة ترتبط بالمواصفات الميكانيكية لجدار البلوك حيث أن استخدام جدار بلوك بمقاومة ضغط مرتفعة يؤدي 

لتصرف الحقيقي للجملة اإلنشائية. كما بينت هذه المقالة أن يعكس ا إلى زيادة المقاومة، من هنا فإن إهمال جدار البلوك ال

ة مقاومال الحصول على( بمساحات صغيرة )سماكة وعرض( أدت إلى GFRPتقوية جدار البلوك باستعمال شرائح )

بلوك إلطار البيتوني المملوء بالجدار على األحمال الجانبية، وتختلف نسبة الزيادة باختالف مقاومة جدار الالمطلوبة ل

 على الضغط. لجدار البلوك ةحيث أن فعالية التقوية تكون أكبر مع مقاومة منخفض
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 (Crisafull, 2010) عند التحميل الجانبي في مستويه (URMالبلوك )(: تصرف جدار 1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 Penelis and) عند التحميل الجانبي في مستويه (URM(: نموذج الضغط القطري في جدار البلوك )2)الشكل 

Kappos, 1997) 
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 (Crisafull, 2010) عند التحميل الجانبي في مستويه (URM(:  ميكانيكيات انهيار جدار البلوك )3الشكل )

a.  ،انهيار القصb ،انهيار الشد القطري .cتحطم الزوايا المضغوطة . 

 

 

 
 (Binici and Ozcebe, 2006مدروس مع حاالت تقوية مختلفة )ر (:  النتائج التحليلية لنموذج إطا4الشكل )
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 (Almusallam et al, 2007نموذج اإلطار المدروس وتسليحه في )(: 5الشكل )

 

 

 

 (Almusallam et al, 2007( في النموذج المدروس وأبعاد هذه الشرائح )GFRPكيفية وضع شرائح )(: 6الشكل )
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 (Almusallam et al, 2007االنتقال للعينات الثالث المدروسة ) –مقارنة بين مغلفات القوة (: 7الشكل )

 

 

 (Eurocode2, 2004) الضغط في. سلوك البيتون المعتمد في النمذجة a(: 8الشكل )

bالشد فيالتشوه النسبي للبيتون -. عالقة اإلجهاد (ABAQUS 6.5-1 Documentation) 
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 (Eurocode6, 2005) الضغط. سلوك البلوك المعتمد في النمذجة في a(: 9الشكل )

bالشد فيالتشوه النسبي للبيتون -. عالقة اإلجهاد (ABAQUS 6.5-1 Documentation) 

 

 

 

 
 (( ABAQUS 6.5أفقية باستخدام برنامج GFRPلمدروس بعد التقوية بشرائح (: شكل نموذج اإلطار ا10الشكل )
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القوة للنموذج المدروس من دون جدار بلوك، ومع جدار بلوك قبل التقوية وبعدها  –مخطط االنتقال (: 11الشكل )

 ( أفقيةGFRPبشرائح )

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( (ABAQUS 6.5رعند االنهيا قبل التقوية الجملة اإلطارية(: التشوهات النسبية الرئيسية في 12الشكل )
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 عند ( أفقيةGFRPالجملة اإلطارية بعد التقوية بشرائح )(: التشوهات النسبية الرئيسية في 13الشكل )

 ( (ABAQUS 6.5االنهيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 بداللة نسبة ال بعدية على القوة الحدية للنموذج المدروس ( األفقيةGFRP) شرائح (: تأثير سماكة14الشكل )



Al-ard et al: Using Glass Fiber-Reinforced 

 

 م2013  نوفمرب- هـ1435 صفـر 1العدد   5جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمللد 

29 

 

 

 

 ( األفقية من مساحة الجدار على القوة الحدية للنموذج المدروسGFRP(: تأثير نسبة مساحة شرائح )15الشكل )

 

 

 

 لمدروس قبل تغيير خواص جدار البلوك وبعدهالقوة للنموذج ا –مخطط االنتقال (: 16الشكل )
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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

وتعاني من الهجرة لألحياء الجديدة وفقدان أهميتها التجارية فقدت كثير من المدن السعودية 
من خالل التعرف على آراء المتسوقين  إعادة إحياء مراكز المدن  إلى الورقةتهدف  .هويتها العمرانية

. كحالة دراسية لخبراالمعروف بشارع السويكت في مدينة  العزيز شارع األمير بندر بن عبدواختير 
أجزاء رئيسة يكمل  مقدمة وأربعة الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي المسحي و اشتملت على  اعتمدت

سلط الجزء األول الضوء على منهجية الدراسة فحدد هدفها وغاياته ونطاقها وأسلوب . بعضها بعضا  
وركز على حياء مراكز المدن إعادة إالجزء الثاني لمراجعة أدبيات  بينما خصص. جمع المعلومات

 المتسوقينآراء الجزء الثالث فحلل أما الواقعة في المناطق المركزية.  الشوارع التجارية السكنية دراسات
 بينما قدم الجزء الرابع الخالصة والتوصيات. حول سبل إعادة إحياء مراكز المدن وبعث الحياة فيها.

الته الراهنة يفتقر للخدمات العامة والصيانة ومواقف اتضح من النتائج أن شارع األمير بندر في ح
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 

وتوفيرها والتي يتطلع لها  ةقط وا عادة تأهيل الخدمات األساسيالمشاركين تخصيص الشارع للمشاة ف
 مرتادي الشارع. 

 

 الكلمات الدالة: 

 إعادة اإلحياء، مراكز المدن، شوارع المشاة، تطوير المدن، المملكة العربية السعودية، الخبر
 

 القتصاديةيتركز السكان والفعاليات ا حيث القلب النابض لألنشطة الحضريةتعتبر مراكز المدن 
المنافسة سعار واألالبضائع النادرة فهذه المراكز، ل ائحينوالس السكانتعددت أسباب زيارة . واالجتماعية

 تعد من أهم عناصر الجذب.

شههههدت كثيهههر مهههن المهههدن السهههعودية خهههالل الونهههة األخيهههرة عهههزوف المتسهههوقين عهههن زيهههارة المنهههاطق 
 ادي حادا . يمكهن أن تعهزى ههذه الظهاهرة لعهدة اسهباببوادر كساد اقتص المركزية األمر الذي أدى لظهور

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

طالق العنان لالفتات التجا رية. مع زيادة معدالت النمو العمراني للمهدن وتوسهعها األفقهي سهاعدت ههذه وا 
  المجمعات التجارية الكبيرة التي تزايدت في الونة األخيهرةالعوامل في فقدان مركز المدن بريقها لصالح  

 .وانتشرت على أطراف الكتلة العمرانية
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أهميتهههها التجاريهههة والسهههكنية سهههعودية للمهههدن ال طق المركزيهههةامشهههكلة الدراسهههة فهههي فقهههدان المنههه تتمثهههل
 .وتالشت أهميتها االقتصادية واالجتماعيةعنها  السكان والمتسوقينوعزوف 

 منهجية الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف على آراء المتسوقين حول سبل إعادة إحياء مراكز المدن وبعث الحيهاة 
الههذي يعتبههر نمههوذ   معههروف بشههارع السههويكتفيههها. اختيههر شههارع األميههر بنههدر بههن عبههد العزيههز بههالخبر ال

 لشوارع التجارية السكنية في المناطق المركزية في المدن السعودية كحالة دراسية.

لعديهد ا وذلك لتركز، رفي مدينة الخب أحد األسواق الرئيسية العزيز شارع األمير بندر بن عبد كان
، مثهل محهالت الهذهب، المالبهس للنسهاءعنهها، خصوصها   االسهتنناءمن المحهالت التجاريهة التهي يصهعب 

. فقهههد الشهههارع بريقهههه كأحهههد الشهههوارع التجاريهههة لصهههالح المجمعهههات التجاريهههة األقمشهههةو  اتءالجهههاهزة، العبههها
 الحديثة المنلقة المنتشرة على أطراف المدينة.

س بن عبدالعزيز إلى تقاطع الشارع الساد تمتد منطقة الدراسة من تقاطع طريق الملك عبدهللا      
عشر بطول كيلو و نصف الكيلو تقريبا و يحده من جهة الشرق شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز، 

 .(1-1) ، الشكلومن جهة النرب شارع األمير مشعل بن عبدالعزيز
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1-1 شكل  النطاق المكاني للدراسة 

م(2012الشرقية + إعداد الباحثين،  )المصدر: أمانة المنطقة  

كم  10.5يبلغ طول شارع األمير بندر من تقاطع طريق الملك عبدهللا إلى تقاطع الشارع السادس 
أمتار وموقف سيارات من كل  4مترا ، ويتكون من رصيف من كل جانب بمجموع  18تقريبا  وعرضه 
ف عرض الرصيف في بعض األماكن أمتار. كما يختل 8أمتار ومسارين بمجموع  6جانب بمجموع 

(. وتتراوح ارتفاعات المباني الواقعة عليه ما بين دور 2-1أمتار كما في الشكل رقم ) 3ليصل إلى 
موقف تقريبا  على امتداد السوق وعلى جوانب  700أدوار وتقدر أعداد مواقف السيارات ب  5واحد إلى 
 تقاطعاته.
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الدراسة غالبا  على التخطيط الشبكي ذي االتجاه الواحد في كل يعتمد تخطيط الشوارع في منطقة 
شارع، وينعكس في الشارع الذي يليه. ولهذه الطريقة إيجابيات بحيث يستطيع السائق الدوران على تلك 

( اتجاه حركة مرور السيارات في الشوارع التي تتقاطع مع 3-1األراضي بسهوله. ويوضح الشكل رقم )
 منطقة الدراسة.

ر الحاليتفصيل عرض شارع األمير بندر بن عبدالعزيز بالخب  2-1 شكل  
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 :التالية األغراض سيتحقق هدف الدراسة من خالل إنجاز
 مراكز المدن. بإعادة إحياء ذات الصلةمراجعه األدبيات  .1

 .مسح ميدانيمن خالل لنرض التسوق لشارع مرتادي االتعرف على آراء  .2

 تحليل البيانات ومناقشة النتائج.   .3

 تحديد التوصيات. .4

 

حركة مرور السيارات في التقاطعات المحيطة بشارع األمير بندر بن عبدالعزيز  3-1 شكل  
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يكمل بعضها بعض  لمنهج الوصفي الوثائقي المسحي واشتملت على عده مهامالدراسة ا اعتمدت
 بناء على أغراضها. 

 ويركز على مراكز المدن بإعادة إحياء ذات الصلةتهدف مراجعه األدبيات  :المهمة األولى -أ 
  السكنية الواقعة المناطق المركزية للمدن. الشوارع التجاريةأساليب إعادة تطوير 

تهههدف للتعههرف علههى آراء المتسههوقين حههول سههبل إعههادة إحيههاء مراكههز المههدن مههن  :الثانيةةةالمهمةةة  -ب 
 بالخبر لنرض التسوق.  شارع األمير بندر بن عبدالعزيزخالل مسح ميداني لمرتادي 

المشههاركين وذلههك لصههعوبة عمههل المقههابالت الشخصههية مههن ذاتيهها   لتعبههأ االسههتبيانصههممت اسههتمارة  -ج 
فة إلههى ذلههك يحقههق هههذا األسههلوب الحفههاه علههى سههرية وهويههة إضهها .المباشههرة خصوصهها  مههع النسههاء

دون مههن المشههاركين ممهها يعههزز التعبيههر بحريههة عههن الراء واإلدالء بالبيانههات الشخصههية المطلوبههة 
   على األسئلة.إلجابة وقتا  كافيا  لالمشارك  يأدنى حر .  كما أنه يعط

ون علههى صههفحة النههالف د   ،بان بعنايههة خاصههة،  حيههث أخههذت شههكل كتيههيسههتبصههممت اسههتمارة اال -د 
 ةلرسههههالة موجههههه المعلومههههات األساسههههية عههههن الدراسههههة.  كمهههها خصصههههت الصههههفحة األولههههى بعههههض
جابة جميع األسئلة.  كمها ركهز علهى أن توضح أهمية اال ينللمشارك ستبيان وضرورة تحرى الدقة وا 

.  وضههههعت األسههههئلة بطريقههههة سهههههلة فحسههههب الدراسههههة ستسههههتخدم لنههههرضو اإلجابههههات سههههتكون سههههرية 
 ومباشرة وحددت خيارات لإلجابة.

عكههس محتههوى االسههتبانة هههدف الدراسههة، فاشههتملت علههى خمههس مجموعههات مههن األسههئلة ، ركههزت 
المجموعة االولى على األسئلة العامة، فتضمنت أسئلة عن مكان السكن، بعد المسكن عن شارع األمير 

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

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

 ت التي يستخدمها الزائر للقدوم الى الشارع. التي يقضيها الزائر في الشارع، وسيله المواصال

ت علهى عهدة أسهئلة حهول حالهة وركزت المجموعة الثالثة على تقييم الوضع الحالي للشارع، واشهتمل
 ، أمههاكن الجلههوس فههي الشههارع، تههوفر المواقههف فههي الشههارع ، الخههدمات المتاحههة فههي الشههارع، ممههراتالشههارع

راء، تهههوفر احتياطهههات السهههالمة، صهههيانة الشهههارع، النظافهههة، المشهههاة، األمهههاكن المظللهههة، المسهههاحات الخضههه
 األنشطة الحالية، أماكن لعب األطفال.
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كمهها ركههزت المجموعههة الرابعههة علههى اقتراحههات لتطههوير الشههارع، واشههتملت علههى عههدة مسههائل، منههها 
مههثال : تههوفير مواقههف السههيارات، توسههعه األرصههفة علههى جههانبي الشههارع، توضههيح تقاطعههات المشههاة علهههى 

انبي الشارع، توفير أماكن مخصصة للعب األطفال ، تهوفير دورات ميهاه عامهة، تهوفير أمهاكن للجلهوس ج
 في الشارع، تخصيص الشارع للمشاة فقط، توفير مطاعم ومقاهي عالمية بالشارع.

