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Continuous Productive Urban Landscape 
An Analytical study of Design Properties  

 
Abstract 
The research had taken the concept of Continuous Productive Urban Landscape that appeared within the 
sustainable trends in the city, provides the opportunity to address the problems of lack in city open space, 
strengthen the relationship between the built environment and nature, access to multi-functional landscape.  
Therefore, it request the need of research in this concept and determine its properties, so the research problem 
appeared, in the need of a theoretical framework for the properties of Continuous Productive Urban landscape, 
To help designers having its benefits in the design process. 
Thus, the aim of this paper is to construct an inclusive theoretical framework of continuous productive urban 
landscape properties. 
In order to solve the research problem, a previous literature review of the origin of the concept, has reached to 
the most important design properties of the Continuous Productive Urban landscape and determine the 
vocabularies and indicators relevant to it.  
Then had been measured the validation values of the properties and its vocabularies and indicators, through 
analytic study for three projects had applied Continuous Productive Urban landscape within cities. 
The results shown the variant in verification of these properties, coherence property emerged as a main design 
property, followed by integration then diversity. 
Finally, had reached to a theoretical model for the properties of the Continuous Productive Urban Landscape in 
the city. 
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 الفضاءات الخارج�ة الحضر�ة مستمرة االنتاج

 التصم�م�ةللخصائص دراسة تحلیل�ة 

 
 

 المستخلص
راً لكونھا ظون الحضریة،تناول البحث مفھوم الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاج كأحد المفاھیم التي نشأت مع االستدامة    

ز العالقة بین البیئة المبنیة والطبیعة والوصول الى الفضاءات الخارجیة للمدینة فضالً عن تعزیفي نقص المشاكل تقدم الفرصة لمعالجة 
الفضاءات التي تمتلكھا خصائص التحدید و تطلب االمر ضرورة البحث في ھذا المفھوم تحقیق فضاءات خارجیة متعددة الوظائف،

 .الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاج
لیتسنى للمصمم لفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة اإلنتاج لالتصمیمیة  لخصائصا الحاجة لتحدید(بما یلي  لذا برزت مشكلة البحث

لفضاءات الخارجیة التصمیمیة للخصائص لوبھذا جاء ھدف البحث في بناء إطار نظري شامل  ،)األستفادة منھا في العملیة التصمیمیة
 .الحضریة مستمرة اإلنتاج

التصمیمیة للفضاءات الخارجیة الحضریة الخصائص الى اھم الدراسات السابقة التوصل  من خاللولغرض حل المشكلة البحثیة تم 
من  المؤشرات،و للخصائص التصمیمیة والمفرداتالتحقق قیاس قیم  تممن ثم ، وتحققھامؤشرات مفرداتھا و وتحدیدمستمرة األنتاج 

قد أظھرت النتائج التباین ، ودینةضمن الم الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاجمشاریع طبقت ثالث خالل الدراسة التحلیلیة ل
تلیھا  لفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاجلخاصیة التماسك كأبرز الخصائص التصمیمیة ظھرت  اذفي تحقق ھذه الخصائص 
 .خاصیة التكامل ثم التنوع

  ً  .لمدینةا في األنتاجالفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة  أنموذج نظري لخصائص الى تم التوصل واخیرا
  .التصمیمیة ، الخصائصمستمرة االنتاج ،الحضریة الفضاءات الخارجیة: الكلمات المفتاحیة
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 المقدمة  -1
الفضاءات المشاكل الرئیسیة التي تعاني منھا لمعالجة  )2004(في عام  الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاجبرز مفھوم 

فضالً عن  ،وأنواعھمفھوم الولذلك تضمن البحث طرح  ،الحضریةوصوالً الى تحقیق االستدامة  في الوقت الحاضرالخارجیة للمدن 
ضمن  المتباینة مجموعة من الخصائصب تمتازالفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاج اذ یرى البحث أن  ،تصمیمیةال خصائصھ

 .الفضاءات الخارجیة للمدینة
 تحدید اھم المؤشرات التي تتسم بھا الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاجائص وفي تلك الخصمما شكل ضرورة البحث 

 :االتیة المنھجیةتم اعتماد حیث  ،ضمن المدینة
 .الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاجالتعریف بمفھوم -
لفضاءات الخارجیة الحضریة صمیمیة لالخصائص الت لمفردات ومؤشرات التوصل الى أطار نظريمن خالل الدراسات السابقة  -

 . مستمرة األنتاج
اعتمدت الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة في ثالث مشاریع  ھامؤشراتو ھامفرداتوللخصائص التصمیمیة  قیاس صیغ التحقق -

 .األنتاج ضمن فضاءاتھا الخارجیة
 .طرح النتائج واألستنتاجات-
 
  االنتاجالفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة  -2

 :تم تعریف ھذه الفضاءات كما یلي )الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاج(من خالل الدراسات التي تناولت 
الفضاءات على أنھا استراتیجیة التصمیم الحضري القویة لتحقیق االستدامة المحلیة للمدن ھذه ) Bohnو Viljoen( كل منعرف 

، باألضافة الى أمكانیتھا في تنشیط الفضاء العام قلیل اإلستخدام 1"البصمة البیئیة"بالتالي الحد من والتنوع األحیائي وانتاج الغذاء و
لمانیا لمساھمتھا في التعلیم من أجل التنمیة المستدامة، حیث یمكن دعم اوقد تم اإلعتراف بھا في ". صنع المكان"والذي یؤدي إلى 

إلیھا من خالل الشبكات البیئیة المرنة والمتماسكة المتمثلة بالفضاءات الخارجیة الحضریة خدمات النظم اإلیكولوجیة التي تشتد الحاجة 
الزراعة الحضریة بإعتبارھا عنصراً أساسیاً من البنیة كما ركزوا بدورھم على  ].,p.1 Viljoen, Bohn ,2014-2[مستمرة األنتاج 
 .]Viljoen, Bohn, 2008, p.205[ لبیئة المفتوحةخلق الفضاءات الحضریة المنتجة لوالتي ت التحتیة المستدامة

ً في البیئة الحضریة مما یعزز  (Whyte)وأتفق  التعاون المجتمعي على كونھا تساھم في ادراج الفضاءات الخارجیة المنتجة زراعیا
 .]Whyte,2001, p.50[داخل المجال العام من خالل ھذه المیزة األنتاجیة 

ستراتیجیة التصمیم الحضري المتعددة الوظائف التي ال تشمل الزراعة الحضریة فقط ولكن أیضاً ا نھاعلى ا فقد عرفتھا )hurst(اما
والساحات الخلفیة الحالیة ستشكل أجزاء من  یةحدائق المجتمعحیث أن ال. المناطق الحضریةاألحتیاجات األجتماعیة واألقتصادیة في 

