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Urban Agriculture Spaces in Built Environment 

Analytic study of spatial properties and multi-uses 
 
 
 
 
 

 
Abstract 
The research had taken the concept of urban agriculture as one of the concepts that appeared within the 
sustainable trends in the city, and because of limited green areas, popular growth, and ongoing neglect 
to the urban landscape in cities. Moreover, in order to get the essential role of urban agriculture in the 
city, it requested the need for research in this concept. 
Therefore, the research problem appeared, as a knowledge need to explore the urban agriculture 
concept and its applying ability in order to avoid ongoing neglecting of urban landscape in the city. 
In order to solve the research problem, a previous literature review had been at the origin of the 
concept, reached to the most important vocabulary and indicators related to the special properties and 
the multi-use activity of the urban agriculture spaces of the city. Then the research examined the 
hypotheses, by a destructive and analytic study for urban agriculture projects.  
The results showed the connection of achieving urban agriculture within city landscape, by the 
contextual linking as the main characteristics, also the social and cultural uses as the most important 
use achieved by the presence of urban agriculture in the city landscape. 
Finally it had been reached to a theoretical model for urban agriculture in the city landscape. 
Key Words: Urban Agriculture, Landscape, spatial properties, multi-uses. 

 
 فضاءات الزراعة الحضرية في البيئة المبنية

 دراسة تحليلية للخصائص الفضائية واألستخدامات المتعددة
 
 
 
 
 

 (11/05/2017&        تاريخ القبول:         04/12/2016)تاريخ االستالم: 

 :المستخلص
محدوديتة المستاحات ستتدام يتي المتدون ونظترا  لتناول البحث مفهوم الزراعة الحضرية كأحد المفاهيم التي ظهرت مع التوجه المي

للفضتتاوات الخارجيتتة الحضتترية للمتتدون وأجتت  او تأختتح الزراعتتة الحضتترية الخضتتراو وازديتتاد النمتتو الستتكاني واحهمتتال الحا تت  
 .دورها اأساسي يي المدينةن تطلب االمر الى ضرورة البحث يي هحا المفهوم

مكانيتتة تطزي هتتا متتو لجتت  تجنتتب اأهمتتال  لتتحا زتترزت م تتكلة البحتتث بالحاجتتة الم رييتتة الستك تتام مفهتتوم الزراعتتة الحضتترية وات
 .للمدو الحا   للفضاوات الخارجية الحضرية

ولغتتترل حتتت  الم تتتكلة البحتيتتتة تتتتم استتتت رال عتتتدد متتتو الدراستتتات الستتتاب ة والتو تتت  التتتى اهتتتم المفتتتردات والم  تتترات المت ل تتتة 
اوات الزراعتة الحضتترية يتي الزيصتة الخارجيتة الحضتترية للمدينتةن وتتم وضتتع بالخ تاص  الفضتاصية واالستتخدامات المت تتددة لفضت

يرضية البحث والتح ق مو  حتها وحلك مو خالل الدراسة التحليلية لم اريع طب ت الزراعة الحضريةن حيث تم التو   التى 
حيتتث ظهتتر ية يتتي المدينتتةن لزتترز المفتتردات والم  تترات التتتي تستتاهم يتتي تف يتت  ودعتتم االستتتخدامات المختلفتتة للزراعتتة الحضتتر 

ارتبتتات تح يتتق الزراعتتة الحضتترية ضتتمو الفضتتاوات الخارجيتتة للمدينتتة زخا تتية التترلخ متتع الستتيام كتتأزرز الختتوا ن واالستتتخدام 
  االجتماعي والحضاري كأهم استخدام يتح ق بف   وجود الزراعة الحضرية يي الفضاوات الخارجية للمدينة.

 ري لتح يق الزراعة الحضرية يي الفضاوات الخارجية للمدينة.واخيرا  تم التو   الى لنموحج نظ
  ن الخ اص  الفضاصيةن االستخدامات المت ددة.الزراعة الحضريةن الفضاوات الخارجيةالكلمات المفتاحية: 
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 مقدمةال -1
حيتتث  نضتترية للمدينتتةلم الجتتة م تتاك  اأهمتتال الحا تت  للفضتتاوات الخارجيتتة ضتتمو الزيصتتة الح زتترز مفهتتوم الزراعتتة الحضتترية

متو  ولمكانيتة تطزي ته مفهتوم الزراعتة الحضترية التي تناولت هتحا المفهتوم التى وجتود يجتوة م رييتة حتول ا ارت اأدزيات الساب ة
وهو ما يمت  م تكلة البحتث. ولهتحا هتدم البحتث التى ستد  نلج  تجنب االهمال الحا   للفضاوات الخارجية الحضرية للمدو

تح تق الزراعتة الحضترية ضتمو الفضتاوات الخارجيتة للمدينتة بتأمتالك  ارتبتاتالبحتث  يتترلوا نة ال لميتةلم ريتهحه الفجوة يتي ا
تلتك الفضتتاوات لمجموعتتة متتو الخ تاص  الفضتتاصية المتباينتتة اأهميتتةن ولت تتجيع الزراعتة الحضتترية لت تتدد لستتتخدامات الفضتتاو 

 .الحي يساهم يي م الجة لهمال الفضاوات الخارجية ضمو المدينة
 :باآلتي منهجية البحث تمتلت
 .ج  او تأخح الزراعة الحضرية دورها اأساسي يي المدينةأ وانواعها الت ريف بمفهوم الزراعة الحضرية -

مكانيتتة تطزي هتتا متتو لجتت  تجنتتب اأهمتتال  - زتترزت م تتكلة البحتتث بالحاجتتة الم رييتتة الستك تتام مفهتتوم الزراعتتة الحضتترية وات
 .للمدو الحا   للفضاوات الخارجية الحضرية

ح  الم كلة مو خالل است رال االدزيات الساب ة التي تناولت مفهوم الزراعة الحضترية لغترل استتخال  اهتم المفتردات  -
 .والم  رات التي ت م  على تح ي ه

 . ياغة الفرضية -

رية اعتمتدت الزراعتة الحضتمتو الم تاريع نتخبتة عينتات م و تف وتحليت زالنظري  احطارالمستخل ة يي مفردات التطزيق  -
 .ضمو يضاواتها الخارجيةلمواجهة االهمال الحا   يي يضاواتها الخارجية 

 طرح النتاصج واأستنتاجات. -

 مفهوم الزراعة الحضرية  -2
الدراستات حتول هتحا  متا تناولتته وييمتا يلتي لهتمالزراعة الحضرية مع اأهتمام ال المي للتوجته المستتدام يتي المتدون ظهر مفهوم 

  المفهوم:
اعتة االيكولوجيتة التتي تحتدث داخت  المدينتة. أنهتا تتتيا زراعتة المحا تي  الغحاصيتة لالستتهالك المحلتين التحي يتديره ي الزر ه -

لزلديتتة لالستتتخدام الختتا  لو أغتترال تجاريتتة داختت  احطتتار المحلتتي أرل متتو االمجتمتتع المحلتتين باأضتتاية التتى استتتصجار ا
استتهالك الطاةتة يتي  ت ل  مو التلوث يي الغتالم الجتوين وتتويرو خ  المدينة نفسه. تزيد الزراعة الحضرية التنوع الزيولوجي دا

متتع حلتتكن يتترو الزراعتتة الحضتترية ال تكتتوو مكتفيتتة حاتيتتا للحفتتاغ علتتى االحتياجتتات الغحاصيتتة للمدينتتةن أو الب تتمة مجتتال الن تت . 
 ,Turkyilmaz, 2013.]واردات الغحاصيتةالتى الت كتيرن وستوم يكتوو هنتاك داصمتا حاجتةالزيصية للمدينة هي داصما لكزر مو حلك ب

p.161] 
وتوزيع المواد الغحاصية والنباتتات غيتر الغحاصيتة ومحا تي  اأ تجار وترليتة الما تيةن مبا ترة  التجهيز)الت نيع( نهي "الزراعة -