بينمهها خصصههت المجموعههة الخامسههة للتعههرف علههى الخصههائص الديموغرافيههة للمشههارك باالسههتبانة، 
حههههول العمههههر، الممهههههل العلمههههي، الههههدخل الشهههههري، الجههههنس، الحالههههة االجتماعيههههة،  فاشههههتملت علههههى أسههههئلة

   الجنسية.
مختصهههرة عهههن ههههدف الدراسهههة  ذةبنبههه تعهههريفهمتهههم  علهههى الهههزوار سهههتبانةقبهههل الشهههروع فهههي توزيهههع اال

 220وزعهت و بعهد إكمالهها. الوقهت نفسهه سهتبانات فهي أهميهة إعهادة االب الهزوارد علهى يأكالت وتم وأهميتها.
كههون نسههبة االسههتجابة تبههذلك و . بالمسههحاسههتمارة بعههد إكمالههها مههن المشههاركين  200ارة أعيههدت منههها اسههتم
 %.90ستبيان لال

تركهههز علهههى تحليهههل البيانهههات ومناقشهههة النتهههائج آخهههذة فهههي الحسهههبان نتهههائج مراجعهههه  ثالثةةةة:المهمةةةة ال -ه 
 الدراسات السابقة.

   لى نتائج المهام السابقة.خصصت لتقديم الخالصة والتوصيات بناء ع الرابعة:المهمة  -و 

 مراجعة األدبيات

مشتركة وتبنت  ولكنها التقت حول قواسم في مجال إعادة إحياء مراكز المدنتعددت الدراسات 
 كثيرا  من السياسات المتشابهه. ركزت هذه الدراسات على التالي:

  الجانب االجتماعي -ز 

والترفيهية لمراكز  ثقافية والتجاريةتنوع األنشطة الذهبت الدراسات في الجانب االجتماعي إلى 
 صخصفي كثير من األحيان. ي المكاتبلجمع بين النشاطات التجارية والسكنية و المدن حيث يتم ا

واألنشطة المطاعم، و   ،مثل محالت التجزئة العامة والمتخصصة التجاريةللمحالت  األرضيالطابق 
 . الوحدات السكنية والمكاتبو في الطوابق العليا  واألنشطة الثقافية  الترفيهية

، االجتماعيةالبرامج و ، واالحتفاالتللمناسبات الثقافية،  ساحاتتخصيص  فضال  عن ذلك
كما أكدت الدراسات . لسكان المدن وزوارهاالجاذبة الفعاليات المسابقات، ومسرح الشارع وغيرها من و 

كان إضافة الى ذلك األمان. ر باإلسعاف والشرطة لتعزيز الشعو خدمات للمراكز على ضرورة توفير 
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الترفيهية أو الساحات الحدائق  اشارت الدراسات إلى أهميةحيث  االهتمامللطفل نصيب كبير من 
 (City of Santa Monica: 1997).  األلعاب المناسبة لشتى المراحل العمريةالمزودة ب

تكوين محيط ممتاز في ومحاولة ربطها مع بعضها البعض ل المشاةشوارع تشجيع الدراسات  تبنت
األمثل لراحة المستخدمين بأنه هو الذي  المشاة. حدد شارع واحدالهواء الطلق للتسوق والراحة في آٍن 

األنشطة الرئيسية والمهمة في  وتتركزيكون فيه عرض الشارع ال يتجاوز ارتفاع المباني المحيطة به 
 ، Alexander: 1977). ة لنهاية وبالعكسالبدايبداية الشارع ونهايته لكي تكون بذلك الحركة من 

Soderholm: 2008 .) من الرصيف أمتار  3ما يقارب  ضرورة تخصيصبعض الدراسات ذهبت
شرب القهوة والشاي، باإلضافة إلى توفير العديد من  أوللجلوس في الهواء الطلق أثناء تناول الطعام 

 (Alexander and others: 1977 ، City of Florence:2010). مياهالمرافق العامة كدورات 

  الجانب البيئي -ح 

بّينت الدراسات السابقة االهتمام بعملية التشجير بحيث كان التركيز على أن يكون حجم األشجار 
منع المركبات من دخول مراكز المدن أو تقليل مع حجم المباني، باإلضافة إلى الحرص على  ا  متناسب

تشجير تشير الدراسات الى أهمية قل العام والتشجيع على المشي. تفعيل دور النحركتها أذا تعذر ذلك 
والتركيز على تلك التي تنما بشكل عامودي حتى ال تحجب الرميا. أضف الى ذلك الساحات العامة 

أماكن محببة للمشي وكذلك للجلوس ونوافير واستخدام األلوان بشكل فاعل لتوفير قنوات مائية  توفير
  (Alexander, 1977) .الجميلة والتسوق في نفس الوقتبالمناظر  واالستمتاع

 الجانب التصميمي -ط 

المحلي من خالل الحفاه على المباني الدراسات على المحافظة على الطابع العمراني اتفقت 
ضفاء الطابع المحلي على المباني والفراغات الحضرية الجديدة.  وأشارت الى أهمية  التاريخية القائمة وا 

أن و   ميادين.والبوابات ، القواس ، مثل األالشوارع  باستخدام عالمات مميزة نهايات و  تأكيد المداخل
 لخلق التنوعتضيق وذلك فيتسع و  وتنيير اتجاهه وعرضهتناسب عرض الشارع مع ارتفاعات المباني ي

 .(2005)الطويل:  في التصميمواإلثارة 

لة النشاطات الحضرية الترفيهية ومزاو للتجمع ساحات وميادين إيجاد كما اهتمت الدراسات ب
تلعب الساحات والميادين العامة في مركز المدينة دورا   واالجتماعية في المناسبات العامة واألعياد. 

مهما  في تخفيف االزدحام نتيجة الستيعابها لكثرة األنشطة التجارية. اقترحت الكسندر أن ال يزيد عرض 
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متر(، وهذا ينطبق فقط على العرض في االتجاه  20الى  15قدم ) مايقارب  60إلى   45الميدان عن 
 Alexander, 1977)) في االتجاه الطويل يمكن أن تكون بشكل أطول غير محدد أما القصير. 

وما  معالجة األرضيات والتنوع في عملية المعالجة )حجر ، رخام ، ومن ناحية المواد يقترح
لتنوع في مستويات األرضيات فترتفع عند المداخل وتنخفض ا، و ( والتنوع في ألوانها وأحجامهاشابههما

مقاعد لالستراحة و في بعض المناطق  جماليةمجسمات ومعالم . ويوصي بتوفير المناطقبعض في 
ر يتوفير حاويات نفايات بشكل مناسب وتوفو  المباشرة،الشمس  أشعهوأماكن للجلوس وتظليلها عن 

وتنوعها من ناحية األشكال واأللوان واالرتفاعات )بدران  اللوحات اإلرشادية واالهتمام باإلضاءة
:2001.) 

وعروض الطرق سواء  الرتفاعات المبانيالحدود القصوى  تمكد الدراسات على مراعاة تأكد
الساحات والمناطق الخضراء، كما تشير الدراسات إلى أهمية تحديد  .للمشاة مخصصت للسيارات أ

، حماية المناظر الطبيعية والمباني المعمارية، و البعد التاريخي مداخل المباني خاصة ذات واحترام
 . (2002، الحمود:2001خصوصا  للمشاة )بدران: السالمة واألمان فضال  عن ذلك احترام

 

 تحليل البيانات ومناقشة النتائج -1

   الخصائص الديموغرافية للمشارك باالستبانة: 3-1

اء من مختلف الفئات العمرية مثلوا في الدراسة. حيث كانت نسبة ( أن الرجال والنس1يوضح الجدول رقم )
سنة بنسبه  24سنة إلى  18%، وتلتها الفئة من 58سنة بنسبه  34سنة إلى  25المشاركين من الفئة العمرية من 

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

 – 10001% فقط. كما شكلت النسبة األكبر للدخل الشهري للزوار من  1%،  أما أقل من الثانوية فقد شكلت 13إلى 
% و من ثم 22ريال  3000% من ثم اقل من 23ريال  10000 – 5001% تلتها من 29ريال بنسبة  20000
%. تم تمثيل كافة شرائح المجتمع  من ناحية الدخل.  9ريال  20000% و أخيرا أكثر من 17ريال  5000 – 3001

%. كما تقاربت 47% فيما كانت نسبة اإلناث 53نسبة وجود الذكور واإلناث في الشارع حيث شكل الذكور  تتقارب .في
%. 49% وغير المتزوجين 51غير المتزوجين من الزوار في الشارع حيث شكل وجود المتزوجين  نسبة المتزوجين من

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

 سنه 18اقل من  0.0%

 الــعــمــر

 سنه 24الى  -18من  34.4%

 سنه 34الى  25من  58.0%

 سنه 44الى  35من  5.1%

 سنه 54الى  45من  1.3%

 سنه و اكثر 55من  1.3%

 قل من الثانويةأ 1.0%

 المؤهل العلمي

 الثانوية 8.8%

 دبلوم 12.6%

 بكالوريوس 66.7%

 دراسات عليا 11.3%

 غير ذلك 0.0%

 لاير 3000اقل من   22.2%

 الدخل الشهري

 لاير 5000 - 3001 من 17.0%

 لاير 10000 – 5001من  23.5%

 لاير 20000 – 10001من  28.8%

 لاير  20000اكثر من  8.5%

 ذكر 52.9%
 الجنس

 انثى 47.1%

 متزوجون 50.6%

 عزاب %49.4 الحالة االجتماعية

 أرامل ومطلقون 0.0%

 سعودي 97.5%
 الجنسية

 غير سعودي 2.5%

 الخصائص الديموغرافية للمشارك باالستبانة( 1الجدول رقم )
 م(2012)المصدر: إعداد الباحثين، 

بعةةةد المسةةةامن والمةةةد  الزمنيةةةة التةةةي تسةةةتارقها الرحلةةةة بالسةةةيار  إلةةةى شةةةارع األميةةةر بنةةةدر بةةةن  3-2
 عبدالعزيز:

نة الدمام بنسبة % يليها مباشرة مدي44شكلت النسبة األكبر من الزوار لشارع األمير بندر من مدينة الخبر بنسبة 
%( من مدن رأس تنورة والجبيل واألحساء و 10% فيما كانت النسبة المتبقية )15% من ثم الظهران بنسبة 31

 الرياض.

كلم، وما  20( أن ما يقارب ثلث العينة تبعد مساكنهم عن شارع األمير بندر بأكثر من 2ويوضح الجدول رقم )
كم. انخفضت  10إلى  5كم، وحوالي الربع تبعد مساكنهم ما بين  20 إلى 10يقارب الخمس تبعد مساكنهم ما بين 

% للذين 6.7، و كم 5كم الى 2كثر من % للذين يسكنون على مسافة أ14.4نسبة الذين يسكنون قرب الشارع لتصل 
لى كم 2كم إلى  1كثر من مسافة أ  يسكنون على  % للذين يسكنون على مسافة كيلو واحد أو أقل. 3.1، وا 
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 اإلجابة سبة المئويةالن

 بعد المسكن عن شارع األمير بندر

 قلأو أكم  1 3.1%

 كم 2كم إلى  1كثر من أ 6.7%

 كم 5كم الى 2كثر من أ 14.4%

 كم 10كم الى5كثر من أ 26.8%

 كم 20الى  10كثر منأ 18.0%

 كم 20كثر منأ 30.9%

 بعد المسكن عن شارع األمير بندر( 2الجدول رقم )
 

صوص المدة الزمنية التي تستنرق للوصول إلى شارع األمير بندر بالسيارة من مكان سكن المشاركين في بخ
دقيقة. بينما تصل زمن الرحلة  20دقائق إلى  10% ( يصلون خالل 44المسح إفادة البيانات أن  ما يقارب النصف )
 (.3% )جدول 12من ساعة لفئة محدودة من العينة  ال  تتجاوز 

 اإلجابة المئوية النسبة

غرق ست  المدة الزمنية التي ت  
للوصول بالسيارة الى شارع 
 األمير بندر من مكان سكنك

 دقائق أو اقل 10من  15.5%

 دقيقه 20دقائق إلى 10اكثر من  44.3%

 دقيقه 40 – 20من  25.3%

 دقيقه الى ساعه 40اكثر من  3.1%

 اكثر من ساعه 11.9%

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

 خصائص زيار  الشارع :  3-3
 

بالنسبة لمدى تردد المتسوقين على شارع األمير بندر أتضح من البيانات أن هناك تباين كبير بين المتسوقين.  
% للذين زاروا الشارع بنفس اليوم 7.2نت النسبة لتصل إلى نة. فتديفكانت أخر زيارة للشارع قبل شهر لما يقرب لثلث الع

  (.4)جدول  % للذين زاروا الشارع قبل سنة8.7والى 
 

 اإلجابة النسبة المؤية

 زيارهك لشارع االمير بندر  أخر

 اليوم 7.2%

 ايام 3قبل  13.3%

 قبل اسبوع 22.6%

 قبل شهر 30.3%

 شهر 6قبل  17.9%

 سنهقبل  8.7%

 اخر زياره لشارع االمير بندر( 4الجدول رقم )
 م(2012)المصدر: إعداد الباحثين، 
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%( يأتون 77فإفادة البيانات أن النالبية ) شارع األمير بندر للزيارة السبب الرئيسي ( 5ويوضح الجدول رقم )
لشارع أو للترفيه أو أغراض تسوقية البقية يأتون الستبدال سلع سبق أن اشتروها من ا 4.7لشراء مستلزماتهم، بينما 

 أخرى.
 اإلجابة النسبة المؤية

ما هو السبب الرئيسي لزيارتك الحالية لشارع 
 األمير بندر؟

 شراء 76.7%

 استبدال 4.7%

 للترفيه 11.9%

 غير ذلك...حدد 6.7%

 الحالية لشارع األمير بندر  لزيار لالسبب الرئيسي ( 5الجدول رقم )

