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میة والبیئیة, المعالجات التصمی
  المجمعات السكنیة

  :المستخلص

ً ا المجمعاتیتناول البحث مفھوم البیئة الصدیقة للمشاة في    ابأنھ لسكنیة . اذ تم تعریفھ اجرائیا
التي یتوفر فیھا مجموعة من الخصائص التصمیمیة واالجتماعیة متمثلة بكونھا تلك البیئة 

ة مریحة امنة , جذابة , مترابطة وحیویة وممیزة وسھلة الوصول , فضال عن كونھا  ممتع
تحقق السالمة لمستخدمیھا من خالل تصمیم مسارات المشاة والسیارات وتوفیر االستعمال 

تمثلت مشكلة البحث بوجود فجوة معرفیة حول خصائص ھذه المختلط ووسائل النقل المستدام.
السكنیة محلیا . ولھذا فأن ھدف البحث ھو سد ھذه الفجوة . المجمعات البیئة ومعالجاتھا في 

السكنیة تتحقق من خالل  المجمعاتان البیئة الصدیقة للمشاة في  رض البحث "ویفت
". اجریت  الخصائص والمعالجات التصمیمة والبیئیةاالبعاد التخطیطیة ومن  ةمجموع

الدراسة العملیة في  مجمعین سكنین في اربیل ھما حي كنجان والقریة اللبنانیة .توصل 
دیقة للمشاة ھو تحسین النشاط البدني وزیادة جودة المكان البحث الى ان الھدف من البیئة الص

والتفاعل االجتماعي وتحقیق انماط النقل المستدام . اما من حیث االبعاد التخطیطیة فتتحقق 
البیئة الصدیقة للمشاة من خالل االستعمال المختلط وتصمیم مسارات المشاة . ومن حیث 

ھي سھولة الوصول والحیویة والوضوحیة الخصائص التصمیمیة  كانت اھم المفلردات 
 واالمان والجاذبیة فضال عن توفیر التضلیل للمشاة كمعالجات بیئیة.

 1-1بغداد–قسم ھندسة العمارة/ العراق–الجامعة التكنولوجیة

Pedestrian Friendly Environment in Residential Complexes  

Case Study Erbil  

1Prof. Dr. Sana Sati Abbas
Sana2010a@yahoo.com  

1Asmaa Omar Al.Talib
asmaa.altalib@gmail.com 

1-1University of Technology / Department of Architecture Iraq / Baghdad  

Abstract: 

This paper studies the concept of Pedestrian Friendly Environment in 
Residential complexes. It's defined it as (an environment that posses 
number of design and social characteristics, such as safety, vitality, 
connected and accessible. Also interesting, comfortable, through good 
design of pedestrian axes, mixed use and sustainable transportation. 
The research problem is that (there is a knowledge gap about the 
characteristics of this environment, and its treatment in residential 
complexes locally .The research hypothesis is that (The Pedestrian 
Friendly Environment in Residential complexes materialized through, 
planning dimensions, design and environmental characteristics and 
treatments). The paper found that the aim of pedestrian friendly 
environment is to improve the body activities, increase the quality of 
space and the social interaction, materialized the sustainable 
transportation. The planning dimensions were the intense mixed use, 
and the design of pedestrian axes. The main design characteristics 
were accessibility, vitality, permeability and safety. And finally 

providing   shads as environmental treatment.  
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  . مقدمة : 1

برز مفھوم البیئة الصدیقة للمشاة في االحیاء السكنیة من اجل تحسین النشاط البدني والصحة العامة وزیادة التفاعل 
االجتماعي بین ساكنیھا . اضافة الى ان االدبیات السابقة التي تناولت ھذا المفھوم قد اشارت الى دعم خیارات السكن 