 . ]hurst,2012, p.13[الممرات ولكن سوف تكون مرتبطة مع شبكة أوسع 
ستراتیجیة الفضاء افضاءات حضریة تجمع الزراعة وعناصر الفضاءات الخارجیة االخرى ضمن  على انھا) (Shumatوعرفھا 

 ]Shumat,2012, p.13[المفتوح المستمر 
عن طریق ) Howard(اء على حركة المدینة الحدائقیة لوتحسنت بن ،كفضاء اخضر عام مترابط ضمن المدینة) Zeldis(كما وصفھا 
تتكامل اإلثنین معاً وبالتالي تزود  وظائف المدینة عن وظائف المزرعة فبدالً من فصل ارع والحدائق الخضراء في المدینةبرمجة الشو

 ,Zeldis[تبدأ بمعالجة األثر البیئي الذي تسببھ صناعة المواد الغذائیة ھا وھذا بدوره یشیر الى أن. سكان المدینة بالطعام الصحي
2014, p.6 - p.7[  

لقد تباینت التعریفات التي طرحت الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاج فمنھم من اشار الى كونھا ترتبط بتحقیق األنتاجیة 
ھا وبالتالي فأنالزراعیة ومنھم من اشار الى ارتباطھا بتحقیق األنتاجیة األجتماعیة واالقتصادیة باالضافة الى األنتاجیة الزراعیة 

واتفقت التعریفات في كونھا استراتیجیة تتضمن شبكة  ،مع معالجھ المشاكل البیئیةالحضریة  تساھم في تطویر شبكات الفضاءات
وتعتمد بدورھا على امكانیات الفضاءات الخارجیة للمدینة ولذلك یتم تطویرھا  ،من الفضاءات المتعددة الوظائف تنتشر ضمن المدینة

 .لكل مدینة بشكل فردي
 
  فضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاجللاالنتاجیة أنواع  -3

 :األنواع التالیة من اإلنتاجیة ضمن المدینةتحقق الفضاءات الخارجیة الحضریة المستمرة اإلنتاج 
األنشطة  ،عيتوفیر فضاءات للتفكیر والتجمع الثقافي واللعب االجتما ،تحسین نوعیة المعیشة :األجتماعیة والثقافیةاألنتاجیة  - أ

التعلیق المؤقت  ،وورش عمل للشباب ،المطاعم ،المقاھي ،أسواق المزارعین المحلیین(التعلیمیة والترفیھیة والتسوق والتي تتضمن 
 .]p.4Bohn, Viljoen,2005,[ )لشاشة كبیرة في المساحة الرئیسیة

 ,Bohn[ )ین نوعیة ورطوبة الھواء، وتصفیة الضوضاءتحس ،تحسین التنوع األحیائي ،خفض انبعاثات الكربون :البیئیة األنتاجیة - ب
35-,2005,p.12Viljoen[. 

 .المحلي االنتاج الزراعي : االقتصادیة األنتاجیة - ت
 
  لفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاجل الخصائص التصمیمیة الدراسات السابقة التي تناولت -4

 ]Viljoen & Bohn/2005[و ]Bohn&Viljoen/2002[و] Salingaros,2000[و ]Jacobs/2196[من من خالل دراسة كالً 
 ]Gerard/2011[و ]Amin/2010[و ]2008/عباوي[و] Baser& Kubat/2007[و ]Pouw&Wilbers/2005[و
الفضاءات التي تتسم بھا  التصمیمیةظھرت العدید من الخصائص  ،] Etingoff/2015[و ]Zeldis/2014[و ]Klein/2013[و

 :المطروحة التصمیمیةوفیما یلي توضیح ألھم الخصائص  ،الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاج
 حیث أشار كل من، الخارجیةتناولت الدراسات خاصیة األستمراریة من خالل تركیزھا على استمراریة الفضاءات : األستمراریة - أ

Bohn) وViljoen ( التأكید على الفضاءات المفتوحة مع العناصر الخضراء یوفر الى أستمراریة الفضاءات الخضراء اذ أن

الطبیعیة مقارنة بأمكانیة كوكب ھي مؤشر یجعل من التنمیة المستدامة عنصراً قابالً للقیاس عن طریق قیاس األستھالك األنساني من الموارد  :) البصمة البیئیة( 1
اد(االرض على اعادة تولید الموارد المستھلكة بشكل عام   )87ص،،2009،رد

                                                 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs


 

 )دراسة تحلیلة للخصائص التصمیمیة(الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاج 

الممرات الخضراء التي توفر شبكة كما یتم ضمان تحقق استمراریة الفضاءات الخضراء من خالل  ،استمراریة التجربة الفضائیة
وكما تقع حقول الزراعة الحضریة وغیرھا من  ،تویھ على ممرات السابلة والدراجاتمستمرة من الفضاءات المفتوحة المنتجة المح

الممرات تسھیل الحركة ومن شأن ھذه  ،أنشطة العمل والترفیھ في الھواء الطلق داخل الشبكة والتي تخدم المناطق المبنیة المجاورة
  .]Bohn, Viljoen,2002,p.21[داخل المدینة وزیادة اإلتصال اإلجتماعي واألیكولوجي

حیث  ،الفضاءات االنتاجیة من خالل التعددیة في وظائف الفضاءات الخارجیةاستمراریة Wilbers) وPouw( وتناولت طروحات
الفضاءات الثقافیة باألضافة الى استمراریة  ،تساھم الفضاءات الخارجیة المخصصة لألنتاج الغذاء المحلي في تحقیق تلك االستمراریة

 تي تتحقق من خالل تعزیز المحاور الحركیة بالفعالیات الثقافیة والحضاریة ضمن الفضاءات الخارجیة للمدینةوالحضاریة وال
]Pouw, Wilbers, 2005, p.18[. 