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

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

 اإلجابة النسبة المؤية

 بمفردك %22.1 ؟من صاحبك في هذه الزيارة لشارع األمير بندر 

 األصدقاء 21.0%

 فراد العائلةأ 55.4%

 غير ذلك....حدد 1.5%

 بعد المسكن عن شارع األمير بندر( 6الجدول رقم )

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

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

 وقت أكبر.
 اإلجابة النسبة المؤية

 في الشارع  يقضيه المتسوقالوقت الذي 
 عهقل من ساأ 57.2%

 لى ساعتينإمن ساعة   34.0%

 لى ثالث ساعاتإمن ساعتين  7.2%

 ساعات 5لى إساعات  3من  0.5%

 كثر من ذلكأ 0.5%

 الوقت الذي تقضيه في الشارع في هذه الزيار ( 7الجدول رقم )
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السيارة التي . شكلت للوصول إلى شارع األمير بندر تستخدموسيلة المواصالت التي  ( 8ويوضح الجدول رقم )
يقودها المتسوق أو أحد أفراد أسرته وسيلة المواصالت الرئيسة للوصول للشارع حيث يستخدمها ما يقرب ثالثة أرباع 

 %. 0.5 الخر مع سائقين خاصين، وتتدنى نسبة الذين يأتون بالنقل العام إلىالمتسوقين. فيما يأتي ما يقارب الربع 
 اإلجابة النسبة المؤية

 للوصول إلى شارع األمير بندر  المستخدمةواصالت وسيلة الم

 سيارة خاصه 76.3%

 سيارة مع سائق خاص 23.2%

 جرهأسيارة  0.0%

 نقل عام 0.5%

 على األقدام 0.0%

 دراجه 0.0%

 وسيلة المواصالت التي استخدمتها للوصول إلى شارع األمير بندر في هذه الزيار ( 8الجدول رقم )

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

% بعدم وجود أماكن للجلوس في الشارع، 79.5% د المساحات الخضراء معدومة في الشارع، كما أفاد 78.7فيما يرى 
% عدم وجود أي نوع من أنواع التسلية لألطفال، 72.7ن في الشارع، ويرى % بعدم توفر السالمة و األما62.9،اشار 
% 77.9% إلى رداءة وسائل الترفيه. صرح 56.3% عدم وجود أي نوع من المساحات المظللة، وأشار 80.5وذكر 

 % أن مستوى الشارع رديء مقارنة بالمجمعات التجارية.44.8، ويرى ال أنهم غير راضين عن مظهر الشارع
 ييم الوضع الحالي للشارعتق

 السؤال رديء مقبول جيد ممتاز

 موقع الشارع 15.9% 31.8% 35.2% 17%

 سهوله الوصول الى الشارع 36.4% 33% 26.1% 4.5%

 توفر المواقف للشارع 36.4% 33% 6.7% 0%

 األماكن المخصصه للجلوس في الشارع 79.5% 13.6% 5.7% 1.1%

 ت التجارية التي يقدمها الشارعالخدما 8% 37.5% 47.7% 6.8%

 ممرات المشاة في الشارع 32.6% 33.7% 23.6% 10.1%

 المساحات الخضراء في الشارع 78.7% 15.7% 5.6% 0%

 المساحات المظللة في الشارع 80.5% 14.9% 4.6% 0%

 المناظر الجمالية في الشارع 77.9% 18.6% 2.3% 1.2%

 مة و األمان في الشارعتوفر السال 62.9% 30.3% 4.5% 2.2%

 صيانة الشارع 45.5% 42% 11.4% 1.1%

 نظافة الشارع 34.5% 42.5% 18.4% 4.6%

 األنشطة الحالية في الشارع 33.3% 42.5% 20.7% 3.4%

 الترفيه الحالي في الشارع 56.3% 32.2% 10.3% 1.1%

 اماكن العاب االطفال في الشارع 72.7% 21.6% 4.5% 1.1%

 في الشارع تتوفر الخصوصية للعائال 48.2% 28.2% 17.6% 5.9%

 بالشوارع التجارية االخرى ةالتسوق في شارع السويكت مقارن 17.2% 33.3% 37.9% 11.5%

 بالمجمعات التجارية ةالتسوق في شارع السويكت مقارن 44.8% 33.3% 19.5% 2.3%

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

% إلى وضع 64.1% من عينة الدراسة إلى )موافق جدا( على مقترح أن يكون الشارع مخصصا للمشاة، ونسبة  47.5
% 75.3% إلى توفير مقاهي. إضافة إلى ذلك يرى 61.7% ، و53.8طاعم بنسبة أماكن للجلوس فيه، وتوفير م

تخصيص مواقع للسلع المختلفة على سبيل المثال تجميع محالت الذهب بالقرب من بعضها، ومحالت األقمشة بالقرب 
تسوقين على % توفير سيارات كهربائية صنيرة لنقل الم64.2من بعضها وهكذا لباقي السلع. فضال  عن ذلك اقترح 

 % توفير أماكن للعب األطفال.48.1امتداد الشارع، واقترح 
 اقتراحات لتطوير الشارع

 السؤال غير موافق اطالقا غير موافق موافق موافق جدا

 سهوله الوصول للشارع من مكان السكن 7.4% 19.8% 45.7% 27.2%

 مواقف السيارات متوفرة في الشارع 22.2% 24.7% 23.5% 29.6%

 على جانبي الشارع ةتوسعه األرصف 12.3% 25.9% 27.2% 34.6%

 سهوله التنقل بين جانبي الشارع 5% 28.8% 38.8% 27.5%

 استطيع اختيار موقفي بالقرب من المحل المطلوب 33.3% 18.5% 23.5% 24.7%

 توفر الراحة التامة للنساء أثناء التسوق 17.3% 23.5% 28.4% 30.9%

 اراقب اطفالي بقلق اثناء التسوق 7.4% 9.9% 38.3% 44.4%

 المتسوق ةتوفير اماكن مخصصه للعب االطفال للمساهمة في راح 6.2% 8.6% 37% 48.1%

 يلزم توفير انشطه ثقافيه في الشارع 5% 15% 45% 35%

 يجب توفر دورات مياه عامه 1.2% 6.2% 23.5% 69.1%

 وسيلزم توفير اماكن للجل 2.6% 2.6% 30.8% 64.1%

 فقط ةيخصص الشارع للمشا 12.5% 18.8% 21.3% 47.5%

 توفير مواقف متعددة لألدوار خلف الشارع 2.5% 7.5% 23.8% 66.3%

75.3% 16% 4.9% 3.7% 
تجميع محالت الذهب بالقرب من بعضها و محالت األقمشة بالقرب 
 من بعضها و على هذا الحال لكل باقي األنشطة

 لنقل المتسوقين من امتداد الشارع ةكهربائي ةتوفير سيارات صغير 1.2% 12.3% 22.2% 64.2%

 في الشارع ةتوفير مطاعم عالمي 10% 8.8% 27.5% 53.8%

 في الشارع ةتوفير مقاهي عالمي 7.4% 7.4% 23.5% 61.7%

 اقتراحات لتطوير الشارع( 10الجدول رقم )

 الخالصه والتوصيات: -4

اسة أن شارع األمير بندر في حالته الراهنة يفتقر للخدمات العامة و الصيانة يتضح من األجزاء السابقة من الدر 
ومواقف السيارات ويعاني من تدني مستويات النظافة فال توجد أماكان مخصصة لحاويات القمامة. فضال  عن ذلك ال 

اعية.  ولتحسين بيئة توجد أماكن للجلوس والراحة وتصميم الشارع ال يتيح  تقديم عروض ترفيهية أو نشاطات اجتم
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 

يتمكن المتسوقون من التعرف على مختلف البضائع ومقارنة األسعار على غرار مراكز بالقرب من بعضها بعضا  لكي 
المدن اإلسالمية التاريخية. فيخصص جزء من الشارع لمحالت الذهب وآخر  لمالبس النساء وهكذا. كما أكد عدد كبير 

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

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

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

 الشارع. األغلب في أرجاء

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

 توفير حديقة مركزية عامة في نهاية الشارع بدال  عن محطة الوقود لكي تحافظ على التوازن البيئي في المنطقة.   .5

 قة.توفير ساحات في وسط التقاطعات المنل .6

 توفير مظالت بين جانبي الشارع لحجب حرارة أشعة الشمس القوية. .7

 توفير سيارات كهربائية صنيرة لنقل الركاب وذوي االحتياجات الخاصة بمبالغ رمزية. .8

 توفير مواقف للسيارات الكهربائية ومواقف للدراجات الهوائية في الشارع. .9

 الالفتات التجارية . سيقتن .10

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

 .في أرجاء الشارع موضحا  عليها جميع المحالت التجارية ر اللوحات اإلرشاديةيتوف .12

 .لطابع العمراني )الهوية والنمط (المحافظة على او  التناسق بين الواجهات .13

 (.البصرية ، تنوع التصميم ، المعالجة االرتفاع)  تركز على توفير إنارة كافية في أرجاء الشارع .14
  .(، وغيرهاعالمات مميزة ، ميادين، نقطة تجمعباستخدام لشوارع ) اتأكيد المداخل والنهايات  .15

 تناسب عرض الشارع مع ارتفاعات المباني . .16
 بعملية التشجير وأن يكون حجم األشجار مناسب . ماالهتما .17

 تنوع األنشطة الثقافية والتجارية . .18

 المرورية. في التقاطعات الرئيسية لمراعاة السالمة لسياراتدخول االتي تسمح بمرور المشاة وتمنع استخدام الحواجز  .19

 .األلوان ، األصوات ، الحركة(باستخدام ) والسمعي التنوع البصري  .20

 .عد لالستراحة وأماكن للجلوستوفر مقا .21

 .السكنية في األعلى(و ، األدوار األرضيةالجمع بين النشاطات التجارية والسكنية )التجارية في  .22

 توفير المرافق العامة مثل دورات المياه. .23
 توفير أماكن للعب األطفال. .24
 توفير أكشاك تمجر للبازارات. .25
 توفير مطاعم و مقاهي في أرجاء الشارع. .26
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 لمراجعا
 

 لمراجع العربيةا

 المناطق في العمرانية التنمية ندوة ، التاريخية جاوا لمدينة المستدام الحضري التصميم ، ( ٢٠٠٢ الحمود، مجد ) -

 األول. الجزء -فيها البناء الصحراوية ومشكالت

حالة دراسية، جامعة -نانيةالتجربة اللب-( إعادة تأهيل المراكز التقليدية للمدينة العربية٢٠٠5الطويل، حاتم عبدالمنعم ) -

 بيروت، كلية الهندسة المعمارية، بيروت.

 كلية صيدا، لمدينة البحرية الواجهة لتنظيم التخطيط وسياسات إستراتيجية ،)٢٠٠١(الصباغ، سامي  بدران، راسم -

 .الجنوب مؤتمر إعمار ، العربية بيروت جامعة ، الهندسة المعمارية

م(، المخطط الهيكلي لحاضره الدمام، أمانة المنطقة الشرقية، أدارة التخطيط ٢٠١٠وية )وزارة الشؤون البلدية والقر -

 العمراني، الدمام.
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 الرقمية على ارؤية نقدية لتأثيرات التكنولوجيالعمارة المعاصرة والتكنولوجيا: 
 مع مطلع القرن الحادي والعشرين معمارية السائدةالتوجهات ال 

Contemporary Architecture and Technology: Critical View to the 

Effects of Digital Technology on Architectural Trends at the 

Beginnings of Twenty First Century 
 

 د. خالد محمود هيبة

 كأستاذ العمارة المشار 
 جمهورية مصر العربية. – القاهرة –مدينة نصر –جامعة األزهر –كلية الهندسة

 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:

خالل العقدين األخيرين متغيرات تكنولوجية هائلة، حيث التقدم في علوم الحاسب اآللى وتطبيقاته، شهد العالم 
 األمر الذي أدى إلى سيادة )التكنولوجيات الرقمية( المتعلقة بعلوم الحاسب اآللي في كافة مجاالت الحياة؛ ليشهد العالم
منذ ذلك الحين ولآلن ما اصطلح على تسميته بعصر )الثورة الرقمية(، ونظرًا لتعلق )العمارة( بالمجتمع وأنشطته 
المختلفة وارتباطها به، ارتبطت العمارة المعاصرة ارتباطًا وثيقًا بتلك )الثورة الرقمية(، حيث أصبح )اإلبداع المعماري( 

والمتمثل فيما بين )الملموس( و)الالملموس(، وكذا  ي( و)الذكاء اإلصطناعي(التكامل ما بين )اإلبداع البشر مرتبطًا ب
 مابين )الواقعي( و)االفتراضي(. 
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ونظرًا لما تمثله مرحلة )التصميم المعماري( من أهمية خاصة للمعماريين؛ كونها تمثل النتاج المباشر للتوجه 
لخلق المعماري، لذلك يسعى المعماريون المعاصرون إلى الفكري المعماري للمصمم، حيث تمثل جوهر عملية اإلبداع وا

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 

تأثيرات التكنولوجية للثورة الرقمية وتطبيقاتها في المجاالت المتعلقة بالعمارة، وانعكاس ذلك كله على الفكر المعماري ال
المعاصر، وبما يمثله من إبداع معماري جديد، لتظهر العديد من التوجهات المعمارية الحديثة المتعلقة بذلك، وهو ما 

  تبحث فيه هذه الدراسة.
 .تكنولوجيا البناء -الثورة الرقمية -التوجهات الفكرية -التفكيكية -الحداثة الجديدة :فهرسةكلمات ال

 ( التطور التكنولوجي وتأثيراته على العمارة الحديثة والمعاصرة:1)

 :ومدخل تمهيدي مقدمة( 1 -1)

لحالالق صالالناعة خالالالل منتصالالف القالالرن التاسالالع عشالالر ظهالالر تالالأثير )الثالالورة الصالالناعية( علالالى العمالالارة؛ ومالالع التطالالور الالالذي 
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( 

(Elisha Otis) (1811- 1861 و )م(.2004م(، وهو األمر الذي دفع في ذات االتجاه )فرغلي، 1854ذلك عام )م 

وخالالالل القالالرن العشالالرين كانالالت التالالأثيرات المباشالالرة للتكنولوجيالالا علالالى )العمالالارة( سالالواء مالالن ناحيالالة مالالواد أم أسالالاليب البنالالاء 
ة ذلك القرن بدءًا من التوجه ووسائل التنفيذ وغيرها، والتي بدت من خالل العديد من التوجهات المعمارية التي سادت طيل

نحالالو عمالالارة )الحداثالالة(، وعمالالارة )الطالالراز الالالدولي(، مالالرورًا بعالالد ذلالالك بعمالالارة )الحداثالالة المتالالأخرة(، وصالالواًل إلالالى عمالالارة )مالالا بعالالد 
 الحداثة( وعمارة )توظيف التقنيات المتقدمة( والعمارة )التفكيكية( وغيرها.