والنفايات  . وهحا يتطلب الموارد )اأرلن(على حد سواو هامش المنط ة الحضريةداخ  وعلى ) للسوم يي المناطق الحضرية
واأدوات والمركبتتتتات(ن ولكتتتتو ليضتتتتا يخلتتتتق متتتتوارد  ال ضتتتتوية( والختتتتدمات )الماليتتتتة والن تتتت (ن والمنتجتتتتات )الكيماويتتتتات الزراعيتتتتة

تجات )الزهتور والخضتروات والفاكهتة المنوال الج(ن و  الخدمات )خدمات المطاعم والترييهوالسماد( و  والمناخ )المناطق الخضراو
كمتا ينظتر للزراعتة الحضترية باعتبارهتا ير تة لتحستيو اأمتو الغتحاصي والزيصتة الحضترية  .لبتاو(ت اأومنتجتا والخضر والدواجو
 .[Mougeot,2006, p.4] يي الوةت نفسه

ن ةماصلتتتة لو لي يتتت نة لو  تتتغيرةت ريبتتتا لي مستتتاحة يتتتي المدينتتتة كزيتتتر  ت تتتغ يمكتتتو لو تأختتتح لي  تتتك ن و  إنتاجيتتتة مليتتتةهتتتي ع -
ن يتتي المتنزهتتات greenfield)) مواةتتع الح تتول الخضتتراولو  (brownfieldالزنيتتة ) الح تتول ن يتتي مواةتتعةمستتتطيلعموديتتة لو 

 [Bohn & Viljoen, 2005, p.15. ]وعلى الطرم المست لحة
ن وتحسيو اأمو الغحاصي لألسر عو طريق الجمع زيو الطزي تة وحيتاة المدينتة لحد مو الف ر يي المناطق الحضريةهي لداة ل -
نته لتي   حيث او  نع نم ا الط ام المتاح للف راو يي المناطق الحضرية هو عن ر هام مو عنا تر االستتدامة الحضترية. وات

 [Baker,2004, p.305] .ي خ لتحسيو دخ  اأسر المحتاجة مو خالل تويير ير  ال م ن ولكو ليضا يزيد مو جودة حياتهم
د لكتت  متتتر مرلتتع متتو اأرل وهتتحا يتتوير لعلتتى ال واصتت ت تتير الزراعتتة الحضتترية ب تتورة رصيستتية حنتتتاج الفواكتته والخضتتارن -

دارة المجتمع نالحضرية كما او نطام ممارسة الزراعتة يتي  حيث انها الن ات الحي ي طي الفر ة لتطوير الم اركة ال امة وات
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كتوو حيتث ت صق الستوم حات االنتاجيتة المرتف تةالمناطق الحضرية النموحجية هتي حتداصق الغتحاو علتى نطتام  تغير التى حتدا
 .[p.63, 2005Viljoen & Bohn,] كفاوة الفضاو عالية

 [p.xixViljoen & Bohn,2005,]: ةنيأنواع الزراعة الحضرية ضمن المد -3
  :المدو الى الخارجن واالعتماد على السيارة للو ول إلى ال م  والت اية والترييه. الزراعة الحضرية يي هو توسعاالمتداد 

  ويتتي  الم تانعنطتع اأراضتي التتي تتتم ا تغالها لألغترال ال تناعيةن علتى ستتزي  المتتال مواةتع ة يهت البنيععة:مواقع  الحقعول
 كتير مو اأحياو تكوو ملوتة بالفضالت الكيمياصية الناتجة مو االستخدام ال ناعي السازق لها.

 ةد تستخدم حاليا  كمواةع للمباني ال مرانية الجديدة. -

وبالتتالي يأنهتا  لألكت نلو تجديتدها يتي المنتاطق حيتث يتتم زراعتة المحا تي  ال تالحة إحا كانت ملوتة يتم الت ام  متع الترلتة  -
 تركز على مزدل لو جميع اأراضي ينبغي لو تستخدم لت ظيم ال اصد المستدام.

  :هتتي ةطتتع اأرل التتتي ال تكتتوو مزنيتتة متتو ةزتت ن علتتى ستتزي  المتتتال اأراضتتي الزراعيتتة والغابتتات مواقعع  الحقععول الخضععراء
 الجديدة.يي كتير مو اأحياو تكوو هي المواةع المفضلة لتطوير الضواحي و  نهاتوالمتنز 

  ي  د زها الزراعة غير التجارية مو المواد الغحاصية والزهور لتخصصية:االزراعة. 

 .2م 250ن وعادة تزلغ مساحتها المملكة المتحدة حيث تم تأجيرها لأليراد مو ةز  السلطات المحلية يي كما
ن وأجت  او تأختح للفضتاوات الخارجيتة الحضتريةمحدودية المساحات الخضراو يي مدننا واحهمال الحا   لنضرا  و  مما ت دم

ن لحا جاوت  ياغة الم كلة البحتية ن تطلب االمر الى ضرورة البحث يي هحا المفهومهاالزراعة الحضرية دورها اأساسي يي
ة الحضتتتترية ولمكانيتتتتة تطزي هتتتتا متتتتو لجتتتت  تجنتتتتب اأهمتتتتال الحا تتتت  بالحاجتتتتة الم رييتتتتة أستك تتتتام مفهتتتتوم الزراعتتتت)المتمتلتتتتة 

 .(للمدو للفضاوات الخارجية الحضرية

ومو لج  ايجاد الح  لهحه الم كلة تم مراج ة الدراسات الساب ة التي تناولت مفهتوم الزراعتة الحضترية لغترل استتخال  اهتم 
 :المفردات والم  رات التي ت م  على تح ي ه وكما يلي

 سات السابقة التي تناولت مفهوم الزراعة الحضرية الدرا -4
 [Viljoen & Bohn/2005]و [Jackson/2003]و [Spence/1999]و [Garnett/1996] متتتتو متتتتو ختتتتالل دراستتتتة كتتتتال  

 [Viljoen & Bohn/2009]و [Keizer/2008]و [Wakefield/2007]و [Hassink/2007]و [Mougeot/2006]و

التتتتي ظهتترت ال ديتتد متتتو الخ تتاص  الفضتتاصية  ن[Garvin/2012]و [Bradford/2011]و [Amin/2010]و [Lovell/2010]و
كمتا ظهتر االستتخدام المت تدد لفضتاو الزراعتة الحضترية ضتمو الزيصتة المزنيتة وييمتا يلتتي  نتتستم زهتا يضتاوات الزراعتة الحضترية
 :المطروحة واالستخداماتتوضيا أهم الخ اص  الفضاصية 

 فضاءات الزراعة الحضرية في البيئة المبنية  تسم بهاالفضائية التي ت الخصائص 4-1
 االحتتواومواةتع الزراعتة الحضترية  تك  متو ل تكال الزتد او تمتلتك حيتث  نخا ية حات م نى ضمو المدينتةهي : االحتواء -ل

ت تبا اح تتبايو حدودها يي السمك وال فايية ن كما تكوو المواةع حات حضور ب تري ةتوي ن ويتي ب تل الحتاالت  نالفضاصي
 .[p.55Bohn,Viljoen,2009,] واضحة ي خ عند الطوازق ال ليا مو المباني المجاورة

النظتر المختلفتةن  ن تاتما تكوو مرصية متو عتدد متو النوايتح المحيطتة و  الزراعة الحضرية غالبا   الرؤية المشتركة: وسائل -ب
ن يأنته  ق تطت  علتى موةتع الزراعتة الحضتريةوعلى هحا النحون يتم تزويد النا  بم در ب ري م ترك . يترحا كانتت ستت  ت

ن أنهتا تترلخ الجمهتور متع التنظم الةتة زتيو الستكاو والمتزارعيو مهمتةهتحه ال او . ب ةيمة الفضاو المفتتوح زنستبة ستتةيتم ضر 
نتا  مفتتوح داخت  المدينتة الكتيفتة التتي هتي مست ى كتيتر متو الالتتوير ال ت ور بالفضتاو كما لنهتا  نية التي تدعم الحياةالطزي 

[Bohn&Viljoen,2005,p.186]. 