التعلیم، الترفیھ، (من خالل تكامل وظائف المدینة المتمثلة ب المنظومات الوظیفیةتكامل ) Etingoff(تناولت طروحات : التكامل - ب
إنتاج الطاقة، الغذاء، الطبیعة، (باألضافة الى تكامل الوظائف المضافة والتي تتضمن، )یاحة، اإلسكان، التجارة، الثقافةالصناعة، الس

 ]. Etingoff,2015,p.261[من أجل تحسین البیئة الحضریة ) األماكن المفتوحة، وسائل النقل الجدیدة
على تكامل الفضاءات الخضراء في البیئة أكدت حیث  الفضائیةالمنظومات  تكامل )Baserو Kubat(كل من فیما بینت طروحات

ضمن المدینة فالبد  توفر الواجھات المائیةوفي حالة . ة واحدةكل من الشوارع والحدائق والساحات كوحد من خالل اعتبار العمرانیة
  ].Baser, Kubat,2007,p.1[الواجھاتمن اعادة التفكیر بأتصاالت السابلة مع 

ویشمل للفضاءات الخارجیة المنتشرة ضمن المدینة  البصري تستخدم خاصیة التنوع من اجل تعزیز الحیویة والجذب :التنوع -ج
 :االنتاج االتي التنوع ضمن الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة

 یمي والثقافيضمن أوقات مختلفة حیث یتضمن الفضاء األستخدام الترفیھي واألجتماعي والتعل التنوع في استخدامات الفضاء ،
 .وھذا یدل على حیویة الفضاء واحتواءه على مرونة عالیة في األستخدام

 ویتضمن التنوع في األنماط الفضائیة والثقافیة والتنوع في حجم وشكل ھذه الفضاءات، وبالتالي فأن تواجد ھذه  التنوع في التصمیم
لفضاءات الخارجیة المستمرة ة لت الحضریة یجعلھا مكونات مثالیالفضاءات في أي مكان من الشبكا

]Bohn,Viljoen,2005,p.15[، حجر الزاویة في التصمیم األیكولوجي ویضمن أن الفضاء الخارجي  ویعتبر تنوع األنماط الفضائیة
 . (Gerard,2011)ھو فضاء مرن وعامل بشكل كبیر 

 والجلوس واالستماع  حادثة والقراءة واالسترخاءالمالمتمثلة بكل من وظائف اللعب والمشي و تنوع في أنماط السلوك الفضائيال
ً والتي تؤثر بدورھا في درجة ف واللقاء كما ینبع التنوع من تغیر نقاط النظر عند  .) ۳۲ص،1993،الحنكاوي( عالیة الفضاء أجتماعیا
 ). 64-63ص ،2008،عباوي( والتي تؤدي الى زیادة حیویة الفضاء ،الحركة

 تحدید طبیعة المجتمع الموجود واالختالفات فیما بینھ والعالقات الرابطة، وتلعب منظمات المجتمع ویشیر الى  :التنوع االجتماعي
 . المدني دوراً رئیساً في توعیتھ وتنشئة الفعالیات وتھیئة المعلومات الالزمة والخاصة بذلك المجتمع

 حیة بما فیھا البشر والحیوانات والنباتات وایضاً تنوع یشیر إلى تنوع الحیاة على األرض أو تنوع جمیع الكائنات ال التنوع األحیائي
 .النظم األیكولوجیة

الممیزة الواضحة المتمثلة بالطرق والممرات والمناطق  العناصرالى أن التماسك یتحقق من خالل  (Salingaros)أشار:  التماسك -د
 ).Salingaros,2000,p.4( قة السكنیة والتجاریة والصناعیة التي یجب أن تكون متناسالقطاعات الخضراء و

ویرتبط تحقیق التماسك الثقافي بأستمراریة اللقاء والتواصل ضمن الفضاء الخارجي وبالتالي تبرز أمكانیة الوصول للفضاء من مختلف 
من خالل فیتحقق التماسك الفضائي  اما. باألضافة الى اعتماد اللمحات المحلیة في أنشطة األنتاج ضمن الفضاء ،الفئات الثقافیة

تقویة اإلحساس والتي بدورھا تساعد على (الفضاءات الحضریة المفتوحة المترابطة والتي تتضمن فضاءات للزراعة الحضریة 
ً ) باالنتماء المجتمعي ومنع النشاط المعادي للمجتمع وتبرز أھمیة اضافة ارتباطات جدیدة بین  ،وفضاءات خارجیة منتجة ایكولوجیا

أما التماسك الوظیفي فیتمثل بتماسك كل من  .(Bohn, Viljoen,2005,p.35) ء ھیكل متماسك للمدینةالممرات الخضراء ألعطا
 .للمدینة األجتماعیة والترفیھیة والثقافیة والتعلیمیة الوظائف

العالقات او األثنین  ،تستخدم خاصیة التعقید في تصمیم الفضاءات الخارجیة سواء على مستوى العناصر:  التعقید-ه
تساھم  ولذلك).  Klein, 2013, p59.63(وكما یشجع التعقید على االكتشاف االبعد للفضاء الخارجي )64ص ،2008،عباوي(معا

 وتعقید النظام الغذائي ،)الجمالیة والترفیھیة واالقتصادیةجتماعیة والثقافیة والبیئیة ولألغراض األ(تعددیة استخدام الفضاءات الخارجیة 
الفضاءات المھملة بین  ،الحي ،سیاسات جدیدة لتشجیع األنتاج الزراعي المحلي ضمن المسكن الخاصالذي یركز على ایجاد (

 .وزوایا النظر المختلفة في زیادة التعقید ضمن ھذه الفضاءات ،)المباني
ي كل الدعم ط نجاح المدن بالتعقید والتنوع في اإلستخدامات والتي تعطاأرتبالى ) 1961(في عام  Jacobs) ( اتحطرو وأشارت

 ً وكما یمكن لمكونات ھذا التنوع إن تختلف بشكل كبیر، ولكن یجب أن یكمل كل . المتبادل والمستمر لآلخرین سواء إقتصادیاً اوإجتماعیا
 ). p.1292196,Jacobs,( منھما اآلخر بطرق ملموسة

 
قیاس قیم تحقق ھذه تم تصمیمیة للفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة اإلنتاجیة،  ومن خالل ما تم التوصل الیھ من خصائص

 الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاجمشاریع طبقت ثالث من خالل الدراسة التحلیلیة لئص ومفرداتھا ومؤشراتھا، الخصا
المنھاج الوصفي والتحلیلي في التعامل مع المشاریع من خالل المعلومات المنشورة من قبل اعتمد البحث على  حیث، ضمن المدینة

الجھة المصممة للمشاریع المنتخبة، أو عن طریق مالحظة الرسومات والمخططات التوضیحیة وتحلیلھا بأسلوب وصفي باالعتماد 
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حیث تناولت  د استمارة لوصف وتحلیل المشاریعااعدعلى مقدار تحقیقھا للمؤشرات المستخلصة، وتضمنت عملیة التحلیل 
تحقق المؤشرات عن قیاس  ، حیث تملخصائص الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاجوالمؤشرات االستمارة أھم المفردات 
  :التالي )1(وكما موضح في الجدول  ) قیمة متحققة ( 1و) قیمة غیر متحققة( 0 بینطریق تحدید قیم تتراوح 