 :العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين ( التكنولوجيا الرقمية وعمارة نهاية القرن2 -1)

شهدت نهايات القرن العشرين تقدمًا مطردًا 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 

اة في شتى المجاالت، كان لها تأثيراتها على العمارة؛ حيث تم االستفادة من برامج الحاسب اآللي من من شكل الحي
خالل مجاالت عدة، لعل من أهمهما مساهمتها في إخراج تشكيالت معمارية جديدة؛ عرفت بمسمى )األشكال الرقمية( 

اة الواقع تظهر فيها التفاصيل الفراغية بصورة م(، من خالل إيجاد نماذج تخيلية ثالثية األبعاد لمحاك2007)يوسف، 
 دقيقة، وغيرها من تطبيقات.

 

 ( التطور التكنولوجي وتأثيراته على التوجهات المعمارية المعاصرة:2)

وتطويعها شهد العالم خالل العقدين األخيرين ثورة غير مسبوقة في مجاالت تطوير التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها 
م(، حيث تنوعت وتعددت تلك اللغات وهذه  2004ات جديدة للتشكيل المعماري )عصام الدين، لرسم لغات ومفرد

، أو )األشكال المفردات المستجدة للتشكيل ما بين استخدام )األشكال التفكيكية( أو )األشكال الفراغية الهندسية األساسية(
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و)العمارة  ت المعمارية كالتوجه نحو )الحداثة الجديدة(بأنواعها، وغيرها من التوجها )األشكال الهجين(  ، أوالعضوية( 
االفتراضية( وغيرها من التوجهات، وهي التوجهات التي لم يكن من الممكن تطويرها والدفع في اتجاهها؛ لوال التخيلية / 

ة المعمارية الحديثة التقدم في مجاالت التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في مجال العمارة، ومن أهم تلك التوجهات الفكري
  والمعاصرة 

 ( العمارة التفكيكية : 1 -2)

، وهذا التوجه يشير بإيجاز إلى أن التفكير )ما بعد الحداثة(من أهم تطورات عمارة ة( التفكيكي)تعتبر العمارة 
والشكل  العقالني يتكامل بالتعارض بين نقيضين، فهي على سبيل المثال تعمل بالتشكيك في جدية المعنى الظاهري

م(. يجب أن 2005)رأفت،  ((Peter Eisenman (يزنمانإبيتر )والتمييز الظاهري بينهما، وفي ذلك يقول المعماري 
 ومابين التجريد والتشخيص، و  كالتناقض بين اإلنشاء والزخارفوقيمتها العمارة بعيدًا عن جمود هذه المتناقضات تنتقل 

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

العالمي حيث وبينما ال يزال ذلك االتجاه يثير الجدل على المستوى  .استعمال مواد ونظم وتشكيالت متعارف عليها
الذي يصفها بأنها كارثة جمالية جمال العبث ( Wolfgang Pehnt)  (وولف جانج بهنت)كأمثال الناقد  هميرفضه بعض

وفي ذات الوقت الذي يتبناها العديد من رواد العمارة العالمية أمثال المعماري الشهير  م(.2005)رأفت  والقبح واالعتداء
وغيره، ُتعنى تلك العمارة وذلك االتجاه الفكري المعماري المعاصر بتفكيك الكتلة  (Philip Johnson) (فيليب جونسون)

م(، ثم إعادة ترتيبها وتجميعها بشكل 2011المعمارية إلى مجموعة من الوحدات المتشابهة وغير المتطابقة )جريشة، 
معماري تحطيم الفروق ما بين الرسم مختلف مغاير ومخالف لكل ما هو تقليدي ومعتاد. وما يميز هذا االتجاه الفكري ال

عادة خلطهما وصهرهما في بوتقة معمارية جديدة ومعاصرة، وهي تصف األشكال الطبيعية كالجبال وأمواج  والنحت وا 
 البحر أو أفرع الشجر أو أوراق الشجر أو كرات الثلج وغيرها.

،  ل في  عمارة )القطاعات السينمائية(وينقسم هذا التوجه المعماري بصورة عامة إلى ثالثة أنماط رئيسية تتمث
  و)األشكال المنكسرة(، وكذا عمارة )األشكال التصادمية والمائلة(.

 ((Charles Jencks( عمارة )القطاعات السينمائية(  َشبَّه المعماري والمنظر الشهير )تشارلز جينكز( 1 -1 -2)
ذي تسجله كاميرات السينما؛ حيث الصور فيها تكون عمارة )التفكيك( بأنها  صورة من صور التقطيع السينمائي ال

متشابهة وليست متطابقة ولكنها تكون في النهاية الكل أو المجموع، أو بالمفهوم السينمائي تمثل المشهد الذي  متتابعة
 م(.2011يكون في النهاية الفيلم بأكمله )جريشة، 

 Yokohama Pier Port)يوكوهاما الدولي(  ويعتبر من أهم المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه )ميناء

Terminal)  ( 2002 -1987باليابان عام )م(، تصميم مجموعة )معماريين المكتب األجنبي(FOA) -  (.1)شكل 
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وهو عبارة عن محطة ركاب بحرية، تم تصميمها كامتداد للبيئة المحيطة عبر مجموعة من األسطح التصادمية 
ر المشروع المختلفة؛ حيث يتم تحويل األحمال عبر هذه األسطح إلى األرض وهو ما يتناسب مع التي تغطي عناص

الطبوغرافية اليابانية المتأثرة بالزالزل. ويعبر المبنى عن ثورة حقيقية في التشكيل المعماري والتوافق مع البيئة من حيث 
 داخلية.انسيابية الشكل وانعكاس ذلك على المسقط األفقي والفراغات ال

 Daniel دانيال ليبسكيند()اليهودي  األمريكي يأعمال المعمار تعد ( عمارة )األشكال المنكسرة(  2 -1 -2)

Libeskind) )  من أبرز األعمال المميزة لذلك التوجه الفكري المعماري المعاصر، ففي تصميمه لمبنى )المتحف
أشكال منكسرة في تنفيذ للمبنى عبارة عن انكسارات مفاجئة ال  م( تم استخدام1999ببرلين في )ألمانيا( عام ) اليهودي( 

)نجمة داوود(، كما استخدم محور  -تربطها أية محددات أو زوايا، وهي تمثل تفكيكًا لخطوط )النجمة السداسية اليهودية(
يعبر عن رئيسي للحركة يشير في بعض نقاطه المختارة إلى أماكن إقامة مشاهير اليهود في )برلين(، وهو ما 

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

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

 (.2)شكل  -اليهود الممتد عبر عشرات القرون!
 
 

  (The Yokohama Pier Port Terminal)  مشروع )ميناء يوكوهاما الدولي( ( 1 شكل)

 م(2002 -1987عام ) (FOA) جموعة )معماريين المكتب األجنبي(تصميم  م

 http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%8Csanbashi_Pier/17-12-2012المصدر 
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رواد  أحد (Frank Gehry)صادمية والمائلة(  ُيعد المعماري الشهير )فرانك جيرى( ( عمارة )األشكال الت3 -1 -2)
هذا التوجه. إذ يرى أن العمارة ديمقراطية تعبر عن تصارع األفكار المتنوعة؛ فعبر عن ذلك باستخدم األشكال التصادمية 

 Ray and)ا للكمبيوتر والعلوم الذكية( بمبانيه، ومن أشهر المباني التي صممها في إطار ذلك التوجه مبنى )معمل ستات

Maria Stata Center) ( األمريكية عام )م(، والذي جاء تصميم كتله معبرًا عن تصارع 2004بوالية )ماساتشوستس
. مما ينتج بالتالي توالد األفكار ويدعم (Isenberg, 2009)بداخله  أفكار العلماء من التخصصات المختلفة العاملين

 (.3)شكل  -روح االبتكار واالختراع

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بألمانيا. في )برلين( مبنى )المتحف اليهودي( ( 2 شكل)

 م(1999 -1989عام )  ((Daniel Libeskindدانيال ليبسكيند( )للمعماري  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Museum_Berlin/17-12-2012 المصدر 

 األمريكية. بوالية )ماساتشوستس(  (Ray and Maria Stata Center)مبنى )معمل ستاتا للكمبيوتر والعلوم الذكية(  ( 3 شكل)

 م(2004عام ) (Frank Gehry)للمعماري  )فرانك جيرى( 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Stata_Center/17-12-2012المصدر  

http://en.wikipedia.org/wiki/Stata_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Stata_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Stata_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Concert_Hall
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 :عمارة )األشكال الفراغية الهندسية األساسية(  (2 -2)

لهندسية األساسية كالكرة والمخروط واألسطوانة ارتبط التشكيل المعماري للمباني منذ القدم باألشكال الفراغية ا
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 

شكال بالخطوط الزخرفية على جسم الكتلة أو بتقاطع الشكل المنحني مع شكل مماثل أو مستو وبدون تلك الرواسم األ
م(. ومع )الثورة الرقمية( وتطبيقاتها من خالل ذلك 2004يفقد الشكل الكثير من تأثيره على المتلقي )عصام الدين، 

لمبتكرة لتلك األشكال الفراغية الهندسية األساسية؛ بهدف تحقيق التوجه في مجاالت العمارة والتصميم، كانت المعالجات ا
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.

عالام  (London City Hall)لمبالاني التالي تالم تنفيالذها مالن خالالل ذلالك التوجاله؛ مبنالى )بلديالة لنالدن( ويعتبر من أهالم ا
، حيالث تبالدو كتلالة المشالروع علالى هيئالة (Norman Foster)م( من تصميم المعماري )نورمالان فوسالتر( 2002 -2000)

كمالا تالم تغطيالة الواجهالة  )كرة بيسبول( أو )بيضة مائلة ومنبعجة(؛ صممت لتعطي أقالل مسالاحة سالطحية معرضالة للشالمس،
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 وبالالرامج الحاسالالب اآللالالي ليحقالالق المبنالالى 

% مالالن مقالالدار الطاقالالة بالمقارنالالة مالالع مبالالاني المكاتالالب التقليديالالة األخالالرى 65حيالالث يالالوفر حالالوالي أعلالالى كفالالاءة بيئيالالة ممكنالالة؛ 
المماثلالة. كالذلك تالالم اسالتخدام برمجيالات خاصالالة لدراسالة تالالأثير أشالعة الشالمس علالالى الغالالف الزجالاجي للمبنالالى وفراغاتاله، وكالالذا 

 (.4)شكل  -(Foster, 2005)لعمل التحليل اإلنشائي للمبنى 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 العمارة العضوية : ( 3 -2)

م(. إلى التكامل في الجمال، وهو يعنى تكامل األعضاء في 1968يهدف االتجاه العضوي في العمارة )سامي، 
تأدية وظائفها، وتتكيف طبيعة تشكيل المبنى مع البيئة المحيطة، وهي تقسم بصورة عامة إلى نمطين رئيسيين يتمثالن 

 .Fauna Forms))وعمارة األشكال العضوية الجسدية  (Flora Forms)في  عمارة األشكال العضوية النباتية 
 تعتبر األشكال العضوية النباتية من األشكال الملهمة والمفجرة لإلبداع ( عمارة األشكال العضوية النباتية 1 -3 -2)

لمبنى )معامل في ابتكار العمود المشرومي ( . وقد وظفها المعماري )فرانك لويد رايتم(2008)بدران،  المعماري

 .بمدينة )لندن( بإنجلترا  (  مبنى )بلدية لندن(4كل ش)
 م(2002 -2000عام ) للمعماري  )نورمان فوستر(

 http://en.wikipedia.org/wiki/City_Hall_(London)/17-12-2012 المصدر 
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م(، ليعود المعماري البريطاني )نورمان 2009جونسون( خالل النصف األول من القرن العشرين )بغدادي وحسن، 
 Swiss Re or 30 St. Mary)ليوظف ذات التوجه من خالل مبنى )سويس ري( (Norman Foster)فوستر( 

Axe)    (.5)شكل  -م( 2004 –1997)لندن( بإنجلترا عام )في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

باستخدام برامج  الشهيرة شكل ثمرة )األناناس( )فوستر( من طور ومن خالل رؤيته العضوية لذلك المبنى،
الحاسب اآللي من خالل توظيف شبكة خارجية على شكل خاليا معينة الشكل كبديل لألعمدة التقليدية، كما أن المبنى 

ستخدام ا% مقارنة بالمباني المماثلة التقليدية ب50إلى حوالي ستهالك الطاقة يصل افي  اً بتصميمه المبتكر يحقق توفير 
األفنية الحلزونية التي تسبب فروقًا في ضغط الهواء تعمل على توليد تيار هواء داخلي، كما تتكون واجهة المبنى من 

 .(Foster, 2005) طبقتين من الزجاج تحيطان بتجويف يتم تهويته بالستائر الموجهة الكترونياً 

وهي عمارة تستلهم تشكيالتها من التكوينات الجسدية سواء   ( عمارة األشكال العضوية الجسدية 2 -3 -2)
. ومن أهم المباني المنفذة في إطار ذلك التوجه المعماري )برج الجذع م(2008)بدران،  بشرية أم حيوانية أكانت