 
 [Bohn&Viljoen,2005, p.186] . الم در( وساص  الر ية الم تركة1 ك  )

والتتتي تستتاعد يتتي توحيتتد واتعطتتاو  الستتيامنمتتع  تتضتتمو الزراعتتة الحضتترية التترلخ الب تتري والفيزيتتاصيمعع  السععياق:  التترلخ-ج
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 .ري التماسك إلى لجزاو يحتم  لو تكوو متباينة مو النسيج الحض
 .[p.56 2009, ,Viljoen&Bohn]المحلية التموجات يي الطولوغراييا تزرز التضاري   النحت: جودة-د
 -المبنية: األستخدامات المتعددة التي تحققها فضاءات الزراعة الحضرية ضمن البيئة  4-2
  األيكولوجي:األستخدام أ.

ختتالل الستتيطرة علتتى استتتخدام اأراضتتين نظتتام الطاةتتة  المتتدو هتتي ليضتتا يتتي موةتتع رصيستتي لل متت  علتتى التخفيتتف والتكيتتف متتو
دارة النفايات والمياه.  واالنب اتات وات

 -الحضرية: اأستخدامات اأيكولوجية المت ددة ضمو الزيصة 
 .[Lovell,2010,p.2503] االغحية بكفاوة للمستهلكيو حي ال بكات  الحفاغ على الطاةة: تطوير نظم الن   مع تويير -
 حتد متو التلتوثوبالتتالي يأنهتا ت ال ضتويةنوالنفايتات  : تتح ق مو خالل إعادة استخدام مياه ال ترم ال تحيمخلفاتإدارة ال -
 [Mougeot, 2006, p.5]نخفال يي مركبات الن   أتحسو مو نوعية الهواو مو خالل تخضير المناطق الحضرية واو 
ب تتتتل  طتتترم تحويتتتت جتتتتازي يتتتي زيتتتتادة التنتتتتوع الزيولتتتوجي عتتتتو تمتلتتتك الزراعتتتتة الحضتتتترية االستتتتخدام احي الزيولتتتتوجي:التنتتتوع  -

مو ال جيرات  االسيجة بأسيجةاستزدال و  نإلى الحداصق ال امة والمزارع الفضاوات المفتوحة حات التنوع المنخفل )لي ال  ب(
 .[Amin,2010, p.458] الحية
دينتة تستتاعد علتى تحستتيو المنتاخ المتتادي أو : الفضتاوات الخضتتراو حتول الكتتت  والمنتازل يتتي المالتتحكم يتتي المنتاخ المحلتتي -

دخال الرواصا  الت ات الغبار  نالمدينةمت ة إلى  اأكترالنباتات يمكو لو تساعد على زيادة الرطوبةن وانخفال درجات الحرارة وات
ر الريتتاح الترلتتةن ويستتاعد ليضتتا يتتي كستتوعلتتى  النباتتتات واأ تتجارلورام  علتتى هموالغتتازات متتو الهتتواو الملتتوث متتو ختتالل ترستتز

 .[Amin,2010, p.458] واعترال اح  اع ال مسين وخلق الظ  واأماكو المحمية
اأراضتتي ال تتاغرة والمهجتتورة إلتتى يضتتاوات خضتتراو منتجتتة  علتتى تحويتت : تمتلتتك الزراعتتة الحضتترية ال تتدرة تخضتتير المتتدو -

 .[Lovell,2010,p.2503] لالستخدام مو ةز  السكاو
حيتث يمكنته يتي ظت  ال واةتب الستلزية ن ري يمكو لو يكوو "لداة ةوية لتحسيو حالة احنستاو"الت ميم الحض  حة االنساو: -

او يخلتتق إمكانتتات الزيصتتة المزنيتتة لكتتي يكتتوو لهتتا تتتأتير  نالتتتي تواجههتتا المتتدو كتتتدمير الزيصتتة النتتاتج عتتو تطتتوير الزنيتتة التحتيتتة
تحستتيو ال تتحة  الزتتدنينلزراعتتة الحضتترية لزيتتادة الن تتات إيجتتازي علتتى ال تتحة الزدنيتتة وال  ليتتة. علتتى ستتزي  المتتتالن تستتتخدم ا

 [Jackson,2003, p.64] النفسي.ال  لية باالضاية الى زناو رل  المال االجتماعي والرياه 
ولحلك الزد لو ت مم الحداصق مع اخح المستخدميو زنظر االعتبارن ويي حالتة اأ تخا  الم رضتيو للخطتر متت  كبتار الستو 

يمتتو الضتتروري النظتتر يتتي لن تتطة منخفضتتة الجهتتد المزتتحولن  الب تتريةنيو متتو ييتترو  ن تت  المناعتتة لو اأ تتخا  المتضتترر 
الزراعيتة جنتب المتواد الكيمياصيتة وعلى سزي  المتال بما يي حلك الري بالتن يخن المضخات اليدويةن واختيار النباتات المناستبة وت

[p.25 2011, Bradford, A.,]. 
مو الفواصد ال حية حات ال لة بالزراعة الحضريةن مما يساعد على دمج النا  يي المجتمع مو ال ديد  وتوضا مزارع الرعاية

 .[Hassink,2007, p.55] االست اللية والمكانة االجتماعيةخالل ت ديم عم  هادم والحي يمكو لو ي دي إلى ةدر لكزر مو 
م سسة ال حة ال  لية يي المملكة ةد اعتريت ن و  ليا  ولخيران تم االعترام بكوو الزراعة الحضرية تساعد يي عالج المرضى ع

دراستتة لجرتهتتا جام تتة واليتتة يلوريتتدا والتتتي ت تتم  طتترم الم تتاة  ن هتتيي ت ريتترهم "استتتراتيجيات الم ي تتة"المتحتتدة رستتميا زهتتحا يتت
 حتتول تو تتلت إليهتتاالنتتتاصج التتتي اأستتتاحة )جنيفتتر زرادلتتي( باعتبارهتتا واحتتدة متتو م تتدي الدراستتة التتى ت تتير لح  والطتترم الحل يتتة

"مجترد الم تي حتول حدي تة نباتيتة ي لت  متو مستتويات اآلتار المترتبة عو الزراعة الحضرية يي تح يق ال حة والرياه حيث او 
متو هتحه  ي مت  علتى االستتفادةمتع مواةتع الزراعتة الحضترية ستوم ات تال النتا  الم نى الضمني يتي هتحا هتو لو واو  نالتوتر

 .[Spence,1999,p.7]يمكو لو تسهم يي خفل تكاليف ال حة ال امة. والتي عو خفل احجهاد الناتجة  نالفواصد ال حية
 االجتماعي والحضاري:األستخدام ب.

تمتلتتك الزراعتتة الحضتترية استتتخدامات يتتي مجتتال التنميتتة المجتم يتتة وبالتتتالي تستتاهم يتتي التجديتتد الحضتتري والحتتد متتو التمييتتز 
ال  الفاصتدة الحضترية حاتحيث لو االحياو يمكو لو تزتدو ليضت  متع الحتداصق ن ية عديدةيمة وتوليد منايع اةت ادومكايحة الجر 

 .[Wakefield, 2007, p.22] التهميش كالتسيما يي المجتم ات التي ينت ر ييها االستب اد االجتماعي وم 
الفوضتتى الختتوم ومزيتتد متتو يتتي الم ازتت ن الكتيتتر متتو المبتتاني ال تتاغرة والمهجتتورة يتتي "الزيصتتة المضتتطرلة" مرتبطتتة بتتال نف و 