  )تاناعداد الباحث( باالعتماد على مفردات االطار النظري استمارة القیاس والتحلیل) 1(جدول
األنتاجل التصمیمیة خصائصال  لفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة 

 رمز المؤشر

المشاریع تحقق المؤشر ضمن      
موع  المنتخبة

 القیم

نسبة التحقق المئویة في المشاریع      
 المنتخبة

 المفردة
المشروع  المؤشرات الثانویةالمفردة  الرئیسیة

لاالو  
المشروع 

 الثاني
المشروع 

 الثالث
نسبة تحقق 
ت  المؤشرا

نسبة تحقق 
 المفردات

نسبة تحقق 
المفردة 
 الرئیسیة

 االستمراریة
Y1 

الفضاءات 
 الخضراء

        )Y1-1( الفضاءات المفتوحة مع العناصر الخضراء

 الممرات الخضراء 
)Y1-2( 

        [1(Y1-2)] ممرات السابلة
        [2(Y1-2)] ممرات الدراجات

        [3(Y1-2)] أنشطة العمل والترفیھ
ة         )Y1-3( المحاور الثقافیة ضمن المدینة الفضاءات الثقافی

الفضاءات 
ة  االنتاجی

الزراعي  باإلنتاجاالنشطة المرتبطة ( الزراعة الحضریة
 )في المدینة

)Y1-4(        

 التكامل
Y2 

المنظومات 
 ةالوظیفی

)Y2-1( 

التعلیم، الترفیھ، الصناعة، ( الوظائف الحالیة للمدینة
ة   )السیاحة، اإلسكان، التجارة، الثقاف

[(Y2-1)1]        

إنتاج الطاقة، الغذاء، الطبیعة، (األستعماالت المضافة 
ة ل الجدید         [2(Y2-1)] )األماكن المفتوحة، وسائل النق

المنظومات 
ة  الفضائی

)Y2-2( 

 ،ساحات ،شوارع(الفضاءات الحضریة المفتوحة 
        [1(Y2-2)] ) حدائق

        [2(Y2-2)] الفضاءات الخارجیة المنتجة مع السیاق الحضري
        [3(Y2-2)] مع النسیج الحضري  المائیةفضاءات الواجھة 

 التنوع
Y3 

        )Y3-1( )والتعلیمي والثقافي واالجتماعيلترفیھي ا( االستخدام
 )Y3-2(التصمیم

  
        [1(Y3-2)] الفضائیة األنماط

        [2(Y3-2)] الحجم والشكل
، النظر، المحادثة، القراءة، االسترخاء ،المشي ،لعب(أنماط السلوك 

        )Y3-3( )اللقاء ،االستماع ،المراقبة ،الجلوس، تناول الطعام
        )Y3-4( األجتماعي

        )Y3-5( )الغطاء النباتي( التنوع األحیائي

 التماسك
Y4 

 الثقافي
)Y4-1( 

ة اللقاء والتواصل         [1(Y4-1)] استمراری
        [2(Y4-1)] المحلي اإلنتاجاعتماد 

 الفضائي 
)Y4-2 ( 

 الفضاءات الحضریة المفتوحة المترابطة 
لزراعة الحضریةف(         [1(Y4-2)] )ضاءات ا

        [2(Y4-2)] ارتباطات جدیدة بین الممرات الخضراء
افیة والتعلیمیة الوظیفي         )Y4-3( األجتماعیة والترفیھیة والثق

 التعقید
Y5 

 ،ترفیھي ،جمالي ،بیئي ،ثقافي ،اجتماعي(التعددیة في استخدام الفضاء
        )Y5-1( )اقتصادي

        )Y5-2( تعقید النظام الغذائي
        )Y5-3( زوایاالنظر

 
 التصمیمیة خصائصقق للتحالقیاس قیم  -5

 وركزت بالتحدید على تطبیق المدینة،مشاریع من مدن مختلفة ارتقت بواقع الفضاءات الخارجیة ضمن  تناولت الدراسة العملیة
اعتمد البحث المعاییر الموضحة ادناه في تحدید المشاریع و الحضریة،نتاج ضمن فضاءاتھا ة االالفضاءات الخارجیة الحضریة مستمر

 :للقیاسالمنتخبة 
مرنة مع  مدنتحقیق  وصوالً الىالفضاءات المفتوحة ضمن مركز المدینة المزدحم  تطویرتھدف جمیع المشاریع المنتخبة الى   -1

 .للمدینة افیةة االجتماعیة والثقالھویومع تعدد التغیر المناخي 
 .أن تركز على حركة المشاة والدراجات وبالتالي فأن تركیزھا معتمد أساساً على اعتماد وسائل النقل النظیف -2

 ومشروع) اسطنبول( الفنار تطویر منطقة ومشروع) دبلن(مشروع دبلن المنتجة :یر اعاله تم انتخاب ثالث مشاریعواستناداً الى المعای
 .وفیما یلي وصف لكل من المشاریع المنتخبة. لتطبیق مؤشرات األطار النظري علیھا ،)نبولاسط(منطقة كادیكويتطویر 
 : المشاریعوصف 

 Productive Dublin /2015  (Ceallaigh,2015)دبلن المنتجة : المشروع األول 
 ). رویال وكراند(والذي یتضمن قناتي  ،مركز مدینة دبلن الداخلي :الموقع

ً لعدم انتظام الشبكة الخضراء لدبلن الكبرىظسلط الضوء على مركز المدینة ن شروعسبب أختیار منطقة الم حیث كانت سیطرة  ،را
 ً ومن خالل الدراسة التفصیلیة للمنطقة وجدت أمكانیة واسعة لألستخدام المنتج  ،التخطیط على شبكات الفضاء المفتوح ضعیفة تأریخیا

 المنطقة الحضریةللفضاءات الخضراء الكبرى المنتشرة في أنحاء 
من خالل رؤیة مشتركة لكل من مواطنیھا وقادة المجتمع  ،ركزت الدراسة على جعل مدینة دوبلن واحدة من المدن األكثر استدامة

 قناة رویال (وبالتالي فأنھا ستكون مدینة ذات ثقافة متنوعة ونابضة بالحیاة من خالل تعزیز الربط بین  ،المدني فیھا
ساحات الفضاءات (، والفضاءات الحضریة)المتنزھات والحدائق الخضراء السكنیة(سلسلة من الفضاءات الخضراء عبر) ونھر اللیفي 
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 )دراسة تحلیلة للخصائص التصمیمیة(الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاج 