خصائص تمثلت مشكلة البحث بوجود فجوة معرفیة حول في ضوء تقلیل االعتماد على السیارات .  وتصمیم مسارات المشاة
ان  السكنیة محلیا . ولھذا فأن ھدف البحث ھو سد ھذه الفجوة . ویفترض البحث " المجمعاتھذه البیئة ومعالجاتھا في ا
الخصائص والمعالجات االبعاد التخطیطیة ون م ةالسكنیة تتحقق من خالل مجموعالمجمعات البیئة الصدیقة للمشاة في 

  . لمعالجة مشكلة البحث تم اعتماد الخطوات التالیة :" التصمیمة والبیئیة

 السكنیة وبناء اطار نظري شامل لھا . المجمعاتدراسة مفھوم البیئة الصدیقة للمشاة في  -
 بناء استمارة االستبیان . -
 یاً (كنجان ستي والقریة اللبنانیة "محافظة اربیل").السكنیة محلالمجمعات اجراء دراسة عملیة في  -
 .والتوصیاتالوصول الى النتائج واالستنتاجات  -

  . مفھوم البیئة الصدیقة للمشاة :2

اشارت االدبیات السابقة الى ان البیئة الصدیقة للمشاة ھي توفیر بیئة آمنة ومریحة مثل وجود فضاء بین المشاة والسیارات 
  Davies,2000,p2][ة عالیة من ترابط ممرات المشاة بعضھا ببعض فضال عن وجود نوعی

مسارات المشاة بیئة امنة و مترابطة و سھلة الوصول و جعلھا بیئة تشجع على فیھ  توفركما عرفھا اخرون بالمدى الذي 
ان مسافات وت . وتقدیم التسھیالھو طریقة مبسطة للسفر والترحال أن نشاط المشي فضال عن السالمة والراحة . المشي 

 [السیر القصیرة ھي اكثر مرونة في حین تتطلب مسافة السیر الطویلة مزیج من المشي واستخدام وسائل النقل العام. 

[Shamsuddin, et al,2012,p81  

) أن تصمیم الشوارع الصدیقة للمشاة قد تساعد الصحة البیولوجیة والطرق التي Shimitz and Scullyواتفق كل من (
نمط حیاة الكثیر من الناس وتحسن نوعیة حیاتھم. وھذا یدل على أنھ من أجل خلق بیئة للمشاة فمن المھم النظر الى غیرت 

اثاث الشارع ویجب ان تدار الشوارع بشكل جید مع اضافة شخصیة المكان حتى یتسنى للمشاة التمتع بھا وتكون قابلة 
على المخططین والمھندسین المعماریین ایجاد سبل لخلق فضاء للمشي بشكل مریح في أي جزء من المدینة. لذلك یجب 

 Shimitz and]وبالتالي جعل المدینة أكثر قابلیة على للعیش.  ,یتمتعون بالمشي لمسافات مقبولة  الفرادمناسب وجعل ا

Scully,2006,p96] .  

ل سوف یؤدي الى تقدم المدن من حیث النفاذیة والوضوحیة والمزید من االستمراریة واالتصازیادة ان  Steve)كما ذكر (
حركة المشاة . وینبغي أن توفر المدینة شبكات من الطرق المترابطة وتحسن من تصمیم الشوارع الصدیقة للمشاة ألنھا قد 

كوارث وتلوث الھواء وتكلفة السفر و الوقت والتقلیل من االعتماد على السیارات , وأضاف أن التكون فرصة للحد من 
   [Steve, 2005,p75]ي قد یحسن من اإلحساس بالمكان واإلحساس باالنتماء للحي السكني عنصر المش

  . الخصائص التصمیمیة للبیئة الصدیقة للمشاة :3

عمل متخصص بقضایا المشاة بوضع اھم الخصائص التصمیمیة للبیئة الصدیقة للمشاة وھو فریق  ) PITF )(1(قام فریق 
نظام واضح وقابل للفھم ومنظم من االرصفة والشوارع واستخدام االرض المتجانس  خاللمن  الذي یتحقق التماسكبتمثلت 