[Garvin, 2012, p.3]وتما يا مع نظرية "النوايح المحطمة"ن التي تن  على لو عالمات الفوضتى وي ت  الجتراصم ال تغيرة  ن
" و دراستتتة حديتتتتة لجريتتتت يتتتي ييالدلفيتتتا ةيمتتتت  تتتتار "تخضتتتيريتتتر .[Keizer,2008,p.322]بمتابتتتة ن طتتتة انطتتتالم للستتتلوكيات
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تأتير "التخضير" للفضاوات ال تاغرة  وتم تسجي  ن/ لو ت زيز السلوك الم ادي للمجتمعجحب والفضاوات ال اغرة مو حيث 
مو خالل الم تابالت النوعيتة والم تين وةتد  الت ييممو حيث مفاهيم السالمة والفوضى للسكاو ضمو مساية محددةن حيث تم 

ةزت  عمليتة "التخضتير".  ( ل تهر3.5ن علتى يتترة)تداوات والسرةات يي المكاو ال تامسجلت ال رطة الجريمة بما يي حلك االع
ضتاية الترلتة الستطحية وال  تب وغتر  اأ تجار ولنتاو ستياج خ تزي و وةد  ملت عملية "التخضير" تنظيف  تسوية اأرل وات

ك الستتتالمة يتتتي جميتتتع لنحتتتاو يتتتي إدرا تحستتتنا   زوجتتتود وتمتلتتتت النتيجتتتة النهاصيتتتة ننخفل علتتتى المحتتتيخ متتتع يتحتتتات التتتدخولمتتت
 .[p.66Viljoen&ohnB,2005,] التخضير

 ه ةتتد  تتجعلمتا يتتي مجتال التنميتتة الحضتترية المجتم يتةن بمتتا يتتي حلتك ت زيتتز ةتتدر لكزتر متتو ال دالتتة االجتماعيتةن حيتتث لتتوح  لنت
 "والحد مو 'احجهتاد والت تب التحهنيالنا  على استخدام هحه الفضاوات كمواةع لالنتماو االجتماعين ولناو احياو ال ز والفخر 

يتتي الزيصتة الحضتترية. كمتا يمكتتو للزراعتة الحضترية او تتتوير لمتاكو االجتماعتتات التتي تستتما بمناة تة ال ضتتايا حات متو ال تيش 
 .[Keizer, 2008, p.1681] ال لة التي تهم المجتمعن مع تويير لغة م تركة يي مجاالت ت دد اأعرام
ن متو يتر عتو الهويتة المحليتة لو ال رةيتةةيمتة للت زكما ةدمت زراعة المحا ي  الغحاصية الحضرية يي كتيتر متو اأحيتاو وستيلة 

 . [Garnett, 1996, p.264] الت ايي احنتاجخالل تزايد 
 التعليمي:األستخدام ج.

او لن طة زراعة المحا ي  الغحاصية يي المناطق الحضرية هي موارد ت ليمية ةيمة داخ  المدار  متع إمكانيتة استتخدامها يتي 
كمتا او  نيدية مت  ال لوم والجغراييا والمواضيع عزر المناهج الدراسية الجديدة مت  الدراسات الزيصيتةما يت لق بالموضوعات الت ل

نه لو ي تزز احا طزتق هتحا المتنهج ال ملتي يتي التتدريب يمتو  تأو  نمهم جتدا يتي م ظتم المتزارع الحضتريةالت ليم هو ليضا ن ات 
ر تغيتتر الزيصتتة وازديتتاد الخزتترة الحستتية التتتي ال ت تمتتد علتتى المظتتاهر الت لتتيم ونوعيتتة الحيتتاة للطتتالب والمتتواطنيو متتو ختتالل تتتويي

 .[p.58 2005, ,Viljoen&Bohn]االستهالكية 
 الغنيتتةنكمتتا لو الحتتداصق ال امتتة الحضتترية لل تتاصالت الفرديتتة يمكتتو لو تتت دي التتى زيتتادة يتتر  الح تتول علتتى المتتواد الغحاصيتتة 

 .ة التي هي جديدة وغير مكلفةوتويير الفر ة لزراعة المحا ي  الغحاصية المحلي
   :المؤقتةاألستخدامات  د.

ت تترح االستتخدامات الم ةتتة متت  المناستبات االحتفاليتة كزيتارة الستيرك لو حفت  زيتام لو  المفتوحتةني  د زها او ةطتع اأرل 
 .االجتماعيةلةامه الم ارل واأسوام لو الحل ات الن ا ية والف اليات 

المت ددة للزراعة الحضرية باأضايه الى االنتاج الزراعتي والتتي تتضتمو  االستخداماتر زوضوح يظهلعاله  مو خالل ما طرح
تخضير المدينةن التحكم بالمناخ المحلتين تستليخ الضتوو علتى االستتخدام المنتتج للنفايتات ال ضتوية )اأيكولوجية االستخدامات 

 االجتماعيتةواالستتخدامات الزتدني وتحستيو ال تحة ال  ليتة(ن  زيتادة الن تات نالحضترية الزيصيتة للطاةتةوالتخفيضات يي الب مة 
الترييتته( باأضتتاية التتى االستتتخدامات الت ليميتتة واأستتتخدامات  نرعايتتة المستتنيون تخفيتتف التتتوتر حتتتى يتتي حتتي مكتتت  بالستتكاو)

 الم ةتة.

 جعودة النحعت( ،م  السعياق الربط ،وسائل الرؤية المشتركة ،االحتواء)فضائية من خالل ما تم التوصل اليه من خصائص و 
  أستخدامات مؤقتة( ،تعليمية ،اجتماعية وحضارية ،ايكولوجية)الحضرية لزراعة لفضاءات اواستخدامات متعددة 

يععرتبط تحقععز الزراعععة الحضععرية ضععمن الفضععاءات الخارجيععة للمدينععة بعع متال  تلعع  )ع تععم صععيارة فرضععية البحععث المتم لععة بعع
فضعائية المتباينعة األهميعة، وبتشعجي  الزراععة الحضعرية لتععدد أسعتخدامات الفضععاء الفضعاءات لمجموععة معن الخصعائص ال

 .الذي يساهم في معالجة أهمال الفضاءات الخارجية ضمن المدينة(
فرضية البحث تم اعداد استمارة لوصف وتحليعل المشعاري ، حيعث تناولعت االسعتمارة أهعم المفعردات الرئيسعية صحة والختبار 

و)العمعودين الحضرية في )العمودين االول وال اني(، اما )العمود ال الث( فقد تضعمن مؤشعرات كعل مفعردة،  وال انوية للزراعة
( او 3الراب  والخامس( يضمان وصف المشروع  م تحليل درجة تحقز مؤشراته، ف معا ان يتحقعز بشعكل جيعد فيعيعة قيمعة )

وكمعا  (،0( او ال يتحقعز فيعيعة قيمعة )1يمعة )( او يتحقعز بشعكل ضععيف فيعيعة ق2يتحقز بشكل متوسعط فيعيعة قيمعة )
 :ي( التال1موضح في الجدول )

 تان[اعداد الباحث] المشاريع وصف وتحليل( نموذج استمارة 1جدول )

المفردة 
 الرئيسية

الوصف من  المؤشرات المفردة الثانوية
 المصادر

 درجة التحقق
0 1 2 3 

الخصاااااااااااااااائص 
 الفضائية 

   ةالحدود السميك االحتواء
   الحدود الشفافة

   النوافذ المحيطةوسااااااااااا ل ال  يااااااااااة 
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   زوايا النظ  المختلفة المشت كة
   بص يا   مع السياق ال بط

   فيزيا يا  
   )التضاريس المحلية( غ افياكطوبو  ،كشكل جودة النحت

االساااااااااتخدامات 
 المتعددة

   الحفاظ على الطاقة االيكولوجي
   تإدارة المخلفا

    التنوع البيولوجي 
   التحكم في المناخ المحلي 

   تخضي  المدن
   صحة االنسان

االجتمااااااااااااااااااااااااااااعي 
 والحضاري

   التفاعل االجتماعي
   الت فيه)األستجمام(

   الت اث الثقافي
 التعليمي

 
   استخدام الفتات تفسي ية غنية بالمعلومات

   لتعليماستخدام البيت الزجاجي ل
   استغالل االراضي الملوثة ألقامة البحوث العلمية

األساااااااااااااااااااااتخدامات 
 المؤقتة

فو فقامااه  المناساابات االحتفاليااة مثاال زيااارة السااي ف فو حفاال زفااا 
 (األجتماعيةالمعارض واألسواق فو الحلقات النقاشية والفعاليات 

  

 

 الدراسة العملية : -5
الخارجيتة  ضتمو يضتاواتها المدو التي طب ت الزراعتة الحضتريةينات تمتلت بمجموعة مو اجريت الدراسة ال ملية على ع   

والمهملة الى مستاحات خا تة بالزراعتة الحضترية  غير المستغلةوةد كاو ال ام  الم ترك زينها ةيامها يي تحوي  المساحات 
 ت م  على دعم التوجه المستدام يي المدينة.