 .والمواقع غیر المستغلة) الخارجیة والمالعب
 

 الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاجلخصائص ومؤشرات استمارة الوصف المتخصصة لقیاس قیم التحقق ) 2(جدول
  )تانثالباحاعداد (

األستمراریةخاصیة   

   الفضاءات الخضراء
 )8(التركیز على الفضاءات المفتوحة مع العناصر الخضراء كما في الشكل 
الممرات  

 الخضراء 
وھذا بدوره . تعزیز الممرات الخضراء الحالیة للمدینة وتصمیمھا للمشاة والدراجات الھوائیة

 ).9(من ھیمنة السیارات كما في الشكل قلل
  )10(كما في الشكل وجود الزراعة الحضریة ضمن الفضاءات الخارجیة لمدینة دوبلن الفضاءات االنتاجیة

التكامل خاصیة  
 

 الوظیفیةالمنظومات 
 )11(كما في الشكلالبیئة المحیطة  وظائفمع تحقیق التكامل بین الفضاءات الحضریة للمدینة  
  غذاء، الطبیعة، األماكن المفتوحةال الجدیدة،النقل  وسائل: لتالیةاالمضافة  االستعماالتوجود تكامل لكل من  

 
 المنظومات الفضائیة

والتي تحقق بدورھا تكامل الفضاءات  ،اجراء ارتباطات بین الفضاءات الحضریة المفتوحة في وسط المدینة
 )8(ا في الشكلالمشاة كم/المسار وكذلك تحقیق أفضل تجربة للدراجات وضوحیھفضالً عن  ،ضمن المدینة

نوع وحجم ھذه األراضي المنتجة . حقق المشروع تكامل الزراعة الحضریة ضمن الممرات الخضراء للمدینة
 في أي مكان  موجودةللحدائق المجتمعیة أن تكون  حیث یمكن. یختلف تبعا لموقعھا

ر بأتصاالت السابلة المرتبطة من خالل اعادة التفكیوجود تكامل لفضاءات الواجھة المائیة مع النسیج الحضري 
 )12(بمتنزھات الواجھة المائیة كما في الشكل 

التنوعخاصیة   
 وجود التنوع في استخدام الفضاءات الحضریة ضمن المدینة لألغراض الترفیھیة والزراعیة واألجتماعیة

 التصمیم
 

 الفضاء الحضري والفضاء ،الفضاء األخضر السكني تنوع في األنماط الفضائیة والتي تضمنت نمط وجود
 )13(الشارع السكني كما في الشكل  ،الفضاء المقدس ،األراضي المؤسسیة ،الغیر مستغل

   یختلف حجم األراضي المنتجة تبعا لموقعھا فقد تكون حدائق مجتمعیة صغیرة، واالراضي التعلیمیة
 )، النظر، الجلوس، اللقاءقراءة، االسترخاءالمحادثة، ال ،المشي ،لعب(وجود تنوع في أنماط السلوك ضمن المدینة 

في دبلن والتي تعتبر من الفضاءات الخارجیة ذات الھویة البارزة ضمن المدینة والجاذبة ) المربعات الجورجیة(التركیز على تفعیل 
 .لمختلف المستخدمین من مختلف الفئات العمریة

 ضمن الفضاءات الحضریة للمدینة تحقیق التنوع األحیائي
التماسك خاصیة  

 الثقافي
مع توفیر خیارات متعددة  ،ستمراریة اللقاء والتواصل من خالل استمراریة الفضاءات الخارجیة ضمن المدینة

 )14(كما في الشكل للتنقل ونفاذیة المحاور الحركیة
 لتركیز على اعتماد األنتاج المحلي

 )15(كما في الشكل) فضاءات الزراعة الحضریة( وجود الفضاءات الحضریة المفتوحة المترابطة الفضائي 
 ).9(ضافھ ارتباطات جدیدة بین الممرات الخضراء ألعطاء ھیكل متماسك للمدینة كما في الشكل

 تحقیق التماسك لكل من الوظائف األجتماعیة والترفیھیة والثقافیة والتعلیمیة للمدینة الوظیفي
التعقید خاصیة  

 النفاذیة والتركیز على توفیر مسارات الدراجات /استخدام الفضاء من خالل التركیز على الربطتم تحقیق التعددیة في 
 
Turky) / (Fener) تطویر منطقة الفنار: المشروع الثاني  ilmaz,Pellitero et al,2013) 2013   

 ).20(كما في الشكل نكابانيواجسري القرن الذھبي في المنطقة الواقعة بین  ،إسطنبولیقع المشروع في مدینة : الموقع
 .منطقةمع األخذ باإلعتبار الطابع المتعدد الثقافات والمتعدد الوظائف لل للمدینةتجدید الفضاءات الخارجیة : الھدف

 : ظھرت الحاجة الى إعادة تأھیل المنطقة لغرض ایجاد الحلول للمشاكل التالیة الذكر سبب أختیار منطقة المشروع
 .)المشاةعدم كفایة طرق  ،إعادة تنظیم خطوط النقل البحري ،كة المركباتعدم كفایة شب(النقل  -1
والفصل بین المدینة  ،اإلستخدام غیر الكافي والجدید للفضاءات الخضراء(الفضاءات العامة الخضراء واإلستخدامات الجدیدة  -2

 ).والواجھات المائیة
 .) المجتمعیةاألمن االجتماعي، نقص في المشاركة  انعدام ،اإلستخدام غیر الكافي للموارد المحلیة(الھویة الثقافیة  -3

ً مستقًرا لاال أنھا عانت من األھمال  ،الغنیة بالتأریخ الممیز إسطنبولتعتبر منطقة الفنار أحد أبرز مناطق  ذوي الدخل وأصبحت حالیا
تأخذ  ،مستدامة استراتیجیةمن خالل تطبیق ولذلك ركز المشروع على إعادة تأھیل المنطقة . المحدود والطبقات االجتماعیة الفقیرة

الذاكرة الجمعیة والتصور األجتماعي للسكان باألعتبار الفضاءات الخارجیة الثقافیة والبیئة المحلیة الموجودة ضمن 
(Turkyilmaz,Pellitero et al,2013,p.283-290) . 
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اعداد ( الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاجت لخصائص ومؤشرااستمارة الوصف المتخصصة لقیاس قیم التحقق ) 3(جدول

  )تانالباحث
األستمراریةخاصیة   

التركیز على تحسین شبكة الطرق والتأكید على حركة المشاة ضمن المنطقة فضالً عن  الممرات الخضراء الفضاءات الخضراء
)16(تفعیل جسور المشاة الجدیدة والفضاءات الحضریة حولھا كما في الشكل  