 نمط التصمیم واالستخدام الذي یوحد نظام المشاة وتأتي من واالستمراریةمع المقیاس و وظیفة السیاق الحضري المحیط . 
حمایة المشاة من المركبات من خالل  السالمة و, بین انماط النقل التي من شانھا استیعاب وتشجیع مشاركة المشاة التوازنو,

التفاعل االجتماعي وامكانیة مع تحقیق نھاءات آمنة في االرصفة  والمعابرواد امن خالل استخدام م الراحة , ووالدراجات 
  ]PITF,1994,p67[ الوصول الى كافة الخدمات والجاذبیة

الصدیقة للمشاة تشمل تكامل االستعماالت السكنیة والتجاریة  ) الى ان الخصائص التصمیمیة للبیئةFraizerبینما ذكر  (
وقرب الخدمات من بعضھا مثل المدارس والمطاعم وغیرھا والتي تحققھا التنمیة ,والمكتبیة وتوقیعھا ضمن مسافات المشي 

 فضال ة ونفاذیتھاعدد المارلاب المحاور استیع . كما تشمل ھذه الخصائص وسائل النقل النظیف فضال عن توفیر المتضامة
                                                            

1 = the Pedestrian Issues Task Force PITF 
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الى تشجیر خلق محاور جاذبة من خالل تنوع الواجھات وتجنب الواجھات الطویلة ذات السطوح الملساء اضافة عن 
النقل لغرض تمییز ھذه االروقة عن محاور الدراجات والشوارع  توفیر االروقة حول محطات مع  الشوارع وتوفیر الظالل

  [Fraizer,2002,p26]  واالمانلوصول مع انشاء عقد للتجمع وتوفیر سھولة ا

  . ممیزات االحیاء السكنیة التي توفر بیئة صدیقة للمشاة :4

 ركز واضح للحي السكنيفر فیھا بیئة صدیقة للمشاة  تمثلت بممجموعة من میزات االحیاء السكنیة التي یتو )Kempقدم (
مراعاة ,مع ) م200اویة الى (لوصول باقصى مسافة مسیكون سھل افالفضاء العام .اما الذي یضم مباني باستعمال مختلط 

سرع ل اضافة الى تقلی, والنقل العام  ربط شبكات الشوارع. ویجب التصمیم لذوي االحتیاجات الخاصة وكبار السن 
للمشي تصمیم مسارات المشاة وجعلھا بیئة ممتعة مع , لشوارع بحیث تضم مواقف للسیارات السیارات من خالل تصمیم ا

 [Kemp,2011,p103]  ةذبة وحیویوجا

  عریف االجرائي للبیئة الصدیقة للمشاة:تال -5

رابطة متمثلة بكونھا امنة , جذابة , متالتي یتوفر فیھا مجموعة من الخصائص التصمیمیة واالجتماعیة تلك البیئة ھي  
یھا من خالل تصمیم مسارات وحیویة وممیزة وسھلة الوصول , فضال عن كونھا  ممتعة مریحة تحقق السالمة لمستخدم

  المشاة والسیارات وتوفیر االستعمال المختلط ووسائل النقل المستدام.

قة :6 ات السا   . االدب
  )(Isaacs,(2006), friendly built environmentsدراسة   1- 6

الصدیقة لجمیع الفئات  اتمن خالل تصمیم البیئ , ة في تحسین كفاءة البیئة المبنیةاشارت الدراسة الى الفوائد الكبیر 
فان  وبذلك  التي یمكن ان تقدم الفائدة لالفراد من خالل تحسین الصحة والرفاھیة العامة وزیادة التفاعل االجتماعي. ,العمریة

األحیاء تصبح أكثر قابلیة للعیش لجمیع األعمار، وتسفر عن مجموعة من الفوائد االجتماعیة واالقتصادیة من خالل توسیع 
  ]p7[كبار السن في الحیاة المجتمعیة. مساھمة 