 :وصف العينات
 (Buonanno, 2012, p.1-9) 2012،نابولي زراعة الحضرية في : الالمشروع األول

 منط ة الدراسة واة ة زيو ميناو مدينة نازولي والمناطق الناصية  رم البالدن زيو الجزو التاريخي والمدينة ال ناعية. الموق :
خارجيتتتة الحضتتترية يتتتي تستتتليخ الضتتتوو علتتتى الزيصتتتات الجديتتتدة المتطتتتورة والك تتتف عتتتو الميتتتزات الخفيتتتة للفضتتتاوات ال الهعععد :
 المست ز .

يتي  ةمهمت ألةمتو ةضتية يتي حايتة الخطتاب التى مستالم روع ركز على الزراعة الحضرية كونها انت لت يتي الستنوات االخيترة 
وركتز علتتى االجابتة علتتى الكيفيتة التتتي تمكتو يتتي اعتادة ادماجهتتا يتي المتتدو الم ا ترة. حيتتث او  نالزنيتة التحتيتة االستتتراتيجية

 واحد وال  ريو زدلت زتجديد نفسها مو خالل إعادة اكت ام ةيمة التنوع الزيولوجي يي المناطق الحضرية.مدو ال رو ال
مو لج  دراسة واعتادة انتتاج التنظم اأيكولوجيتة  نتضمو الم روع ت ميم م هد بحتي كزير أنتاج زراعي لكتر كفاوة وتطور

متتو ختتالل  ي بطري تتة تمكتتو متتو تجتتاوزه ستتيرا علتتى االةتتدام اووالفضتتاوات الخارجيتتة المختلفتتة كمتتا تتتم ت تتميم ستتطحه الختتارج
 .ركوب الدراجات الهواصية

ال مارة( والتحي حكتر المستتويات المختلفتة  نالتغحية ن) الزراعةAAA Agricoltura”ومو ناحية اخرى ي د ع د م تمر ب نواو "
 ل رية .مزرعة ا نالمزراع ال مودية نللزراعة الحضرية :الجدراو او االسطا الخضراو

 ( مفردات تحقيز الزراعة الحضرية في مدينة نابلس2جدول)
المفردة 
 الرئيسية

المفردة 
 الثانوية

 الوصف من المصادر المؤشرات
التقيي
 م

الخصااااااائص 
 ةالفضائي

 االحتواء
 الحدود السميكة

السااور رساام المحاايط الخااارجي للمشاا وع، والااذي نظاام 
األعمادة( )جذوع األشاجار الصاغي ة و بالعناص  الطبيعية

حياااج تجماااع بمشاااكال مختلفاااة تبعاااا ألساااتخدام ا لخلااا  
 (6و) (5فضاءات مسيجة. كما في الشكل)

3 

 0 الحدود الشفافة

وسااا ل ال  يااة 
 المشت كة

 النوافذ المحيطة
 

0 

 0 زوايا النظ  المختلفة

الااااااا بط ماااااااع 
 السياق

وجااود روابااط بصاا ية وفيزيا يااة ضاامم المشاا وع مااام  بص يا  
اتي ضاامم المحاااور متااداد المسااتم  للغطاااء النبااخااالل األ

 (8. كما في الشكل)الح كية للمش وع

1 

 3 فيزيا يا  

 جودة النحت
 طوبوغ افي كشكل،

 )التضاريس المحلية(

ضاامم  وجااود فحتاا ام للتضاااريس الطبيعيااة والطبوغ افيااا
الموقاااع والتااااي تاااام اعتمادراااا كمحاااااور ح كيااااة للمشاااااة 

 والدراجات.
2 

 2جماااع المشااا وع الحفاااظ علاااى الطاقاااة تحقااا  ماام خاااالل  الحفاظ على الطاقة االيكولوجي تاالستخداما
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 2012،المشروع ال اني: الزراعة الحضرية في ديترويت
 يداو. 425بما ي ارب مو  ديترويتنوسخ مدينة الموق : 
 ومنتجة. دمج الزراعة الحضرية يي يضاوات المدينة بطري ة ت اركيةن جميلةالهد : 

وحلك ب د هدم مزنى اليييت التأريخي يي وسخ المدينة. لهحا  2010منط ة الم روع هي عبارة عو لرل  اغرة منح عام 
الت ميم لي م  مواد وممارسات مستدامة حيتما كاو تطور  والخا .تم استتمارها ب ك  م ةت مو ةز  ال طاعيو ال ام 

وحدي ة ترييهية ت ليمية لالطفال توير  نوالتمتع بم اريع ينية حالية او مست زلية تتوير يضاوات لألست مال ال ام نحلك ممكنا
 المجتمع.وبالتالي يأو نجاح الم روع ي ود لتحوي  ةط ة لرل مهملة لخدمة  نتجرلة ت ليمية غنية يي مساحة  غيرة

 
 [Gutierrez, 2012]. المصدر الة فضاءات الزراعة الحضرية وتحوله الفييتمبنة هدم  (2شكل )

يوضا كيفية وضع م ايير لت ميم الزراعة الحضرية مع ت زيز  نم روع اليييت هو متال لمهندسي الفضاوات الخارجية
التجرلة الحضرية. يمع اأمو الغحاصي ل بحت الزراعة الحضرية م در لهتمام عالمين حيث لو نمو الزراعة الحضرية 

ي ال ومتكام  تماما يي  نمستدام نارجية المنتجة ب ك  جمي ن وظيفيلمر ال مفر منه. وةد تم ت ميم الفضاوات الخ
 المدينة بطرم جديدة ومزتكرة ومتيرة للده ة.

لوظااا ف التاا ويط للطعااام، األنتعاااج واالنتاااج الزراعااي،  دةالمتعد
 .االستخدام ولة الوصول، س ولة س

 0  إدارة المخلفات

  التنوع البيولوجي 
تحويل بعض الفضاءات المفتوحاة ذات التناوع المانخفض 

اسااتبدال  إلااى الحاادا   العامااة والماازارع )في العشاا (
 مم الشجي ات الحية االسيجة بمسيجة

3 

الااااتحكم فااااي المناااااخ 
 المحلي 

الااتحكم فااي المناااخ ماام خااالل اعتماااد البيااوت الزجاجيااة 
الضخمه والمتماثلة، حيج ينتش  الضوء مم خالل السقف 

 (9كما في الشكل) الداخلية.ألضاءه البيئة 
3 

   المدنتخضي
اسااتغالل العديااد ماام األسااطا والساااحات غياا  المسااتغلة 

 ضمم المدينة
2 

 صحة االنسان
تحساايم الحالااة النفسااية للنااا  ماام خااالل وظااا ف التمتااع 

 الجمالي.
2 

االجتمااااااااااااعي 
 والحضاري

 العالقات األجتماعية
تمت اعادة التفكيا  باالحيز العاام بحياج يكاون فاي متنااول 

 الجميع 
3 

 اث الثقافيالت 
اعتماد النباتات المحلياة، كماا ان المنطقاة الوساطية للبيات 

 الزجاجي تم اعتمادرا للتبادل الثقافي. 
3 

 الت فيه
 ةخاصا الزراعاي،التمتع الجماالي بالمشا وع ماع االنتااج 

 في التوازن االيكولوجي بيم المدينة والميناء
3 

 التعليمي

اسااااااااتخدام الفتااااااااات 
تفسااااااااااي ية غنيااااااااااة 

 ماتبالمعلو
 0 

اساااااااااتخدام البيااااااااات 
 الزجاجي للتعليم

اعتماااااد البياااات الزجاااااجي ضاااامم المشاااا وع، كمااااا فااااي 
 (9الشكل)