 تحقیق الزراعة الحضریة ضمن الفضاءات الخارجیة للمنطقة الفضاءات االنتاجیة
التكامل خاصیة  

 
 الوظیفیةالمنظومات 

 ،السیاحة ،الصناعة ،الزراعة ،إنتاج الطاقة ،الثقافة ،التراث(حقق المشروع تكامل الوظائف الحالیة للمنطقة 
)17(كما في الشكل )الجدیدةوسائل النقل  ،التجارة ،إلسكانا ،الفضاءات المفتوحة ،الطبیعة ،الترفیھ ،التعلیم  

إنتاج الطاقة، الغذاء، الطبیعة، األماكن المفتوحة، وسائل : وجود تكامل لكل من األستعماالت المضافة التالیة
 النقل الجدیدة

 المنظومات الفضائیة
. حقق المشروع تكامل الزراعة الحضریة ضمن الممرات الخضراء للمدینة  

ركز المشروع على اصالح العالقة بین السكان والواجھة البحریة من خالل تفعیل األنشطة والفعالیات الثقافیة 
)18(والریاضیة ضمن فضاءات الواجھة البحریة كما في الشكل   

التنوعخاصیة   
لزراعیة والتعلیمیةوجود التنوع في استخدام الفضاءات الخارجیة ضمن المنطقة لألغراض الثقافیة والترفیھیة وا  

 وجود تنوع في األنماط الفضائیة والتي تضمنت نمط الفضاء الحضري والفضاء غیر المستغل التصمیم
)19(كما في الشكل .المباني ذات الھویة البارزة ضمن المدینة والجاذبة لمختلف المستخدمین من مختلف الفئات العمریة تعزیز  

التماسك خاصیة  

 الثقافي
مع توفیر خیارات  ،ة اللقاء والتواصل من خالل استمراریة الفضاءات الخارجیة ضمن المدینةاستمراری 

)20(كما في شكل  متعددة للتنقل ونفاذیة المحاور الحركیة  
 تشجیع األنتاج المحلي ضمن المنطقة

) فضاءات الزراعة الحضریة(وجود الفضاءات الحضریة المفتوحة المترابطة  الفضائي   
ارتباطات بصریة جدیدة نحو الماء ألعطاء ھیكل متماسك للمدینة  اضافھ  

 تحقیق التماسك لكل من الوظائف األجتماعیة والترفیھیة والثقافیة والتعلیمیة للمدینة الوظیفي
التعقید خاصیة  

  )21(شكل  كما في النفاذیة والتركیز على توفیر مسارات الدراجات/استخدام الفضاء من خالل التركیز على الربط
 

 2007/ (Kadikoy–İstanbul)تطو�ر منطقة كادیوكي : المشروع الثالث 
 .)23(كما في الشكل على الجانب األسیوي من مدینة اسطنبول تقع منطقة كادیوكي :الموقع
التي ادت الى برزت الحاجة لتطو�ر منطقة كاد�كوي ألجل ایجاد الحلول للمشاكل التي افرزتها عمل�ات التحضر السر�ع و  :الهدف

توسع الم�اني على حساب الفضاءات الخارج�ة التي قطعت الى قطع وتحولت الى أنماط خضراء موزعة ضمن النسیج الحضري 
 .للمنطقة

جسدت منطقة كاد�كوي داخل مدینة اسطنبول سمة ملحوظة من حیث البن�ة الخضراء وش�كة الشوارع  سبب أخت�ار منطقة المشروع
ولذلك تم أخت�ار المنطقة من أجل تحدید إمكان�ة خلق ش�كة من الفضاءات  ،خلق ش�كة شوارع السابلة الجذا�ةالفضائ�ة المناس�ة ل

. المفتوحة المستدامة والمتواصلة في كاد�كوي والتي من شأنها أن توفر بیئة حضر�ة مستمرة ومحسوسة عندما یتحرك الناس في المدینة
)Baser, Kubat,2007,p.1( 
 

 الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاجلخصائص ومؤشرات ارة الوصف المتخصصة لقیاس قیم التحقق استم) 4(جدولا
  )تاناعداد الباحث(

األستمراریةخاصیة   

 الفضاءات الخضراء

تم التأكید على الفضاءات المفتوحة مع العناصر الخضراء التي وفرت اس�تمراریة التجرب�ة الفض�ائیة، 
 ) 22(تماسك البصري والتنظیم على شبكة السابلة كما في الشكل فضالً عن الشعور بال

زیادة الوعي الع�ام ح�ول ف�رص المش�ي ف�ي البیئ�ة الحض�ریة م�ن خ�الل إع�ادة  الممرات الخضراء 
كم��ا ف��ي . إنش�اء ش��بكة الش��وارع وتحس��ین االس�تخدامات المحتمل��ة للفض��اءات

 )23(شكل
التكامل خاصیة  

 المنظومات الفضائیة
 

تعام�ل تط�ویر التكام�ل ب�ین الفض�اءات الخض�راء ف�ي البنی�ة الحض�ریة لمنطق�ة ك�ادیكوي ت�م المن اجل 
 . معھا كوحدة واحدة ولیس كوحدات منعزلة مثل الشوارع والحدائق والساحات
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 )دراسة تحلیلة للخصائص التصمیمیة(الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاج 

التركی��ز عل��ى تكام��ل فض��اءات الواجھ��ة البحری��ة م���ع النس��یج الحض��ري م��ن خ��الل اع��ادة التفكی���ر 
متنزھ�ات الواجھ�ة البحری�ة م�ن أج�ل إنش�اء اتص�ال مباش�ر م�ع الط�رق بأتص�االت الس�ابلة المرتبط�ة ب

 )25(كما في الشكل  .المحوریة األكثر تكامال في فسیفساء المناطق الحضریة
التنوعخاصیة   

 التصمیم
 

وج�ود تن�وع ف��ي األنم�اط الفض�ائیة للمنطق��ة والت�ي تض�منت الفض��اءات الحض�ریة والفض�اءات الغی��ر 
 مستغلة 

 )26(على ربط كافة الفضاءات الخارجیة للمنطقة مع تنوع حجمھا كما في شكل ركز المشروع 
 اللقاء  ،الجلوس ،المحادثة ،التركیز على توفیر فضاءات حضریة حیویة اجتماعیا واقتصادیا وبیئیا تشجع على المشي

التماسك خاصیة  
ض�ریة للمنطق�ة وزی�ادة امكانی�ة اعتمادھ�ا تم التركیز على اعادة االستخدامات المحتمل�ة للفض�اءات الح الثقافي