دیقة تشجیع وتعزیز البیئات الصك كما اوضحت الدراسة اھم استراتیجیات تصمیم بیئة صدیقة للمشاة لمختلف الفئات العمریة
طویر تو ,تبني تخطیط وتصمیم احیاء سكنیة توفر بیئة صدیقة للمشاة  , ونة خلق بیئة مشاة ام , وللمشاة في االحیاء السكنیة 
 ]p10[دعم خیارات السكن , ودعم المرافق الترفیھیة,وخیارات النقل لكبار السن

, اشارت الدراسة الى كیفیة تحسین كفاءة البیئة المبنیة , من خالل تصمیم البیئات الصدیقة للمشاة لجمیع الفئات العمریة 
  ت العمریة. كما اوضحت اھم استراتیجیات تصمیم البیئة الصدیقة للمشاة لمختلف الفئا

  )( Burdan,D. & Litman T.,(2006),America needs Complete Streetsدراسة   6-2

توفر التي الشوارع المترابطة وانماط الكتل البنائیة الصغیرة متمثلة بلبیئة الصدیقة للمشاة اخصائص  اشارت الدراسة الى
جیداً لضمان عبور امن وسھل  فتصممالتقاطعات  اما  سرعة المركبات فیھا غیر عالیة.تكون اكثر لحركة المشاة و افرص

وجود الجزر  مع االستخدام المالئم للعالمات واالشارات المرشدة للمشاة وسائقي السیارات مع, االعمارجمیع  منللمشاة 
  فضلویمصممة لمقیاس المشاة. اضاءة الشارع وان تكون ر المشاة الوسطیة على الشوارع الواسعة لتوفیر مناطق لعبو

دون عرقلة مسافة الرؤیة والطریق زرع المصدات من االشجار بین الشارع ومسارات المشاة التي توفر الملجأ والظل من 
  ]p93[ اثاث الشارع والفن الشعبي  ضال عن توفیرف

بطة ركزت الدراسة على اھم الخصائص التخطیطیة والتصمیمیة لتوفیر بیئة امنة ومریحة للمشاة من خالل شوارع مترا
وارصفة عریضة وواسعة سھلة الوصول فضال عن تصمیم التقاطعات لضمان عبور امن وسھل للمشاة في جمیع 

 االعمار.

  )(Lehman et al,(2007), Healthy & Walk able Communitiesدراسة  - 6-3

ة للمشاة وتكون ھذه استعرضت الدراسة كیفیة جعل االحیاء السكنیة احیاء مشاة اذ یجب ان یحتوي الحي على طرق كافی
. كما ذكرت الدراسة بان ھناك احیاء تتطلب ترمیم البنیة التحتیة وجذابة لتشجیع السكان على المشي الطرق آمنة وممتعة 
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للمشاة او قد تتطلب طرق جدیدة مبتكرة وھذا قد یحتاج الى وقت وقیادة وموارد كثیرة باالضافة الى دعم الحكومة ودعم 
اھم النقاط التي التي تجعل االحیاء صدیقة للمشاة عن طریق اجراء  كما توصلت الدراسة الى ]p14[ السكان انفسھم.

  ]p17[ترابطات وفق المقیاس االنساني واكتشاف االماكن التاریخیة وتصمیم طرق صدیقة للمشاة 

  ) (Abramson,(2006), City of Louisvilleدراسة   6-4

یئة االمنة وسھولة الوصول مع وجود اماكن مفتوحة بمتمثلة بالللبیئة الصدیقة للمشاة لتصمیمیة المبادئ ااشارت الدراسة الى 
كالساحات العامة وان تعطي الواجھات شكال للشارع مع توفیر وسائل الراحة كاثاث الشارع والالفتات والفن والمزروعات, 

  ]p25[ والخدمات كانشاطات التجاریة والمطاعم 

فضال عن وسائل الراحة مثل اثاث الشارع  بادئ التصمیمة لتحقیق بیئة صدیقة للمشاة اشارت الدراسة الى اھم الم
  والالفتات 