3 

اسااااتغالل االراضااااي 
الملوثااااااااااة ألقامااااااااااة 

 البحوث العلمية

االراضااي الملوثااة ضاامم المشاا وع تاام تحدياادرا كمكااان 
 للبحج العلمي والتبادل الثقافي واألجتماعات

3 

االسااااااتخدامات 
 المؤقتة

اساابات االحتفاليااة المن
مثااال زياااارة الساااي ف 

فو  فو حفاااااال زفااااااا 
فقاماااااااه المعاااااااارض 
واألسواق فو الحلقات 
النقاشااااية والفعاليااااات 

  األجتماعية

العديد مم ال ياكال الخفيفاة الاوزن والقابلاة لةزالاة وقعات 
مااع المساااحات المنتجااة والتااي تستضاايف فنشااطة وم ااام 

الساتعادة الحياة الجماعية. حيج فن رذه المسااحات تساما 
حيااازة الماادرجات والطواباا  العليااا، واستضااافة الخضااار 

 (7والحدا   العامة.كما في الشكل)

3 
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 ( مفردات تحقيز الزراعة الحضرية في مدينة ديترويت3جدول)
المفردة 
 الرئيسية

 المفردة
 الثانوية

 التقييم الوصف من المصادر المؤشرات

الخصاااااااائص 
 ةالفضائي

 3 (10اعتماد االسيجة مم فجل امم الموقع، كما في الشكل) حدود السميكةال االحتواء
 0  الحدود الشفافة

وسا ل ال  ياة 
 المشت كة

ومواقااف وجااود اتصاااالت بصاا ية ماام نوافااذ المباااني المجاااورة  النوافذ المحيطة
 (11المتعددة الطواب . كما في الشكل) السيارات

3 
 1 زوايا النظ  المختلفة

 بط مااااااع الاااااا
 السياق

وجود االرتباطات الوثيقة بيم موقاع المشا وع والساياق المحايط  بص يا  
 (12به.كما في الشكل)

3 

 3 فيزيا يا  
 طبوغ افيااااااا كشااااااكل، جودة النحت

 )التضاريس المحلية(
 0 

 االسااتخدامات
 دةالمتعد

الموقااع يتطلاا   اعتماااد اسااالي  الزراعااة العضااوية ممااا يجعاال االحفاظ على الطاقة االيكولوجي
 مدخالت الطاقة المنخفضة 

3 

الاى  باإلضافة)اعتماد اسالي  ال ي بالتنقيط(،  كفاءة نظام ال ي- إدارة المخلفات
األمطاااار مااام خاااالل اعتمااااد المنحااادرات  ميااااهج ياااان  بطااايء

 (13البطيئة.كما في الشكل)
 اعادة استخدام قطع ال صيف المكسورة-

3 

النباتاااات المحلياااةر الخضااا وات  ناااوع 200 دام فكثااا  ماااماساااتخ  التنوع البيولوجي 
واألعشاب والزرور وفشجار الفاك اة اإلرث، الكا وم، والتاوت. 

 (15والتي تضيف التنوع في البيئة المحلية.كما في الشكل)

3 

الاااااتحكم فاااااي المنااااااخ 
 المحلي 

ط  المبنية لمكافحة السماح للمزروعات الصالحة لةكل في المنا
 تية األخ ىآلح ارية والظ و  المناخية غي  الموا زرتمثي  الج

1 

 1 .الفضاء غي  المستغل ضمم المدينة استغالل تخضي  المدن
زيادة الصحة العقلية مم خالل زرع نبات الالفندر، الذي يتمياز - صحة االنسان

 بقدرته في الحج على ال دوء
سابة باالضافة الى تصميم المقاعاد ضامم ايقااع يعتماد علاى النو-

 الذربية 

3 

االجتمااااااااااعي 
 والحضاري

 

حيج يمكم ألي شاخ  فن يشاارف  المجتمعية،اعتماد المشاركة  العالقات األجتماعية
فااي الزراعاااة.ويتم فعطاااء االولوياااة لخلاا  فضااااءات تساااتوع  

 االحداث وورج العمل والتجمع

3 

حيااج يمكاام  ،دا   التقليديااة كالمقاعااد الخشاابيةاعتماااد افكااار الحاا الت اث الثقافي
، وال احاة علاى المقاعاد فو خالل الفضااء بس عةللمشاة التح ف 

 ،ع ماام الخضااارنااو 200شااا  فكثاا  ماام دخااول الحديقااة واستك
 (14كما في الشكل) الفواكه، األعشاب والزرور.

3 

اقامااة المعااارض الفنيااة فضااال عاام تثقيااف النااا  حااول الساالوف  الت فيه
 البيئي

3 

 اساااااااااتخدام الفتاااااااااات يالتعليم
تفسااااااااااااي ية غنيااااااااااااة 

 بالمعلومات

بمااا يتعلاا  باادر  العلااوم، البيئااة،  تااوفي  حديقااة تعليميااة لالطفااال
 التاريخ

3 

اساااااااااااتخدام البيااااااااااات 
 الزجاجي للتعليم

 3 

اسااااااتغالل االراضااااااي 
الملوثة ألقامة البحاوث 

 العلمية

 0 

األسااااتخدامات 
 المؤقتة

المناساااابات االحتفاليااااة 
 السااي ف، حفاال)زيااارة 
 ضالمعار ،زفا 

 0 

 
 [p.62Gerard,2011,-111]2011،الزراعة الحضرية في مدينة كانساس ال الث:المشروع 
 يداو يي الحجم ومحاطه زنهر ميسوري يي ال مال 1100وسخ مدينة كانسا ن بما ي ارب مو  الموق :
 دمج الزراعة الحضرية يي المناطق الحضرية االساسية لمدينة كانسا . الهد :

  زوالية ميسوري مو المدو التي تفت ر الى اأماكو ال امة والتفاع  االجتماعين باأضايه الى وجود ت تزر مدينة كانسا
ال ديد مو المساحات ال ليلة االست مال والمخ  ة لوةوم السياراتن اما طرم الن   بما يي حلك السكك الحديدية والطرم 

على االغحية مو مسايات ب يدة لحا وجب ادخال الزراعة  لالرلخن الح و السري ة تخلق حواجز ةاسية وبالتالي ال ت جع 
الحضرية يي النسيج الحضري للمدينة وبأستخدام مواةع مناسبة ت ع يي ةلب المدينة. حيث تم اعادة ت ور الطريق السريع 

 اأجتماعي.كفضاو مستخدم لرلخ المجتمع يي الغحاو المحلي يضال عو ت جيع التفاع   670
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 تحقيز الزراعة الحضرية في مدينة كانساس( مفردات 4جدول)
المفردة 
 الرئيسية

المفردة 
 الثانوية

 التقييم الوصف من المصادر المؤشرات

الخصااااااااااااائص 
 الفضائية

 0  الحدود السميكة االحتواء

 0  الحدود الشفافة

وسااااااااااااااااا ل 
ال  يااااااااااااااااة 

 المشت كة

 يا  جعال عام ط المجااورة،االتصاالت البص ية مم المباني  النوافذ المحيطة
 (19)( و18واج ات المباني زجاجية. كما في الشكل)

3 

 3 زوايا النظ  المختلفة

الااااا بط ماااااع 
 السياق

الغاذاء.  ومواقاع انتااجوجود االرتباطات بيم المجتمع المحلاي  بص يا  
 (20في الشكل) كما

1 

 3 فيزيا يا  
كشااااااااااااكل، طوبغ افيااااااااااااا  جودة النحت

 )التضاريس المحلية(
 1 ام للتضاريس الطبيعية والطبوغ افياوجود فحت 

 االسااااتخدامات
 دةالمتعد

 االيكولوجي
 
 
 
 
 

واالنتاااج االنتعاااج وظااا ف التاا ويط للطعااام،  جمااع المشاا وع الحفاظ على الطاقة
س ولة الوصول، س ولة  الجمالي،مع وظا ف التمتع  الزراعي

 االستخدام.