 Santiago))اني )سانتياجو كالترافا( م( للمعماري اإلسب2006 -2001الملتوي( بمدينة )مالمو( بالسويد عام )

Calatrava الذي 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 

وعناصر الخدمات لمبنى البرج، وتبرز البالطات الخرسانية من القلب اإلنشائي ملتوية بزاوية  عناصر التوزيع الرأسي
 (.6)شكل  -م(2012مترًا )كامل  190قائمة من قاع البرج حتى قمته على ارتفاع 

بمدينة )فالنسيا(  كما كرر )كالترافا( التوظيف العضوي للعناصر الجسدية في مبنى )مدينة الفنون والعلوم(
م(، حيث مثل المبنى بهيئة العين البشرية وحركة الجفون من حولها وذلك في تصميمه 2009 -1996بإسبانيا عام )

لكتلة المبنى الصاعدة من داخل الماء؛ والتي تفتح وتغلق بسقفية بارزة ترتفع وتنخفض بما يماثل حركة الجفون، حيث 
والسقف بمثابة  العين، حدقةشكل ل مماثالً القبة السماوية نى فجاء تصميم كتلة مب ،عينال المبنى على هيئةهيكل نفذ 
الجفن ، كما أن بانعكاس الشكل في الماء تظهر صورة العين كاملةو حقيقية، العين ال ويغلق محاكياً يفتح  الذي جفنال

اخلية تح الهيكل المتحرك تكشف الكرة الديفعندما . فمركزية مثبتة بوقفاتجذوع يضمن نظام محاور مركبة على 
 اً وبالتالي الفضاء المتاخم للقبة السماوية يكون مغطى تمامًا أو جزئيًا أو مكشوف وتضيئها، مما يجعلها تبدو وكأنها عائمة

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

 .( بإنجلترا)لندنفي  (Swiss Re or 30 St. Mary Axe) مبنى شركة )سويس ري( ( 5 شكل)

 م(2004 -1997عام ) (Norman Foster))نورمان فوستر( للمعماري  
 http://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_Axe/17-12-2012المصدر  
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 (Phaeno Science Center)للعلوم(ومن المباني التي استلهمت تشكيالتها من التكوينات الجسدية )مركز فاينو 

م(، والتي استوحت في تصميمه 2005عام ) ((Zaha Hadidبمدينة )ولفسبرج( األلمانية للمعمارية )زها حديد(  
التركيب الجسدي للحيوانات، حيث صمم المبنى مرفوعًا على أرجل مخروطية الشكل مختلفة األحجام كنمط أعمدة 

والتي وظفها لرفع مبنى عمارة )مارسيليا( )عبد الجواد،  ،( (Le Corbusier ه(المعماري السويسري )لوكوربوزيي
م(. والمبنى يقع فوق طريق للمشاة يتصل بالمخروط المكون لجسد المبنى، حيث تقع عناصر التوزيع الرأسي من 2011

غير منتظمة مصاعد وساللم تؤدي إلى صاالت العرض، وهو يحتوي على فتحات خارجية صغيرة منشورية الشكل 
 (. 8)شكل  -(Jodidio, 2012)التوزيع 

 

 
 
 
 
 
 

 

  بمدينة )مالمو( بالسويد (  مبنى )برج الجذع الملتوي(6)شكل 
 م(2006 -2001)عام  Santiago Calatrava)) للمعماري  )سانتياجو كالترافا(

  /Turning_Torsohttp://en.wikipedia.org/wiki/17-12-2201 المصدر 

 

 بمدينة )فالينسيا( بإسبانيا (Ciutat de les Arts i les Ciències)  (  مبنى )مدينة الفنون والعلوم(7 لشك)
 م(2009 -1996)عام  Santiago Calatrava)) للمعماري  )سانتياجو كالترافا(

  Arts_i_les_Ci%C3%A8ncies_http://en.wikipedia.org/wiki/Ciutat_de_les/17-12-2201 المصدر 

 

 نيا بمدينة )ولفسبرج( بألما  (Phaeno Science Center)(  )مركز فاينو للعلوم(8كل ش)
 م(2005)عام  ((Zaha Hadid للمعمارية  )زها حديد(

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

 

http://en.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ciutat_de_les_
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 :(Hybrid Forms)( العمارة  الهجين 4 -2)

تعد عمارة الشكل التموجي أحد اتجاهات العمارة المعاصرة التي اعتمدت  عمارة الشكل التموجي: (1 -4 -2)
ق عليها )العمارة التموجية( وهي عمارة تستخدم نشأتها على التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في مجاالت العمارة، ويطل في

برامج الحاسب اآللي الستنباط أشكال رقمية تموجية، وكذا أشكال رخوية مرنة لم يكن من الممكن الحصول عليها 
 م(.2008بوسائل التصميم والرسم التقليدية )بدران، 

 ,Experience Music Project)ويعتبر من أهم نماذج ذلك التوجه المعماري مبنى )عاطفة الموسيقى(

Seattle)  ( 2000عام )م( بمدينة )سياتل( بواشنطن األمريكية، من تصميم المعماري )فرانك جيرى(Frank Gehry) 
)شكل  -(Isenberg, 2009)حيث يظهر من خالل تصميمه توظيفه لألسطح الرخوية في تشكيل كتلة المبنى الخارجي 

9 .) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

نماذج المباني الحديثة المنفذة من خالل ذلك التوجه المعماري الفكري مبنى )مركز ساج كما يعتبر من أهم 
 Norman)م( للمعماري )نورمان فوستر( 2004بمدينة )جيتسهيد( بإنجلترا عام ) ((Sage Gatesheadجيتسهيد( 

Foster)لته الخارجية عن الشكل ، وهو عبارة عن مبنى مركز لتعليم الموسيقي والفنون، وقد وضع تصميمه لتعبر كت
التموجي، كما تم تكسية الواجهة الشمالية بالزجاج، بينما غلف باقي جسم المبنى باأللواح المعدنية العاكسة بغرض تقليل 

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

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  بمدينة )سياتل( األمريكية  (Experience Music Project, Seattle)(  مبنى )عاطفة الموسيقى(9)شكل 
 م(2000ام )ع (Frank Gehry) للمعماري  )فرانك جيرى(

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

 

 بمدينة )جتشيد( بإنجلترا  ((Sage Gateshead (جيتسهيد(  مبنى )مركز ساج 10 كلش)
 م(2004)عام  (Norman Foster) للمعماري  )نورمان فوستر(

 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sage_Gateshead/17-12-2012  المصدر 
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 العمارة اإلغريقية بابتكار النظام األيوني وظف الشكل الحلزوني من خالل ( عمارة الشكل الحلزوني:2 -4 -2)
ت( في رايلألعمدة. أما من خالل العمارة الحديثة. فقد تم إعادة توظيفه بصورة مغايرة على يد المعماري )فرانك لويد 

بتوظيف  الحلزوني الصاعد فراغفكرته في تحقيق ال بمدينة )نيويورك( األمريكية، من خالل (متحف جوجنهايممبنى )
م(. ويعبر الشكل الحلزوني من المنظور الهندسي 1992اغ الرئيسي لمبنى المتحف على هيئة منحدر )قبيسي، الفر 

والمعماري عن االنتقال المستمر حول مركز خطي مع الصعود إلى أعلى واالنطالق للخارج إلى ما ال نهاية، مما يعظم 
ق النفسي مع المحيط، وهو ما حاولت العمارة المعاصرة تناوله الطاقة الديناميكية الحيوية في الفراغ وبما يزيد من التواف

 بشكل فلسفي مجرد.
ويعتبر من أهم المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه )معهد جزيرة ستاتن للفنون والعلوم( من تصميم المعماري 

م(، 2001-1997دة عام )بجزيرة )ستاتن( بنيويورك في الواليات المتح Peter Eisenman))األمريكي )بيتر إيزمان( 
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 مبعثًا للشكل الحلزوني. وقد استخدم الحاسب اآللي في ترتيب مجموعة 

 -(Hendrix, 2006)ماسات لتعطي نتاجًا تصميميًا متفاعاًل مع الحركة من األلواح والقطاعات ترتفع وتنحني في م
 (.11)شكل 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 عبر رواد مدرسة )الباوهاوس( عن فكرهم تجاه عالم )الكريستال( بأنه  ( عمارة الشكل الكريستالي:3 -4 -2)
المعماري األلماني األصل )والتر  عالم الرمزية وانطالق الروح وبمثابة الجسر إلى ما وراء الطبيعة. فقد استخدم

م( )الكريستالية( أو)التبلور( للتعبير عن التوجه نحو كسر الشكل 1883- 1969) (Walter Gropius)جروبيوس( 
 م(.2009الجامد لألسطح المتعامدة، بإدخال األسطح المائلة الديناميكية )بغدادي وحسن، 

والعشرين، اتجه المعماريون إلى توظيف تقنيات الحاسب اآللي  ومع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي
للحصول على الشكل الكريستالى المنشوري، ويعتبر من أهم المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه المعماري مشروع 

و( م(، من تصميم مجموعة )كوب هيملبال2014 -2007بمدينة )ليون( الفرنسية عام ) مبنى )متحف إلتقاء النهرين(
(Coop Himmelblau- I- au)  ،النمساوية، 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 
 (.12)شكل  -(Monninger, 2010)بمثابة الجسر إلى ما وراء الطبيعة 

 بجزيرة )ستاتن( بنيويورك  (Staten Island Institute for Arts and Sciences) عهد جزيرة ستاتن للفنون والعلوم((  )م11)شكل 
 م(2001 -1997عام )  Peter Eisenman)) للمعماري  )بيتر إيزمان(

 http://www.eisenmanarchitects.com/17-12-2012  المصدر 
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 ة(: الحداثة الجديد)عمارة ( 5 -2)

، المستقبل في عمارةالعن  تجاهات مختلفة للتعبيراظهرت  ،خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين
ستقبل من والذي عكس صورة الم (ما بعد الحداثة)تجاه ا بصياغةهتم المعماريون اات يالثمانينالسبعينيات و  فخالل عقدي

بصورة مغايرة باحترام الموروث المعماري والثقافي والحضاري للمجتمعات بصورة  الماضيتراث  خالل إعادة إحياء
 اعتمدتصورة محافظة م( أن ذلك االتجاه قد أوجد 2008مستحدثة وأسلوب غير تقليدي، وقد يرى بعضهم )عيسى، 

ثورة المعلومات دور  بروز خاصة معبو  المعاصرة،ية ولوجنكعن التوجهات الت من دون أن تعبرإحياء الماضي  ىعل
االتجاه،  اهذ اختفاء أعمال عدد كبير ممن تبنو ما يدلل به أصحاب ذلك الرأي يتمثل في اولعل أبرز  وتأثيراتها المختلفة.

الذين تبنوا ن يالمعماري منعلى العكس ، (Michael Graves)( مايكل جريفز) يالمعمار رائد ذلك التوجه  وفي مقدمتهم
محاولة الوصول إلى ي المستقبل فالمتأخرة( قبل ذلك، حيث كان اهتمامهم منصبًا على الحداثة )عمارة  التوجه نحو

المعبر صراحة  مثل والطموحستخدام األتجاه االاومن خالل  ؛من المرونة كبيراً  متطورة تحقق قدراً معاصرة عمارة حديثة 
 اكتشافه وما سيتم التقنيالعمارة من مالمح مستقبلية عن العلوم والتقدم  تحمله هذهما أمكن تحقيق ذلك ب ،لتكنولوجياعن ا

 .عالم الغد يف

لمستقبل من ل ىالرؤ  (، حيث اختلفتالتفكيكيةالتوجه نحو ) من القرن العشرين كانالتسعينيات  مع بدايات عقدو 
ال تحمل والتي  التكنولوجية،المنجزات  ماستخدابمألوفة  غيرة تقديم صيغ جديدمع  الماضي،خالل التناقض التام مع 

من قبل  تناولهالم يتم  ةعن أفكار جديد)التفكيكية( تبحث  حيث، الماضيبداخلها السكينة النابعة من الحنين ألشكال 
م(. من معارضي ذلك 2008الباحثين )عيسى،  يرى بعضقد و (، الحداثة بعدما عمارة )أو  (الحداثة) ي عمارةسواء ف

 الثقافي اليأس لحالة أنها ظهرت كنتاجو  ،ضد المستقبل في ذات الوقت هي كذلكو  يأن هذه الرؤية ضد الماض جهالتو 
النهائية  األرضهو  مبنية على أن الحاضر فهيلذلك  الصراعات والنزاعات التي يشهدها العالم والبشرية؛ظل  يف

الحداثة تبتعد عمارة ) ة(، حيثالحداثة الجديد)عمارة ى توجه فكري جديد أطلق عليه مسم رو ظهل ؛ ليمهد ذلك كلهللوجود
حاول فإنها تذلك  عن ولكنها بدالً  (؛لحداثةالتي دعت إليها عمارة )ا ةمعظم الرؤى المستقبلية الكبير  عن الجديدة( تلك

 .لنحو المستقب أكثر تفاؤالً  عمع توقباستخدام التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها، معالجة المشاكل الحالية 

 Jean Nouvel)) (ليجان نوفي الفرنسي )المعمار  ة(،الحداثة الجديدومن أبرز دعاة التوجه المعماري نحو )
شيء ولكن كل  ،التاريخ الكامل للعمارة ال يتمثل من خاللالمرحلة القادمة  يكثر أهمية فيرى أن العامل األ والذي

 بمدينة )ليون( الفرنسية (Musée Des Confluences) (  مشروع )متحف إلتقاء النهرين(12)شكل 
 م(2014 -2007عام ) (Coop Himmelblau- I- au)  تصميم  مجموعة )كوب هيملبالو(

  des_Confluences _http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e/17-12-2201 المصدر  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_
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ولكن يؤكد أنها البد أن تكون ذكية  ،تخص المستقبل المبانين أ ي، ألنه ال يفكر فالحاليالوقت  يالعالم ف ييستمر ف
ويمكن إيجاز فكر  ،مشاعرالحاسيس و األتناشد وتستفيد من المنجزات التكنولوجية المتاحة، كما البد لها أن اإلمكان  بقدر