 Susan, Abed-Hassan,(2010), The Effect of Pedestrian Axes in Providing)             دراسة 6-5
Comfortable Environment for Human)                                                                                    

الدراسة عدداً من المؤشرات التصمیمیة للمخططین الحضریین التي تسھم في اعادة االھتمام بالجانب االنساني من قدمت 
 ن فضاء الطریقخالل دراسة ابرز المؤثرات النفسیة والبیئیة والضوضائیة التي تسھم في تحقیق بیئة مریحة لالنسان ضم

  :الحضري. وكما یأتي

  :المؤثرات النفسیة اوال :

عزل فضال عن االمان  في الحركة من خالل   ھ ستیعابوا فھمھسھولة و ه تمیزوالشعور بمألوفیة المكان  وتمثلت بتحقیق
ة ة او بواسطحركة المشاة عن السیارات بواسطة االشجار او مواقف السیارات المؤقتة او خطوط حركة الدراجات الھوائی

  ,بحیث تسمح بالرؤیة الواضحة مع ابراز االضاءة لیالعزل مستویات الحركة 
  ثانیا : المؤثرات البیئیة :

التي تعكس اشعة الشمس اعتمادا على الملمس وااللوان  استخدام مواد االنھاء للطرق ھناك بعض المعالجات الشائعة ومنھا
فضال  ,لالنسان الراجل على ارصفة الطرق توفیر التظلیل المناسب و,ھم في تقلیل امتصاص حرارة الشمس الفاتحة التي تس

 المسطحات المائیة البسیطة والنافورات التي تسھم في تلطیف االجواء العامة للطرق .عن  

  ثالثا : المؤثرات الضوضائیة 

مركزیة . وتستخدم یعتبر الضوضاء المروري من المشاكل المتفاقمة في المدن وخصوصا الطرق المزدحمة في مناطقھا ال
الحواجز الصوتیة لتقلیل نسب ضوضاء المرور باستخدام بعض المواد وتشمل : الحواجز المزروعة بالنبات و الكونكریت 

  و المواد القابلة لالعادة و السداد والتالل الترابیة . معادن و المواد الشفافةو ال

ائیة التي تسھم في تحقیق بیئة مریحة لالنسان ضمن المؤثرات النفسیة والبیئیة والضوضركزت الدراسة على ابرز 
   فضاء الطریق الحضري.

 Cambra P.,(2012) ,Pedestrian Accessibility and Attractiveness Indicators for)دراسة  - 6-6
Walkability Assessment)   

م المرور واستھالك الموارد والحد من اشارت الدراسة الى الفوائد العدیدة للمشي بدءا من الحد من تلوث الھواء وازدحا
عامال أساسیا في إنشاء "احیاء قابلة للعیش"، وتشجیع التفاعل االجتماعي  اباعتبارھ اینظر إلیھوالتي المشاكل الصحیة 

وجعل البیئة الحضریة مكانا أكثر متعة وأكثر أمنا للعیش واوضحت مدى تاثیر البیئة المبنیة للحصول على بیئة صدیقة 
اة حیث تم تصنیف احتیاجاتھا الى خمس عوامل رئیسیة وفقا لمفھوم قابلیة المشي (مترابطة و مریحة وسھلة الوصول للمش

الضروري فھم ما ھو نوع المشي الذي سوف یتم تقییمھ (إذا كان المشي الى وسائل النقل او المشي ومن و حیویة وجذابة) 
  ]p9[.حدید مجموعة المشاة  (البالغین، االطفال، وكبار السن )للترفیھ أو ممارسة الریاضة او الى العمل ) مع ت



 

14 
 

تطرقت الدراسة الى الفوائد العدیدة للمشي وكیفیة الحصول على بیئة صدیقة للمشاة من خالل خمس عوامل رئیسیة وفقا 
  لمفھوم قابلیة المشي (مترابطة و مریحة وسھلة الوصول و حیویة وجذابة) 