 .لألستخدام الیومي وبالتالي زیادة فرص اللقاء والتواصل بین الناس
 اضافھ ارتباطات بصریة جدیدة نحو الماء ألعطاء ھیكل متماسك للمدینة  الفضائي 

 
 لخصائص التصمیمیةقق لتحالقیاس قیم  نتائج -6

 Microsoft(برنامج باستخدام  معلومات المتعلقة بمدى تحقق المفردات والمؤشراتالغ ص نتائج القیاس من خالل افراتم استخال
Excel ( ومن ثم للخصائص ككل وكما یليمفرداتھا ومؤشراتھا، خاصیة ولكل وذلك:  

 :بالنسبة لمؤشرات تحقق كل خاصیة :أوال
حیث  ،ویة األولى تفوق واضح للفضاءات الخضراءضمن مفرداتھا الثان الخاصیةكشفت نتائج التطبیق لھذه  :األستمراریة خاصیة •

ثم تلتھا مفردة الفضاءات األنتاجیة والتي حققت نسبة  ،في اعتمادھا للمشاریع المنتخبة للدراسة العملیة%) 41.94(حققت نسبة 
اور الثقافیة ضمن المدینة والمتمثلة بالمح%) 19.35(أما الفضاءات الثقافیة فقد حققت نسبة  ،والمتمثلة بالزراعة الحضریة%) 38.71(

 .یوضح ذلك) 1(والشكل
في المشاریع المنتخبة للدراسة العملیة عن تفوق مفردة تكامل المنظومات ) التكامل( خاصیةأظھرت نتائج التطبیق ل: التكامل خاصیة  •

تكامل في حین حقق  ،مفردةمن نسبة تحقق ال%) 53.85(ضمن المشاریع المنتخبة للدراسة العملیة حیث حققت نسبة ) y2-2(الفضائیة
 .بین ذلك) 2(والشكل %) 46.15(نسبة  )y2-1(المنظومات الوظیفیة

  
 التكاملخاصیة نتائج ) 2(الشكل االستمراریة خاصیةنتائج ) 1(الشكل

 
 ،)y3-2(تصمیمضمن مفرداتھا الثانویة األولى تفوق واضح لتنوع ال) التنوع( الخاصیةأظھرت نتائج التطبیق لھذه : التنوع خاصیة •

أنماط وتنوع  )y3-1( األستخدامثم تلتھ مفردة تنوع . في اعتماده للمشاریع المنتخبة للدراسة العملیة%) 26.32(حیث حقق نسبة 
فقد حقق نسبة  )y3-5(أما التنوع االحیائي%) 21.05( حیث حقق كل منھم نسبة )y3-4(والتنوع األجتماعي )y3-3(السلوك 

 .وضح ذلكی) 3(والشكل%) 10.53(
وقد سجل كل  ،ترتبط خاصیة التماسك على تحقق كل من التماسك الثقافي والتماسك الفضائي والتماسك الوظیفي: خاصیة التماسك •

فقد حقق ) y4-3(التماسك الوظیفي أما،%) 35.71(ضمن المشاریع العالمیة نسبة ) y4-2(والفضائي ) y4-1(من التماسك الثقافي
 .یوضح ذلك) 4(والشكل األجتماعیة والترفیھیة والثقافیة والتعلیمیة بتماسك الوظائفوالمتمثل %) 28.57(نسبة 

  
 التماسكخاصیة نتائج ) 4(الشكل التنوعخاصیة نتائج ) 3(الشكل

 
دیة في التعدفي المشاریع المنتخبة للدراسة العملیة عن تفوق واضح لمفردة ) التعقید( لخاصیةأظھرت نتائج التطبیق  :التعقید خاصیة •

بینما لم  یسجل وجود مفردة  ،من نسبة تحقق المفردة%) 66.66(ألعلى نسبة والتي تمثلت بحققت  حیث) y5-1(استخدام الفضاء 

 المنظومات تكامل    

یة          الوظیف
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والشكل  . تأثیر واضح على مفردة التعقید ضمن المشاریع المنتخبة) y5-3(ومفردة التعقید في زوایا النظر) y5-2(تعقید النظام الغذائي
 .یوضح ذلك) 5(

 ً  :بالنسب للخصائص ككل :ثانیا
لفض���اءات الخارجی���ة الحض���ریة مس���تمرة األنت���اج اعتم���اداً عل���ى م���ا حققت���ھ ل التص���میمیة خص���ائصف���ي التب���این أظھ���رت النت���ائج ال

 Y4التماس����ك خاص���یةوم����ن خ���الل تحلی����ل المش���اریع س����جلت . )6(كم����ا ف���ي الش���كل  م���ن مؤش���رات ف����ي عملی���ة تحلی����ل المش���اریع
 Y3التن������وع خاص������یةویلیھ������ا %) 24.65(بمع������دل Y2التكام������ل خاص������یةویلیھ������ا  ،%)26.55(ألعل������ى مع������دل ت������أثیر بنس������بة

ألق����ل مع����دل تحقی����ق والمتمثل����ة  Y5التعقی����د خاص����یةوحقق����ت  ،%)19.60(بمع����دل Y1األس����تمراریة وخاص����یة%) 21.62(بمع����دل
ة األنت���اج تمتل���ك الفض���اءات الخارجی���ة الحض���ریة مس���تمر[  وب���ذلك نالح���ظ ص���حة فرض���یة البح���ث الت���ي تش���یر ال���ى ، %)7.58(ب

  ].مجموعة من الخصائص المتباینة والتي تعمل على تحقیق فضاءات خارجیة حضریة منتجة

 
 

نتائج الخصائص التصمیمیة ) 6(الشكل  التعقید خاصیةنتائج ) 5(الشكل
 للفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاج

 
 : االستنتاجات النھائیة -7
 : أستنتاجات الجانب النظري  -7-1

 :من خالل الدراسات السابقة تم التوصل الى 
الممرات  ،الفضاءات الترفیھیة ،الزراعة الحضریة: تتضمن الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاج المكونات التالیة •

 .الموائل الطبیعیة ،مسارات حركة المشاة ،األیكولوجیة
ھمة للوصول الى فضاءات مصممة بشكل مستجیب لألحتیاجات تمثل الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاج وسیلة م •

 .األجتماعیة والثقافیة والجمالیة ضمن التكوینات الحضریة
لما توفره من ) الدراجات ،المشي(تركز الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاج على أستخدام وسائل النقل المتعددة  •