3 

ياات الزجاااجي ومعالجت ااا جمااع مياااه األمطااار ماام سااقف الب- إدارة المخلفات
وإعااادة اسااتخدام ا فااي ري المحاصاايل كمااا فااي  وتخزين ااا،

 . (16الشكل)
استخدام السماد كوسايلة لتدفئاة البيات الزجااجي خاالل فصال -

  الشتاء.

3 

تحويل بعض الفضاءات المفتوحة ذات التناوع المانخفض )في   التنوع البيولوجي 
االساايجة تبدال اساا إلااى الحاادا   العامااة والماازارع العشاا (
 مم الشجي ات الحية بمسيجة

2 

الساااماح للمزروعاااات الصاااالحة لةكااال فاااي المنااااط  المبنياااة  التحكم في المناخ المحلي 
 الح ارية.لمكافحة تمثي  الجزي ة 

3 

استغالل العديد مم الفضاءات الحض ية غي  المساتغلة ضامم  تخضي  المدن
 المدينة

3 

 3 ط البدني   زيادة النشا صحة األنسان

عي االجتمااااااا
 والحضاري

وبالتالي تشجيع م على التواصل  النا ،توجد فضاءات لتجمع  التفاعل األجتماعي
فااي الفضاااءات الخارجيااة األمنااه، الصااحية، المنتجااة.كما فااي 

 (21الشكل)

3 

الت كيااز علااى ادراج الفضاااءات الت في يااة التااي ماام شاامن ا ان  الت اث الثقافي
 االجتماعيتشجع التفاعل 

2 

 1 الت فيه 
اسااااتخدام الفتااااات تفسااااي ية  يالتعليم

 غنية بالمعلومات
وجاااود عااادد مااام الفااا ا لتثقياااف الناااا  حاااول انتااااج االغذياااة 
وتصاااانيع ا، ماااام خااااالل اسااااتخدام الفتااااات تفسااااي ية وغنيااااة 

 (17. كما في الشكل)بالمعلومات

3 

اسااااتخدام البياااات الزجاااااجي 
 للتعليم

فالتقنيااات المبتكاا ة  تعليمااي.ي كعنصاا  اعتماااد البياات الزجاااج
المتعلقااة بتنتاااج المااواد الغذا يااة يمكاام ب رنت ااا بمسااتخدام رااذا 

 (17.كما في الشكل)البيت

3 

اسااتغالل االراضااي الملوثااة 
 ألقامة البحوث العلمية

0 

األستخدامات 
 المؤقتة

المناسااابات االحتفالياااة مثااال 
زياااااارة الساااااي ف فو حفااااال 

رض فو فقاماااه المعاااا زفاااا 
.... 

 0 

 الجانب العملي: استنتاجات-6
مو خالل ما ت دم مو عملية تحلي  الم اريع تم استخال  نتاصج ال يا  مو خالل ايراغ الم لومات المت ل ة بمدى تح ق 
المفردات والم  رات لك  مو الخ اص  الفضاصية واالستخدامات المت ددة للزراعة الحضرية يي جدول خا  زواسطة 

 يلي:( وتم ال يا  زتحلي  النتاصج وكما Microsoft Excelزرنامج )
 النتائج المتعلقة بالخصائص الفضائية للزراعة الحضرية 6-1

اظهرت نتاصج تحلي  الم اريع تسجي  مفردة وساص  الرلخ أعلى ةيمة تح ق ضمو الخ اص  الفضاصية للزراعة الحضرية 
ن لما مفردتا اأحتواو وجودة النحت %27.7لب رية الم تركة ولنسبة ن تليها يي اأهمية مفردة المرايق ا%38.9وبم دل 

 (3يي ال ك ) . كما%16.7ي د سجلتا لة  تأتير يي تح يق الزراعة الحضرية ولنسبة متماتلة 
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 نتاصج الخ اص  الفضاصية للزراعة الحضرية( 3ال ك  )

 النتائج المتعلقة باالستخدامات المتعددة للزراعة الحضرية6-2
هرت نتاصج تحلي  الم اريع تسجي  مفردة اأستخدام اأجتماعي والحضاري أعلى ةيمة تح ق ضمو اأستخدامات اظ

مفردة  ن لما%29.7ن يليها يي اأهمية مفردة االستخدام اأيكولوجي ولنسبة %33.1المت ددة للزراعة الحضرية وبم دل 
ولم ت ك  مفردة اأستخدامات الم ةتة  الحضريةنالزراعة  استخداماتمو  %24.8االستخدام الت ليمي ي د سجلت نسبة 

 (4.كما يي ال ك ) %12.4لستخدام واضا ضمو يضاوات الزراعة الحضرية حيث كانت بم دل 

 
 ( نتاصج اأستخدامات المت ددة للزراعة الحضرية4ال ك  )

  النظري:الجانب  أستنتاجات-7
 الة:من خالل الدراسات السابقة تم التوصل 

  تزر الزراعة الحضرية عن را  لساسيا  مو الزنية التحتية المستدامة لما لها مو يواصد مت ددة )اجتماعيةن اةت اديةن زيصيةن ت
 جماليةن ت ليمية(.

 ضمو الزيصة المزنية للمدينة. تمت  يضاوات الزراعة الحضرية ن ات مت دد االستخدام 
 إحتياجات النا  زنية والزيصة الطزي ية نضرا  لكونها تح ق التوازو زيو ت ك  الزراعة الحضرية حل ة الو   زيو الزيصة الم

 والطزي ةن يضال  عو رلطها لك  مو الفضاوات الخارجية والنظم الغحاصية والزيصة المزنية.
  احيكولوجيةن الت اييةن اأب اد )و تتضمو الزراعة الحضرية دوايع )ترابخ المجتمع وال حة واالهتمامات الزيصية(ن
 أجتماعيةن اأةت اديةن الجمالية(.ا
  الم وةات الزيصية الرصيسية التالية: ظروم المناخ المحلين تهدم الزراعة الحضرية يي م الجة التحديات الناتجة عو

ظاهرة ن التنوع اأحياصين ادارة المياهن الحفاغ على الترلة يي المناطق الحضريةن إعادة تدوير النفايات والمواد الغحاصية
 .حتبا  الحراري وتلوث الغالم الجوي اال
  ال وانيو الحكومية حات لهمية  الواةع يأوتتطلب الزراعة الحضرية الدعم الحكومي باأضاية الى دعم المواطنيو. ويي

بالغة يي نظام الزراعة الحضرية المستدامة. وعلى الرغم مو لو هنالك إجراوات اجتماعية وسياسية لتحسيو الزراعة 
هنالك ن   يي السياسات والتخطيخ حول الزراعة الحضرية. ونحو يي ع ر  ال يزالالمدون اال لنه  الحضرية يي

احستدامةن يالجمع زيو الزراعة مع التكنولوجيا الجديدة واالتجاهات الم مارية الحديتة وكحلك خطخ التنمية المنظمة 
 ز المرونة اأيكولوجية واحجتماعية.سي جع التنمية الحضرية مع الزراعة داخ  المدينةن وبالتالي ت زي

  يتضابالم ارنة مع عدد مو المدو المت دمة والمتطورة والتي ركزت على دمج الزراعة الحضرية ضمو يضاوات المدينة 
 وحمايتها.الدور الواسع للم اركة المجتم ية يي  يانة وديمومة يضاوات الزراعة الحضرية 

  تعريف الزراعة الحضرية 
اليكولوجية التي تمنا الفر ة يي تجديد المساحات غير المستغلة يي المدينةن مو خالل امكانيتها يي ا غال هي الزراعة ا