على أن ترتكز  ةالرؤي هأن هذ يأ (Orringer, 2011).( ًا لكل حادث حديث)غدذلك التوجه من خالل المقولة  
. ومن أبرز مباني على العمارة في المستقبل ةن يؤثر بقو ن ما يحدث اآلأهتمام بالمستقبل و اال يهتمام بالحاضر يعناال

 Paris Philharmonic))المصممه من خالل توجه )الحداثة الجديدة(، مشروع مبنى )أوركسترا باريس(  )جان نوفيل(
م(، حيث 2014م( والمتوقع االنتهاء من تشييده وافتتاحه عام )2006عام ) في )فرنسا(، والذي شرع في تنفيذه بدءًا من

استوحى فلسفة تصميماته من ذلك الشعور اآلني الخفي الذي تولده الموسيقى لدى المتلقي من تدفق للخياالت وتحليق 
ال يتكون من طوابق في السماء، فجاءت خطوط المبنى متدفقة تطفو بسالسة وانسيابية من الداخل والخارج. والمبنى 

بالمعنى التقليدي، ولكنه يتكون من مستويات مكانية تتدفق من خالل بعضها بعضًا بحيث تدمج وتطفو، ويتحقق ذلك 
الشعور تكنولوجيًا من خالل اتباع نظام التعليق اإلنشائي الذكي لتلك المستويات المصنوعة من الصلب، وقد تم اختبار 

نحيات وكذا أصغر التفصيالت بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتمنح أدق مستوى صوتي التشكيل المكون من مستويات وم
داخل القاعات، ليمنح المتلقي ذلك اإلحساس وهذا الشعور الجذاب المطلوب بصريًا، قبل أن يتحقق كذلك صوتيًا من 

 (.13 شكل) - (Casamonti, 2009)خالل ما يؤدى داخل القاعات في تناغم متواصل ما بين كافة العناصر

الضوء  ختباره وتسليطاو  على أرض الواقع، الدراسة المستقبلية للعمارة على دراسة ما يحدث اآلن لذا سوف تقوم
 كنولوجياتعتمد صياغة أبعادها على مالمح التللعمارة يمكن تأسيس رؤية مستقبلية  وبذلككفرضية للمستقبل،  عليها

 المدخل لعمارة المستقبل. ه، وهو ما يشكل بدور ينوالعشر  الحاديالقرن  مع بدايةتطورت بشكل كبير  يالحديثة الت

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ومن استعراض تلك التوجهات المختلفة للفكر المعماري المعاصر، يتضح مدى إسهام الحاسب اآللي وتقنياته 
باستخدام برمجيات وتطبيقاته في تطوير التشكيالت المعمارية وتحويلها من مجرد أفكار مجسمة إلى واقع ملموس 

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.

 تحت اإلنشاء -(Paris Philharmonic- Philharmonie de Paris) مشروع )مبنى الموسيقى((  13)شكل 
 م(2014 -2006)عام بمدينة )باريس( بفرنسا 

 Jean Nouvel)) جان نوفيل()للمعماري  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel/17-12-2012 المصدر 

 



Hibah: Contemporary Architecture and Technology 

 

  م2013  نوفمرب- هـ1435 صفـر 1العدد   5لد جملة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة اجمل

65 

المعاصرة فقط في وتطويع البرمجيات وتطويعها لرسم لغات ومفردات كما لم يقتصر دور التكنولوجيا الحديثة و 
وتطوير مواد البناء  اإلنشاءالتشييد و  تمجاالجديدة للتشكيل المعماري، بل امتد دور التطور التكنولوجي الذي شهدته 

لضوئية وصناعة وغيرها من تكنولوجيات متطورة أحدثتها الثورة الرقمية في مجاالت عدة حديثة كصناعة التقنيات ا
لإلبداع. وبالتالي كان لذلك كله تأثيراته على  المعمارييناللدائن وغيرها من التطبيقات، لتقوم بدور كبير وفاعل في دفع 

 المعاصرة.  للعمارة العالمية التوجهات الفكرية
 

  ( تأثير التطور التكنولوجي على التشكيل المعماري العالمي:3)

لإلبداع، وبالتالي  المعمارييندور كبير في دفع  اإلنشاءالتشييد و بتكارات في مجال االلكثير من التطورات و كان ل
اإلنشاء في كثير من المباني حيث أصبحت التكنولوجيا المستخدمة في ، اإلبداعية المعماريةوأحالمهم تحقيق أفكارهم 

مواد ابتكار حتاجه من يوما  اإلنشاءبات متطلوبخاصة خالل القرن العشرين. فقد أدت  للفكر المعماريالرئيسي المحرك 
 م(. 2005)حسن،  وما ينتج عنها من شكل إنشائي إلى بزوغ الفكرة المعمارية من منطلق اإلنشاء في المبنىجديدة، 

 معرضبالجناح األلماني )مبنى  ويعتبر من أهم نماذج المباني المنفذة من خالل ذلك التوجه المعماري،
( من تصميم المهندس اإلنشائي األلماني م1967) عام(Pavilion at the Expo 67, Montreal) مونترييال الدولي( 

الكبير فراغ الفي تغطية  (الخيمةعلى هيئة ) (أوتوالمنشأ الخفيف الذي استخدمه )عد ي، حيث (Frei Otto))فراي أوتو( 
لكن الصياغة  ،قديمة ( فكرةمةالخي)ففكرة  (.2005كصيغة مبتكرة )حسن المعرض من األفكار التي ظهرت لذلك 

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 

 تصميممن  (م1973 –1957) عام ((Sydney Opera House (أوبرا سيدني)دار مبنى العشرين، الثاني من القرن 
، فمن خالل مبنى )أوبرا سيدني( ساعدت التكنولوجيا الحديثة في ((Jørn Utzon (جون أوتزنالمعماري الدانماركي )

التكوين المعماري  والتي تشكل، داخلةأشرعة متعلى شكل  القشريةالمصنوع من الخرسانة و  الخرساني، القشري هسقفتنفيذ 
( ليصبح المبنى بعد ذلك بمثابة أيقونة للمعماريين، حيث قام سيدني) مميزة لمدينةالعالمة بذلك بمثابة ال ليصبحو  ،للمبنى

باستخدام ذات التشييد الخرساني القشري عند وضعه  (Santiago Calatrava)المعماري اإلسباني )سنتياجو كاالترافا( 
م( بجزر الكناري األسبانية 2003عام ) (Tenerife Opera House)ميم مبنى )دار أوبرا تينيريفي( لتص

(Agnoletto, 2006). 

ومع ظهور تقنيات )الثورة الرقمية( التي شملت انعكاساتها وتأثيراتها في مجال العمارة تطوير التكنولوجيا الرقمية 
الحديثة على مجرد تحقيق الرقمية  التكنولوجيا لم تقف قدراتلمعماري، وتطويعها لرسم لغات ومفردات جديدة للتشكيل ا

نما  ي؛اإلبداع التصميمي للشكل المعمار  حيث تفاعلت التكنولوجيا الرقمية  ؛التنفيذ ومواد البناء متد تأثيرها ليشمل طرقاوا 
 قليدية مع األنظمة اإللكترونية الدقيقةتداخل المواد التلنتاج ك تم ابتكارها( Smart Materialsذكية )حديثة إلنتاج مواد 

مواد ذات خصائص تكنولوجية متطورة لها القدرة على التغير ( على أنها المواد الذكيةم(. وتعرف هذه )2008)بدران، 
طالقها  ، كما أنالمحيطة والتحول بما يالئم الظروف  حسب الحاجة،لها القدرة على اإلحساس بالطاقة وتخزينها وا 

وقد تم توظيف ، سهلة الفك والتركيبكما أنها  ،حتمال ويمكن التحكم فيها عن بعدخفيفة الوزن وقوية اال اإضافة لكونه
مواد جديدة بصورة متطورة في الشكل المعماري لما تتمتع به من إمكانات واسعة في مجال التشكيل الفني الحر ومن هذه 
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وكذا التقنيات الضوئية مثل )شاشات الكريستال السائل( ة، ستيكيوالمواد البال واأللومنيوم المواد  التيتانيوم والزجاج
(LCD) التشكيل المعماري، ومن تلك المواد  تغير لغة وقد كان لهذه المواد دور كبير في ،وغيرها 
 

  :والتوجه المعماري نحو )العمارة النحتية( )التيتانيوم(( مادة 1 -3)

خالل العديد من الحضارات التاريخية كان اإلنسان ينحت مسكنه  عرفت العمارة النحتية منذ فجر التاريخ. فمن
ويشكله بطرق عدة، وخالل العصر الحديث وظف العديد من المعماريين قدراتهم التشكيلية في توظيف التقنيات المتاحة 

ن خالل أعماله الذي برع م(Antoni Gaudí) إلنتاج )العمارة النحتية(. ومن أبرز هؤالء المعماريين )أنطونيو جاودي( 
المتميزة في توظيف مواد البناء الحديثة المتاحة حينذاك لخدمة توجهه المعماري نحو إنتاج )العمارة النحتية( )بغدادي 

العائلة  -م(، وكنيسة )سكرردا1910 -1905ببرشلونة ) (Casa Mila)م(. كما في عمارة )كازاميال( 2009وحسن، 
ة أيضًا، وغيرها، وخالل النصف الثاني من القرن العشرين كان توظيف ببرشلون (Sagrada Familia) المقدسة(

بمطار )جون كينيدي(  TWA)م(، كما في مبنى شركة )1987الخرسانة القشرية إلنتاج )العمارة النحتية( )شيرزاد، 
 ، ومبنى )أوبرا سيدني( وغيرها.(Eero Saarinen)م( للمعماري )إيرو سارنين( 1962بنيويورك عام )

لتقوم بالدور الفاعل في إنتاج )العمارة النحتية(، )التيتانيوم( ظهور التقنيات الرقمية كان توظيف مادة  ومع

و)التيتانيوم(
خدم )التيتانيوم( في ، ولونه معدني أبيض فضي، ويستللصدأفلز خفيف الوزن، قوي، ذو لمعان ومقاوم  

تعود أول البدايات الكتشاف معدن التيتانيوم إلى ، و القوية خفيفة الوزن )وخصوصًا مع الحديد واأللمنيوم( السبائكتصنيع 
م( حين تم تجهيزه لالستخدام التجاري، حيث يعمل فلز 1932تى )م( ولم يستخدم خارج المختبر ح1791عام )

)التيتانيوم( كعنصر سبك مهم حيث تستخدم الصناعات الحربية كميات هائلة من سبائك )التيتانيوم( في صناعة 
 الطائرات والمحركات النفاثة ألنها قوية وخفيفة.

 Frank)) جيري(فرانك ( كمادة بناء للمعماري )أما في مجال العمارة، فيرجع الفضل في استخدام )التيتانيوم

Gehry ( التيتانيومالذي وظف ألواح) ومن أهم المباني التي استخدم فيها )جيري( مادة  ،الكثير من أعماله ةتكسي يف
حيث  م(1997ا عام )سبانيإب (بلباو) يف ((Guggenheim Museum, Bilbao بلباو( جوجنهايم فمتح) )التيتانيوم(

 والتي (التيتانيوم)واستخدم ألواح ، الساحليةتلك المدينة  يتحف فبنى المتصميمه لم عندشكل السفينة  جيري(ر )ستعاا
ستعانة بتقنية كما تم اال .(Isenberg, 2009) لمبنىالعضوي على ا إضفاء التعبير يمما ساهم ف ،تبدو كقشور السمك

اإلنشائي وشكل  لمحاكاة الهيكل (Catia) (كاتيا)برنامج ك وهو اآللي باستخدام أحد أهم البرامج المتوفرة حينذاالحاسب 
من  مهماً  المتحف بشكله الفريد نموذجاً يمثل و  .المبنى، والذي كان يستحيل تصميمه بطرق الرسم أو التصميم التقليدية

 -م(2008)بدران،  اء، والذي وظف فيها )التيتانيوم( كمادة بنأعمال )جيري( التي تعد من أهم النماذج للعمارة النحتية
 (.14 شكل)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A9
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  :(الجديدة والتوجه المعماري الفكري نحو )عمارة الشفافية الزجاج( 2 -3)

استمرت سيادة الزجاج كمادة بناء حديثة منذ استخدمها ألول مرة بشكل معاصر في منتصف القرن التاسع عشر 
م(، ليشهد النصف األول من القرن العشرين االعتماد على 1851في تشييد مبنى )القصر البللوري( في لندن عام )

الزجاج من خالل العديد من التوجهات المعمارية الفكرية كتوجه )الطراز الدولي(؛ والذي اعتمد مفاهيم )الشفافية( 
كمنهاج فكري استطاع تحقيقه عبر استخدام مسطحات الزجاج في وتنفيذها و)البساطة( في تصميم الواجهات الخارجية 

تكسية تلك الواجهات، ليشهد النصف الثاني من القرن العشرين تطوير هائل في صناعة )الزجاج( وتطبيقاته، فظهرت 
لياف أنواع جديدة من الزجاج، كما تم تطوير العديد من األنواع المتاحة منه كالزجاج المسلح والطوب الزجاجي واأل

الزجاجية وغيرها، ومع التقدم التكنولوجي خالل تلك الفترة ُعرف الزجاج ذو الحساسية الخاصة لإلضاءة والحرارة، والذي 
 م(.2004يتكيف مع كمية اإلضاءة والحرارة بداخل المبنى )عصام الدين، 

مادة شفافة أو عاكسة عصر التكنولوجيا الرقمية ك يف المعماريل يشكتال يف كبير زجاج دورلل وبذلك أصبح
 ،ستخدم كمساحة مستويةاالحياد إذا ما  المعمارييضفي على الشكل  كما أنه، ومبانيحولها من طبيعة تتواصل مع ما 

 .متغيراً مبهرًا شكاًل  ييعطف ،أما إذا استخدم كألواح منفصلة ومتحركة

ة على إعادة إبراز دور )الزجاج( كمادة ويعتبر من أهم نماذج المباني الذي تظهر مدى تأثير التكنولوجيا الرقمي
م( 2004 -1999بمدينة )برشلونة( اإلسبانية عام ) (Torre Agbar) (جبارأبرج ) بناء مهمة خالل تلك الفترة مبنى
في مدينة )برشلونة(  والذي يعتبر ثالث أعلى مبنى Jean Nouvel)) (جان نوفيلمن تصميم المعماري الفرنسي )

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

األلوان نتيجة وجود تكسية خارجية بكامل مسطح الواجهات في متعددة المتغيرة و الويعتبر ذلك المبنى من المباني 
الخارجية من الزجاج المعالج الخاص تقوم بالتبديل اللوني، حيث تم وضع أجهزة استشعار ذكية للحرارة على محيط البرج 

بما يؤدي إلى تقليل الطاقة المستهلكة بواسطة أجهزة تكييف أو غلقها رائح الستائر الزجاجية وهي التي تنظم عملية فتح ش
 الهواء، كما يكتسب المبنى من خالل تلك التغطية الشفافية والوضوح طيلة النهار.