لى مستوى اتصال األفراد فیما بینھم لتحقیق بیئة اجتماعیة وعلى مستوى اتصال ع انعكسوالذي  األتصال بین المراكز الحضریة
 .األفراد مع المكان لتعزیز االنتماء المكاني وإحساس اإلنسان باألمان ومن ثم تفاعلھ اإلیجابي في المجتمع والبیئة

راً لكونھا تحقق التوازن بین ظوالبیئة الطبیعیة نبیئة المبنیة حلقة الوصل بین الالفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاج تشكل  •
 .إحتیاجات الناس والطبیعة، فضالً عن ربطھا لكل من الفضاءات الخارجیة والنظم الغذائیة والبیئة المبنیة

التلوث  :المعوقات البیئیة الرئیسیة التالیةمعالجة التحدیات الناتجة عن  الىتھدف الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاج  •
 .التنوع األحیائيو وادارة المیاه واستنزاف الموارد الطبیعیة والزحف العمراني والحوادث االختناقات المروریةالضوضائي و

 ،محددة مواقع وأبعادأرتبطت الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاج بأمكانات الموقع حیث ظھرت متفاوتة األشكال وفي   •
 .ن تحدث في أي مكان داخل السیاق الحضريوبالتالي فأنھا یمكن أ

وعلى الرغم من أن ھنالك . تتطلب الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاج الدعم الحكومي باألضافة الى دعم المواطنین •
ونحن في . یزال ھنالك نقص في السیاسات والتخطیط حولھااألنتاجیة في المدن، اال أنھ ال إجراءات اجتماعیة وسیاسیة لتحسین 

عصر اإلستدامة، فالجمع بین األنتاجیة مع التكنولوجیا الجدیدة واالتجاھات المعماریة الحدیثة وكذلك خطط التنمیة المنظمة سیشجع 
 .التنمیة الحضریة داخل المدینة وصوالً الى تعزیز المرونة األیكولوجیة واإلجتماعیة

استراتیجیة تصمیمیة تعمل على [الحضریة مستمرة األنتاج بأنھا  توصل البحث الى وضع تعریف اجرائي للفضاءات الخارجیة •
مع تفعیلھا  ،تماسك وتكامل الفضاءات الخارجیة الحضریة المنتجة مشكلة شبكة مستمرة من الفضاءات الخارجیة المتعددة الوظائف

ددیة الوظیفیة للفضاء والترابط وتفعیل التع( األنتاجیة الفضائیة ضمن النسیج الحضري للمدینة من خالل كالً من آلیة الستمراریة
 .] مولدة فضاءات مستمرة األنتاج ذات خصائص متنوعة) األنتاجیة

 القیاساستنتاجات  7-2
 :من خالل الدراسة العملیة تم التوصل الى

 لفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاج، حیث سجلت خاصیة التماسك اعلى معدلل التصمیمیةتباین الخصائص  -
 .ألستمراریة واخیرا خاصیة التعقید، ثم خاصیة التكامل، تلیھا خاصیة التنوع ومن ثم خاصیة اضمن المشاریع المنتخبة تأثیر

 :فكانت كالتالي مفردات كل خاصیةاما بالنسبة الى -
تماسك ویلیھا مفردة ال خاصیةاعلى معدل تأثیر في تحقیق حیث حققا التماسك الثقافي والتماسك الفضائي  برز مؤشر :التماسك*

 .التماسك الوظیفي
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 )دراسة تحلیلة للخصائص التصمیمیة(الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاج 

تكامل ویلیھا مفردة  ،مفردة تكامل المنظومات الفضائیة أظھرت النتائج أن خاصیة التكامل تتحقق بشكل أكبر بوجود :التكامل*
 . ةیالوظیفالمنظومات 

في األستخدام والتنوع في أنماط مفردة التنوع في التصمیم ویلیھا كل من مفردة التنوع  من خالل التنوعبرزت خاصیة : التنوع*
 . ومن ثم یلیھا التنوع األحیائي ،جتماعيالاالسلوك والتنوع 

 ستمراریةاالویلیھا مفردة أظھرت النتائج ان خاصیة األستمراریة تتحقق من خالل استمراریة الفضاءات الخضراء  :األستمراریة*
حیث أظھرت عملیة تحلیل المشاریع قلة أعتماد المشاریع على كل من  ،الفضاءات الثقافیة ستمراریةاومن ثم  ،نتاجیةالفضاءات اإل

مؤشر المحاور الثقافیة وأنشطة العمل والترفیة في تحقیقھا ألستمررایة الفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاج على الرغم من 
 .تركیز الدراسات النظریة علیھما

 استخدامالتعددیة في  اءات الخارجیة الحضریة مستمرة االنتاج من خالل مفردةفي تحقیق الفض خاصیة التعقید برزت :التعقید*
تعقید النظام الغذائي والتعقید في زوایا النظر حضوراً ضمن عملیة تحلیل المشاریع مما یدل على قلة  تسجل كل من مفردةولم  ،الفضاء

 .النظریةتركیز المشاریع على تحقیقھم بالرغم من تركیز الدراسات 
 
 االنموذج النظري -8

ً أھم ل التصمیمیة خصائصلل نظري أنموذج الى تم التوصلمن خالل ما تقدم  لفضاءات الخارجیة الحضریة مستمرة األنتاج موضحا
 ).7( التي تم تناولھا كما في الشكلوالمؤشرات المفردات 

 

 
 )اعداد الباحثتان(.ومفرداتھا ومؤشراتھا یة الحضریة مستمرة اإلنتاجأنموذج نظري لخصائص الفضاءات الخارج) 7(الشكل

 

  
العناصر الخضراء ضمن الفضاءات المفتوحة للمدینة ) 8(الشكل

 (Ceallaigh,2015,p.45) : المصدر.  
 : المص�������در. تعزی��������ز ورب�������ط المم��������رات) 9(الش�������كل

(Ceallaigh,2015p.42) 

�اطات  جدیدة ارت

  

 improveمحسن ممر
corridor 
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 عی�ا ض�من مح��ور المش�اةالفض�اءات المنتج��ة زرا)10(لش�كل 
(Ceallaigh,2015,p.80) 

م�ع ) grand canal dock square( تكام�ل فض�اء) 11(الش�كل 
المص���در  .وظ��ائف البیئ��ة المحیط��ة الثقافی��ة والتجاری��ة والس��كنیة

http://www.designboom.com/architecture/daniel-
libeskind-grand- 

  
 :ی���ة المص���درتكام���ل فض���اءات الواجھ���ة المائ) 12(لش���كل 

(Ceallaigh,2015,p.53) 
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