لي مساحة داخ  المدينة كزيرة لو  غيرة ويي مواةع الح ول الزنية لو مواةع الح ول الخضراو وكحلك يي المتنزهات وعلى 
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جتماعي مع الزيصة استنادا الى التجرلة المادية الوتي ةن مما يساعد للتفاع  االالطرم المست لحة. باأضاية الى تح ي ها 
دخال عادات جديدة مستدامة داخ  المجتمع  مفيدة ب ك  خا  لكبار السون  الحضرينعلى تت يف اأجيال الجديدةن وات

 الزيصي.ومع تسهي  التماسك االجتماعي والت ايين على لسا  مزدل الوعي 
 ي: الجانب العمل استنتاجات-8

 مو خالل الدراسة ال ملية تم التو   الى ما يلي:
  بالنسبة للخصائص الفضائية: أواًل:

تتبايو الخ اص  الفضاصية يي تح يق الزراعة الحضرية يي الزيصة المزنيةن حيث سجلت مفردة وساص  الرلخ اعلى م دل يي 
مفردة االحتواو وجودة النحت زنف  النسبة وكما موضا تح يق الزراعة الحضريةن تم مفردة المرايق الب رية الم تركةن تليها 

 (.7يي  ك )
: اهتمت الم اريع زتح يق مفردة اأحتواو مو خالل م  ر الحدود المسيجةن ولم يظهر لم  ر الحدود السميكة االحتواو  -

 ضمو الم اريع. االحتواووجود يي تح يق 
النوايح  يق الب رية الم تركة تتح ق ب ك  لكزر زوجود م  رالمرا: لظهرت النتاصج لو مفردة وساص  الر ية الم تركة  -

 .زوايا النظر المختلفةن المحيطة
الرلخ ب ريا  ويليه م  ر الرلخ الرلخ مع السيام: زرزت مفردة الرلخ يي تح يق الزراعة الحضرية مو خالل م  ر   -

 .ييزياصيا  
)التضاري   التموجات يي الطوبغرايياخالل م  ر تتح ق مو  جودة النحت: لظهرت النتاصج لو مفردة جودة النحت  -

 .المحلية(
  بالنسبة لألستخدامات المتعددة لفضاءات الزراعة الحضرية:  انيًا:

تتبايو استخدامات يضاوات الزراعة الحضرية يي الزيصة المزنيةن اح سجلت مفردة اأستخدام اأجتماعي والحضاري اعلى 
ضريةن يليه مفردة اأستخدام اأيكولوجين ومو تم مفردة اأستخدام الت ليمين لما مفردة م دل استخدام لفضاوات الزراعة الح

 (.8اأستخدامات الم ةتة ي د سجلت لة  نسبة لستخدام ضمو يضاوات الزراعة الحضرية وكما موضا يي  ك  )
م  ر لكزر مو خالل  لظهرت نتاصج تحلي  الم اريع او مفردة اأستخدام اأيكولوجي تتح ق ب ك : االيكولوجي .1

ن التحكم يي المناخ المحلي نإدارة المخلفاتويليها م  ر   حة االنساونن التنوع الزيولوجين الحفاغ على الطاةة
 .تخضير المدو

تتح ق ب ك  لكزر  االجتماعي والحضاري لظهرت نتاصج تحلي  الم اريع او مفردة اأستخدام : االجتماعي والحضاري  .2
 يليها م  ر التراث الت ايين تم م  ر الترييه)اأستجمام(.ن االجتماعي م  ر التفاع  مو خالل

استخدام اليتات تفسيرية  الزيت الزجاجي ويليه م  ر زرز تح يق مفردة اأستخدام الت ليمي مو خالل م  ر :الت ليمي .3
 اعتماد االراضي الملوتة للبحث ال لمين تم م  ر غنية بالم لومات

 االحتفاليةنالم ةتة لفضاوات الزراعة الحضرية مو خالل م  ر المناسبات  االستخداماتح يق : تالم ةتة االستخدامات .4
 .االجتماعيةلو لةامه الم ارل واأسوام لو الحل ات الن ا ية والف اليات مت  زيارة السيرك لو حف  زيام 

 
  الحضرية:أنموذج تحقيز مفهوم الزراعة الحضرية في الفضاءات الخارجية   ال ًا:

تم التو   الى لنموحج نظري يوضا اهم مفردات كال  مو )الخ اص  الفضاصية( و)الت ددية يي استخدام الفضاو( التي 
ت م  على دعم تح يق الزراعة الحضرية يي المدينة والتي يجب او ت خح زنظر االعتبار لح  م كلة الفضاوات المهملة 

 و التوجه المستدام للمدينة.وتف ي  الزراعة الحضرية يي الفضاوات الخارجية ضم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فاطمة فؤاد ياسين:ة/الباحث رواء فوزي نعوم أ.م.د  

43 

 

 

ةالم تر  وسائ  الر ية

الر   م  السيا 

األي ولوج 

والحضار  األجتما    صريا

 ي يائيا

ال وا   المحي ة

فة وايا ال  ر المختل

التعليم 
الحدود السمي ة

الحدود ال فا ة

األ توا 

المؤ تة األستخداماتجودة ال ح    و  را يا      

ال را ة  ضا ات 

الحضرية

ضائية
ص الف

صائ
خ
لفال

 ا
ام
خد
ست
 ا
 
  
ية
دد
تع
ال

 
ضا

 
 أنموذج تحقيز مفهوم الزراعة الحضرية في الفضاءات الخارجية الحضرية

 

 
 

 

الطبيعية. ( تنظيم حدود المش وع بالعناص  5الشكل)
 ((Buonanno,2012,p.7المصدر

( تحديد الفضاءات المسيجة ضمم الموقع. 6الشكل)
 ((Buonanno,2012,p.7المصدر

   
 لإلزالة ضممال ياكل الخفيفة الوزن والقابلة ( 7الشكل)

 ((Buonanno,2012,p.8 المصدر المنتجة.المساحات 
 .ال وابط البص ية والفيزيا ية للغطاء النباتي (8الشكل)

 ((Buonanno,2012,p.5المصدر

 
 ((Buonanno,2012,p.6لمصدرا  . والمتماثلة الضخمةالزجاجية  البيوت( 9الشكل)



دراسة تحليلية للخصائص الفضائية واالستخدامات المتعددة–فضاءات الزراعة الحضرية في البيئة المبنية   

44 

 

  
 ( الحدود المسيجة ضمم الموقع 10الشكل)
 (Gutierrez, 2012المصدر ).  

المباني  خالل نوافذاالتصاالت البص ية مم  (11الشكل)
 (Gutierrez, 2012المصدر ). المجاورة

  
االرتباطات الوثيقة بيم موقع المش وع  (12الشكل)

 (Gutierrez,2012المصدر ) .المحيط بهوالسياق 
 .( اعتماد المنحدرات البطيئة ضمم الموقع13ل)الشك

 (Gutierrez,2012المصدر )

    

 ( استخدام المقاعد الخشبية.14الشكل)
 (Gutierrez,2012المصدر ) 

مم ( التنوع البيولوجي مم خالل استخدام فكث  15الشكل)
 المحلية.نوع مم النباتات  200

 (Gutierrez,2012المصدر ) 

  
جمع مياه األمطار مم سقف البيت الزجاجي ( 16الشكل)

 وإعادة استخدام ا في ري المحاصيل.
 (Gerard,2011, p.79المصدر)

( استخدام الفتات تفسي ية غنية بالمعلومات 17الشكل)
  لتثقيف النا  حول انتاج االغذية.

 (Gerard,2011, p.103المصدر )

  
على موقع ( الواج ات الزجاجية للمباني المطلة 18الشكل)

 (Gerard, 2011, p.111) المصدر المش وع.
 المجاورة.( االتصاالت البص ية مم المباني 19الشكل)

 (Gerard, 2011, p.89المصدر )
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 البصا ية والفيزيا ياة بايم المجتماع( االرتباطات 20الشكل)
 ,Gerard,2011) المصاادر ومواقااع انتاااج الغااذاء. المحلااي

p.99) 
 جمع النا  ضمم موقع المش وع.( فضاءات ت21الشكل)

 (Gerard,2011,p.101المصدر)
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