 (Guggenheim Museum, Bilbao)  ( مبنى14شكل  ) )متحف جوجنهايم بلباو(  

 م(1997)عام بمدينة )بلباو( بأسبانيا 
 Frank Gehry)) جاري()فرانك للمعماري  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry/17-12-2012 المصدر 
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مفهوم الشفافية، وكذلك  ويعتبر من أهم نماذج المباني التي اعتمدت توظيف )الزجاج( كمادة بناء رئيسية لتحقيق
 Norman)في )لندن( للمعماري )نورمان فوستر(   (Swiss Re or 30 St. Mary Axe)مبنى شركة )سويس ري(

Foster) (Foster, 2005)مبنى  . كما يعتبر من أهم المباني التي استخدم فيها )الزجاج( حيث وظف بطريقة مغايرة
من تصميم  م(،2003 -1999) عامباليابان  (طوكيوفي ) (Prada Store, Tokyo) التجاري( برادا مركز)

 واجهات يف، حيث تم استخدام )الزجاج( (Herzog & de Meron) (ميرون وديهيرزوج المعماريين السويسريين )
حيث تصنع  ،بكونها وحدات بصرية تفاعلية المصممانصفها والتي ي (،الزجاج الكريستال)على شكل وحدات من المبنى 

والبيئة  للمبنى بين المستخدمما مما يخلق نوعًا من التفاعل  ؛الزجاج بعض الحركةوحدات  حواف يءات فنحنااال
 م(.2012)كامل،  المحيطة

 

 (:)العمارة التخيلية واالفتراضيةإنتاج والتوجه المعماري الفكري نحو   التقنيات الضوئية( 3 -3)

ة الرقمية الحديثة، حيث ظهرت تلك التكنولوجيا من خالل التكنولوجيعتماد على زيادة االصاحب العصر الرقمي 
تلك تحولت كجزء من تكوينات الحوائط، فنى االمب يفات الشاشم(. ومن نماذج ذلك استخدام 2008المباني )بدران، 

ويختلف تأثير الواجهات  .التصميمات الحديثة والمستقبليةالعديد من  يف لتدخل ناقالت للمعلومات إلىالحوائط 
وتقنية  ((LEDتقنية  منها المتقدمة، فهناك عدة أنواع من هذه التقنيات  .لكترونية تبعًا لنوعية التقنية المستخدمةاإل

(Pix) شاشات الكريستال السائل(  الضوئية( وتقنيةLCD))  وغيرها من التقنيات الضوئية الحديثة. ومن تلك التقنيات 

الحديثة  وتتميز تلك التكنولوجيا ،الصمام الثنائي الباعث للضوء(وهي اختصار لمسمى ) :(LED) تقنية( 1 -3 -3)
 ييتم التحكم ف اآلليومن خالل برنامج للحاسب  ،تعتمد على تكسية الواجهة بمجموعة من األقراص الزجاجيةبكونها 

دم واجهات تفاعلية نشطة تستخ إلىحيث يتم تحويل واجهات المبنى  ،(LED Lighting)إضاءة كل قرص بتقنية 

 (Torre Agbar)   برج أجبار( (  مبنى15)شكل(  

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

 http://en.wikipedia.org/wiki/Torre_Agbar/17-12-2012 المصدر 
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 النهار تستخدم األقراص كمرآة عاكسة لإلضاءة يوف .يمثل كل قرص منها الوحدة البنائية للواجهة ، حيثكشاشة عرض
 م(.2012)كامل، 

التجاري المركز مبنى )واجهة  ويعتبر من أهم نماذج المباني المعاصرة التي نفذت بها هذه التكنولوجيا المعاصرة 
 م(، من تصميم المجموعة المعمارية )يو إن ستوديو(2004 -2003الجنوبية عام )( بكوريا سيولالكوري( في مدينة )

(UN Studio) (Jaeger, 2009)-  (.16)شكل 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ومن ات،عبارة عن وحدات إضاءة فلورسنتية دائرية الشكل تدمج بالواجه يوه الضوئية: (PIX) تقنية( 2 -3 -3)
 م(.2012)كامل،  ضخمة ةكمبيوتريعرض  يتم تحويل الواجهة كشاشة اآلليب الحاسخاصة ب خالل برامج

 (كونستهاوس -متحف الفن المعاصر)مبنى الضوئية؛  (PIX) ويعتبر من أهم المباني التي نفذت بها تكنولوجيا 
(Grazer Kunsthaus, or Graz Art Museum)  م( لفريق 2003 -2000عام ) بالنمسا اتس(جر )بمدينة

، حيث تم استخدام ((Colin Fournier (كولن فورنييهو) (Peter Cook) )بيتر كوك( ريين البريطانيينالمعما
الضوئية في الواجهات الخارجية وجسم المبنى ليعبر المبنى عن رؤية المصممين  (PIX) التكنولوجيا الحديثة ومنها تقنية

. وهو ما يمثل فلسفة (Bogner, 2004)ر تقليدي الخاصة بضرورة )قبول اآلخر( أو التآلف مع كل ما هو غريب وغي
)كوك( بدمج عناصر التكنولوجيا بما تمثله من معاصرة مع المباني التقليدية المحيطة والمغطاه بالقرميد األحمر 

  .(17)شكل  -التقليدي

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 في الواجهات الخارجية.  (LED)(  استخدم تقنية16)شكل 
 (Korean Shopping mall building) التجاري الكوري(المركز )

 م(2004 -2003)عام كوريا الجنوبية بمدينة )سيول( ب
 (UN Studio) تصميم  مجموعة )يو إن ستوديو(

  17galleria_department_store_seoul.htmarchitect.co.uk/korea/-http://www.e/-12-2012 المصدر 
 

 (كونستهاوس -لفن المعاصرل مدينة جراتس متحف) في مبنىالضوئية   (PIX)(  استخدم تقنية17)شكل 
(Grazer Kunsthaus, or Graz Art Museum) 

 م(2003 -2000)عام بمدينة )جراتس( بالنمسا 
 ((Colin Fournier و)كولن فورنييه( (Peter Cook) )بيتر كوك( تصميم  فريق من المعماريين

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

http://www.e-architect.co.uk/korea/
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 ستة شاشات مسطحة صغيرة السمك تتكون من وهي :(LCD)شاشات الكريستال السائلة ( 3 -3 -3)
تعمل من خالل كميات ضئيلة من الطاقة  مكونة من عدد من الجزيئات الملونة أو أحادية اللونمتتالية طبقات 

 والتي ،TFT- LCD))وقد تستخدم شاشات خاصة بتكنولوجيا  سب اآللي،وتستخدم للعرض باستخدام الحا ،اإللكترونية
)كامل،  أربعة أضعاف شدة اإلضاءة العاديةتعادل ءة حيث تستخدم شدة إضاالمباشر،  ضوء الشمس ييمكن رؤيتها ف

  م(2012
العديد من المباني الحديثة والمعاصرة،  تصميم يف ((LCD (شاشات الكريستال السائلة) ستخدام تقنيةاتم وقد 

 اإليرانيتين المعماريتين ( من تصميمم1998 -1997) عام( بالواليات المتحدة المنزل الرقمي) ومنها مشروع مبنى
هيكله من  رقميحول محور الرقمي المنزل  ذلك حيث تم توزيع عناصر (Hariri & Hariri) (وهاريري يهارير )

شاشات )على السكنية  حيث تحتوى جميع حوائط الغرف (،الكريستال السائل) مادة الحديد المغلف بالزجاج المصنوع من
لمستخدمي حيث من الممكن  ،المعتادةلشخصية حاسب اآللي اال أجهزةتحل محل شاشات ل (LCD)( كريستال سائلة

ذلك المنزل على سبيل المثال في غرف النوم مشاهدة أحالمهم التي يرجونها على الشاشات الحائطية قبل النوم، أو 
، الطعام غرفة يأو تناول الطعام مع أحد الزوار االفتراضيين ف ،داخل شاشة المطبخ افتراضي يمتابعة برنامج طه

ليمثل ذلك المنزل الرقمي نموذجًا متفردًا للعمارة  (Hariri, 2006)طبيقات تقنية تشمل كافة فراغات المنزل وغيرها من ت
 . (18 )شكل -بمعناها الشاملالتخيلية أو العمارة االفتراضية 

 

 

 
  

 
 
 
 

 

عالم خالل عصر شهده ال الذيالهائل  يالتكنولوج ت كثيرًا من جراء ذلك التطورتأثر أن العمارة قد  وبذلك نجد
 كل ما هو جديد استخدامجوانب العمارة، حيث بدأ المعماريون  ثورة المعلومات والثورة الرقمية، وقد شمل هذا التطور كل

 دائمال في حالة دائبة من التحديث تكنولوجيا، لتصبح اللبناءلمواد ومتاح من طرق للتعبير المعماري ونظم لإلنشاء و 
البرمجيات المتخصصة وكذا  تسارعت وتيرة التطوير في مجاالت صناعةحيث  بداع المعماري،لخدمة العمارة والفكر واإل

العمارة متطلبات الكثير من  يأصبحت تلب والتي اإلنشاء المستخدمة، مواد البناء ووسائل التنفيذ ونظمفي صناعة 
 المعاصرة.
 

 

  (Digital House) (المنزل الرقمي) مبنىب (LCD) شاشات الكريستال السائلة (  استخدم تقنية18)شكل 
 (Hariri & Hariri) (وهاريري يهارير ) للمعماريتين  م(1998 -1997)عام  بالواليات المتحدة

 ر المسكن المختلفة.حيث تم استخدام محور رقمي من تلك الشاشات لتتوزع عليه عناص
 http://www.haririandhariri.com/17-12-2012  المصدر 
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 :العشرينالحادي و القرن  ية المعمارية خالل( التأثيرات التكنولوجية على مستقبل العمارة والتوجهات الفكر 4)

 ة،نى اإلدارياتب أو المباالعمل في المك أماكنو  البنيات المؤسسيةتصاالت ثورة في عالم أحدثت تكنولوجيا اال
 والخدمات الحكومية والمكتبات والمتاحف البيع والشراءعمليات ات الطبية ومعامالت البنوك و حإجراء الجراصواًل إلى و 

 .خالل تقنيات وتطبيقات الحاسب اآللي، كل ذلك أصبح يتم اآلن من وغيرها

ستفادة من إمكانات أنظمة وشبكات المعلومات بصورة أكثر تطورًا في القرن الحادي والعشرين، ومع تعاظم اال
بكافة  اليةوبالتالي تغير نمط المباني الح ،فإن المتوقع أن يحدث تغيير جذري في أنظمة الحياة والعمل داخل المدينة

وبشكل عام فالمتوقع أن يشمل التغيير مكونات ، وظائف المختلفةتلك ال، وكذا طريقة أدائها لأنواعها ومختلف وظائفها
 م(.2000)عويضة،  الوظيفة والشكل واإلنشاء  الثالثالرئيسية العمارة 

 :الشق الوظيفي في النمط المعماري الجديد( 1 -4)

)عويضة،  محورينمن خالل النمط الوظيفي للمباني، ويتمثل هذا التغيير  من المتوقع أن يحدث تغيير في
2000 ) 

 ،تحت سقف واحد وفي مبنى واحد تداخل الوظائف في المباني بحيث يمكن أن تجتمع وظائف عديدة ومتنوعة :ولاأل 
 .(العمالقةالمنشآت وهي ما يمكن أن تتقارب في هيئتها ومفهومها مع المنشآت متعددة الوظائف )

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

 ي على أكثر من وظيفة أووهي المنشآت التي تحتو   :العمالقة(المنشآت المنشآت المتعددة الوظائف ) (1 -1 -4)
 (Archigram) (يجرامكاألر ) مجموعة ، أو تلك التي يسميها رواد فكرداخل مبنى عمالق واحد نشاط في وقت واحد

ت العمالقة، وهي المباني التي تحتوي على كل أو جزء من نشاط مدينة كاملة، ويمكن للمبنى الواحد أن يحتوي آبالمنش
 .م(2000)حسن أ،  كاملعلى مجاورة سكنية أو حي سكني 

، (Arata Isozaki)رواد ذلك التوجه من المعماريين المعاصرين، المعماري الياباني )أراتا إيسوزاكي( من يعتبر و 
المستشفى الخدمية من  المنشآتنواة حضرية تحتوي على مجمع  والذي اقترح فكرة تكوين مجتمع متكامل عبارة عن

وغيرها من خدمات )كامل،  جتماعاتجتماعية والمركز التجاري وصالة االالوالمعامل والمكاتب ومركز الخدمات ا
عتبار نظم الخدمات المختلفة مبنى واحد وتحت سقف واحد، وقد أخذ في اال داخل تواجدةوكل هذه األشياء م م(.2012

قد صنف ثالثة أنظمة ف كوبذل، وغيرها مثل نظام المدرسة ونظام المكتبة ونظام التحكم في التلوث ونظام الخدمات الفنية
، ويرتبط المركز بالمجاورات السكنية عن طريق شبكة مولدات خاصة (المعلومات)و (الخدمات)و (التحكم  )لعمل المدينة
 (.19)شكل  -بإنتاج الطاقة
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أواصر  راجعى تإل في عصر تقنية المعلومات الالهثالحياة الجديدة  أدت :إلغاء بعض الفراغات التقليدية (2 -1 -4)
تلك العالقات  هوالوظيفية التي كان عمادها  توقع أن تلغى بعض الفراغات، يُ ومن هنا .جتماعية بين الناسالعالقات اال
في المباني السكنية، وقد ألغيت بالفعل حاليًا  (ستقبال الضيوفا )قاعات وفراغات ة تلك الفراغاتمثلومن أ االجتماعية.

لهاتف وشبكة االنترنت وبشكل خاص االمتطورة التقارب الذي أحدثته وسائل االتصاالت  في كثير من المساكن بسبب
 م(.2000)حسن أ، وتطبيقاتها وغيرها 

صاالت التعامل مع الجمهور في المباني اإلدارية ككما يتوقع أن تلغى بعض الفراغات األخرى من المباني 
لحصول على الخدمات اإلدارية امكانية إا شبكات المعلومات من مكانات الهائلة التي ستتيحهبسبب اال وغيرها والبنوك

من دون الحاجة للتحرك من أمام الحاسب اآللي في محل السكن أومحل العمل، وهو  ومعرفة حركة األرصدة في البنوك
ات للمواطنين. األمر الذي بدأ في كثير من الدول باتباع نظم )الحكومة اإللكترونية( وتطبيقاتها في مجاالت تقديم الخدم

بينما تعرض المعروضات على مواقع خاصة على شبكة اإلنترنت، ويستطيع  ،ستتحول المتاجر إلى مخازن للسلع ماك
عن طريق الشبكة تصله البضاعة ر اإلنسان أن يختار السلع التي يرغب فيها وبعد تحويل قيمتها إلى حساب المتج

، وهو ما يمكن مالحظته اعة منذ تعبئتها وحتى وصولها إلى مكانهتتبع سير البض المشتري ، بل في إمكاناةالمشتر 
دراكه خالل وقتنا الحاضر في كثير من تطبيقات مجاالت )التجارة اإللكترونية(، كما  يتوقع خبراء المستقبليات والرعاية وا 

 ة.ارئ والعيادات الخارجيتجاهات الحالية تبتعد عن النمط التقليدي للمستشفى، وتتجه نحو مستشفيات الطو الصحية أن اال

ومع تطور إمكانات البريد اإللكتروني الحالية والتي وصلت إلى إرسال الرسائل الرقمية والصور وغير ذلك، يتوقع 
، ، وقد يؤدي إلى إلغائها أو تقليص مساحتها على أقل حالة متوقعةالتقليدية أن يؤثر ذلك على مباني الوكاالت البريدية

حلت بداًل من المؤتمرات الحالية، فقد فكرة المؤتمرات المرئية  العديد من دول العالم، ومع تعاظم وهو ما تم بالفعل في
المباني ، وكذا والتي تخصص من أجل هذا الغرض ،المباني داخلالقاعات  العديد منذلك إلى التخلي عن  يقودربما ول

 قل. نتكاليف السفر والت بجانب التوفير في ،المؤتمرات( قاعاتالتي تقام لهذا االستخدام )

 
 

   العمالقة( المنشآتالوظائف ) متعددة المنشآت(  محاولة تحقيق فكر 19شكل )
 م(2014 -2011)عام بمدينة )ميالنو( اإليطالية   في مشروع )حياة المدينة(

 آخرين.و  (Arata Isozaki) للمعماري  )أراتا إيسوزاكي(
 http://www.flickriver.com/photos/batrace/358446273/17-12-2012  المصدر 

http://en.wikipedia.org/wiki/CityLife_%28Milan%29/17-12-2012 
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 :الشق التشكيلي في النمط المعماري الجديد( 2 -4)

المعاصرة وكذا عمارة  ط العمارةانمعلى أالمعلوماتية في القرن الحادي والعشرين أصبح من المؤكد تأثيرات الثورة 
سود العصر والتي تؤثر والشك من أهمها روح التكنولوجيا التي ت ،مجموعة من االعتباراتذلك ب رتبطيحيث  المستقبل،
وفي  الداخليإلى ذلك التغير المتوقع حدوثه في تصميم المباني  باإلضافةوأساليب تنفيذها، وأشكالها المباني  على هيئة
فالشكل الذي سيأخذه المنزل ، على الهيئة الخارجيةبالتالي والذي سينعكس  وتشكيل فراغاتها المختلفة، وظائفها
كما يتوقع أن تسود النمطية في البناء  .يل المثال سيختلف عن الشكل المتعارف عليه للمنزل التقليديعلى سبي المعلومات

وكيفية توصيل األجهزة ، وتتداخل عوامل أخرى في عملية التشكيل المعماري، ومن أهمها أساليب التحكم في إدارة المنزل
للمتجر الجديد سيكون مختلفًا عنه بالنسبة  والوظيفي اريكما أن الشكل المعم، اإللكترونية الخاصة وشبكات المعلومات

فالعمالء  ؛جدوى يغير ذر أصبح عمليًا يجذب العمالء إلى داخل المتجالذي  شكلال حيث أنللمتجر المتعارف عليه، 
 .اإللكترونيةبإمكانهم مشاهدتها على المواقع  التي ينجذبون لنوع السلع

 

 :معماري الجديدالشق اإلنشائي في النمط ال( 3 -4)

مع مفهوم والمتداخل المتقارب  لرقمية(العمارة ا)للمباني من خالل مفهوم  اآللينظرًا لالنتشار المتوقع للتشغيل 
، فإن المباني ستتطور من خالل سطح حساس بين الفراغ الداخلي والبيئة الخارجية، وسيصبح الغالف (العمارة الذكية)

من التقنية المستخدمة في  المستمد واإلبداع جودةال طابع رجي متطور يغلب عليهالخارجي للمبنى عبارة عن غطاء خا
 م(.2000)حسن أ،  اإلنشاء

؛ لتحكم في جميع األنشطة الداخلية للمبنىعن طريق ابمفهومها الشامل  رقمية(المباني ال)تشار انأما في حالة 
 (اإلنشاء)شائي المناسبين للمبنى، كما أن العالقة بين ختيار مواد البناء واألسلوب اإلنا فإن ذلك سيؤثر بالتالي على

 على حدا. مبنىكل ستتنوع على حسب طبيعة  (العمارة)و

قد يكون ادمة؛ فالقالعقود  انتشارها وبروز دورها خالل والمتوقع ،المتعددة الوظائف (المنشآت العمالقة)ففي حالة 
المباني ) حالة في وكذا (تقنيات اإلنشاء الحقيقي)نوع المسمى الذلك من  (العمارة)و (اإلنشاء)بين ما نوع العالقة 

اإلنشاء )من النوع المسمى  (العمارة)و (اإلنشاء)بين  قد يكون أيضًا نوع العالقةف ،ذات أنظمة التحكم اإللكتروني رقمية(ال
 (.الرمزي

دائمًا  -عمارة( كفن وعلم وصناعةتتبدل العمارة وتتطور تبعًا للتطور التكنولوجي الذي سيشهده العالم، لتصبح )ال
 المعاصر. مرآة لكل تطور وتقدم تكنولوجي يشهده العالم -وأبداً 
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 ( النتائج والتوصيات: 5)

 ( نتائج الدراسة:1 -5)

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

التقنيات البرامجية  باالستعانة بأحدث مسبوقة غير معمارية تشكيالت أفرز مما واإلبداع؛ لالنطالق المعماري
 للحاسب اآللي.

اآللي  والحاسب البرمجيات وتكنولوجيا والمعلوماتية الرقمية لثورةا تأثيرات من عالمياً  المعمارية الساحة تشهده ما إن -2
 سواء في مجاالت التصميم المعماري أم مجاالت تصنيع مواد البناء المتطورة والذكية أم أساليب اإلنشاء الحديثة،

الحادي  القرن بدايات العقد الثاني من مع العمارة العالمية في تحول االنطالقة تعتبر بمثابة جديدة مرحلة يمثل
 المستقبل. لعمارة المدخل يشكل ما بدوره وهو والعشرين،

التكنولوجيا الرقمية المعاصرة في مجاالت رسم لغات ومفردات  نتيجة لحالة اإلنطالق واإلبداع المعماري التي قدمتها -3
بقة كالتوجه نحو العمارة جديدة للتشكيل المعماري، سمح ذلك بتطوير العديد من التوجهات الفكرية المعمارية السا

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

 وعمارة )الحداثة الجديدة( وغيرها. ،لهجين(عمارة )األشكال او    األساسية( 

على مجرد تحقيق  في مجال العمارة الحديثةالرقمية  تأثيرات التكنولوجيالم تقف مع ظهور تقنيات )الثورة الرقمية(  -4
نما  ي؛اإلبداع التصميمي للشكل المعمار   حيث تفاعلت التكنولوجيا ؛التنفيذ ومواد البناء متد تأثيرها ليشمل طرقاوا 

 .تداخل المواد التقليدية مع األنظمة اإللكترونية الدقيقةلنتاج ك تم ابتكارهاذكية حديثة الرقمية إلنتاج مواد 

ذات خصائص تكنولوجية  اً مواد( المنتجة من خالل تقنيات الثورة الرقمية، تعتبر المواد الذكيةنتيجة لكون تلك ) -5
لها القدرة على اإلحساس بالطاقة  ، كما وأنالمحيطة ئم الظروفمتطورة لها القدرة على التغير والتحول بما يال

طالقها تبعًا لال بصورة متطورة في الشكل المعماري وذلك لما تتمتع به من  هاقد تم توظيفف ،حتياجوتخزينها وا 
رة ، لتظهر بذلك توجهات معمارية جديدة كالتوجه نحو إنتاج العماإمكانات واسعة في مجال التشكيل الفني الحر

 وغيرها من توجهات معمارية معاصرة. )التخيلية أو االفتراضية(

أن  ُيتوقع ،المستقبل القريبستفادة من إمكانات أنظمة وشبكات المعلومات بصورة أكثر تطورًا في مع تعاظم اال -6
بكافة  اليةالحوالمنشآت وبالتالي تغير نمط المباني  ،يحدث تغيير جذري في أنظمة الحياة والعمل داخل المدينة

، مما يتطلب من المعماريين إعادة دراسة وظائف المختلفةتلك ال، وكذا طريقة أدائها لأنواعها ومختلف وظائفها
 العناصر الفراغية المكونة للمباني على تنوعها.

حاكاة إمكانية م بخبرات واسعة نتيجة في المستقبل القريبن و المعماري ىنتيجة التطور التكنولوجي والتقني سيحظ -7
متاح  وهذا .وتصحيح األخطاء التصميمية قبل التنفيذ ها المختلفة،المعايشة والتجول داخل فراغاتو  المباني رقمياً 

 حاليًا على نطاق محدود.
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يتفاعل ويتكامل معه بمعطياته المتجددة والمتفاوتة في ظل  ،المحيط بهوالمجتمع إن المعماري جزء من البيئة  -8
صر، مما أوجب عليه أن يتفاعل إيجابيًا مع ما يقدمه العلم ال أن يتجاهله ويستنكره، بل الع منجزاتمنظومات و 

 .يلبي احتياجاته ومتطلباته الواقعية بصورة تنموية واعية صادقةلكي العكس البد أن يقدمه لمجتمعه  ىعل
 

 ( توصيات الدراسة:2 -5)

في جميع  المعماري العمل في التكنولوجي وجه التطورجميع أ القصوى من االستفادة إلى المعماريين سعي ضرورة -1
لغات ومفردات جديدة للتشكيل المعماري به، سواء فيما يختص بالتصميم المعماري من إيجاد المجاالت المتعلقة 

لخدمة  فيذ التقنية وغيرهانفيما يختص بتوظيف مواد البناء الحديثة وأساليب اإلنشاء والت متتناسب وروح العصر، أ
 ال تتخلف العمارة عن ركب التطور المجتمعي الحادث في عصر الثورة الرقمية. ىحتمل المعماري وتطويره الع

ضرورة تحول المعماريين من مستخدمين للتطبيقات التكنولوجية الرقمية في مجال العمارة إلى المساهمة بالبحث  -2
 والتطوير لتطبيقات الحاسب اآللي لخدمة أغراضهم التصميمية.

ضرورة أن يبحث المعماري عن التوجه الفكري الذي يتالءم ويتوافق وبيئة العمارة المنتجة، وكذا التأثيرات المكانية  -3
 والمحلية بخصائصها المتنوعة، في ذات الوقت الذي ال يهمل فيه الجانب التكنولوجي الذي يعبر عن روح العصر.

ت التعليم المعماري، سواء فيما يختص بمقررات التصميم ضرورة تطوير البرامج الدراسية األكاديمية بمؤسسا -4
أم غيرها، لتتناسب وتلك المتغيرات التكنولوجية الحديثة التي أنتجتها الثورة الرقمية، من أجل تعريف  المعماري

 ماري.  الطالب وتدريبهم على التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة في كافة مجاالت العمل المع
اهتمام المراكز البحثية المعمارية المتخصصة سواء في الجامعات أم الهيئات البحثية ذات الصلة وغيرها،  ضرورة -5

 بما التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتطبيقاتها وتطويرها في مجاالت العمارة بدعم البحوث العلمية الجادة بهدف توظيف
مكاناته ظروف المجتمع مع يتوافق  تطلباته.وم وا 

ضرورة البحث في مستقبل العمارة وماهيتها من خالل النظر في المتغيرات المجتمعية الرهيبة الحادثة والتي أنتجتها  -6
الثورة الرقمية وتطبيقاتها المختلفة، والتي غيرت من شكل الوظائف األساسية لكثير من المباني، وكيفية التوافق 

 المعماري مع متطلبات ذلك.
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