   (Talen, E and Koschinsky,J,(2013), The Walk able Neighborhoods)دراسة  - 6-7

اتخذت احیاء المشاة أھمیة خاصة في السنوات األخیرة  في موازاة موجة االھتمام في مجال االستدامة وتشكیل قاعدة 
واضح .  ومحاولة جعل احیاء المشاة ھدف اساسي ,تصادیة االجتماعیة والصحة العامةأساسیة لھا واألھداف البیئیة واالق

كما اشارت الدراسة الى العوامل التي توثر على نوعیة قابلیة المشي في االحیاء السكنیة مثل التنمیة االقتصادیة 
واستراتیجیات النقل العام والعدالة البیئیة و جودة المكان فضال عن العوامل الجوھریة لالحیاء التي یجب أن تكون آمنة و 

  ]p42[ .العمل وغیرھا من الخدمات العامة االخرى  سھلة الوصول إلى المدارس وأماكن

  حددت الدراسة بعض خصائص البیة الصدیقة للمشاة كونھا امنة وسھلة الوصول الى المدارس والخدمات

  )(Julio, A.& Soria-Lara,(2009) , Pedestrian Mobility Environmentsدراسة  - 6-8

لمشي في مدننا ھو ھدف ذي صلة في تحقیق أنماط النقل المستدام. وكذلك اشارت الدراسة  أن تعزیز وبناء بیئات صدیقة ا
ان المشي لھ تأثیرات ذات الصلة على االقتصاد ونمط الحیاة في المدن. و من جھة اخرى ھناك عدد من الروابط المعقدة بین 

نیین والحكومات. واستعرضت الھیكل الحضري وتنقل المشاة. لذلك دعت إلى اتباع نھج شامل من قبل األكادیمیین والمھ
ممارسة التخطیط الذي سوف یستند على العوامل المختلفة التي تتوزع في ثالث أبعاد:  (أ) استعماالت االرض الحضریة . 

استعرضت مجموعة واسعة من المناھج المختلفة الموجھة نحو تقییم بیئات  كماائل النقل. (ج) مسارات المشاة . (ب) وس
رؤیة شاملة على دمج عوامل عدة مثل استخدام األراض و وسائل النقل والمشاة لیكون أحد الجوانب ببدأت والمشاة. ، 

  تم اختیار ثالثة مبادئ لتنظیم وتوجیھ وتقییم بیئة المشاة : (أ) رؤیة شاملة (ب) تقییم االداء (ج) العتبات. وبعد ذلك  , الھامة

مشي ھو ھدف ذي صلة في تحقیق أنماط النقل المستدام . وكذلك ان اشارت الدراسة الى أن تعزیز وبناء بیئات صدیقة ال
المشي لھ تأثیرات ذات الصلة على االقتصاد ونمط الحیاة في المدن. فضال عن ممارسة التخطیط الذي سوف یستند على 

   مسارات المشاة . العوامل المختلفة التي تتوزع في ثالث أبعاد: (أ) استعماالت االرض الحضریة . (ب) وسائل النقل. (ج)
  الفرضیة : \الھدف  \. المشكلة البحثیة 7

السكنیة محلیا . ولھذا فأن  المجمعاتتمثلت مشكلة البحث بوجود فجوة معرفیة حول خصائص ھذه البیئة ومعالجاتھا في 
 لمجمعاتاان البیئة الصدیقة للمشاة في  . ویفترض البحث " تحدید خصائص ھذه البیئة ومعالجاتھاھدف البحث ھو 

  ". والخصائص والمعالجات التصمیمة والبیئیة االبعاد التخطیطیةمن  ةالسكنیة تتحقق من خالل مجموع

  :االطار النظري المستخلص  -8

  ]Source: The Researchers[) االطار النظري المستخلص / 1-(جدول

  المفردات الثانویة   المفردات الرئیسیة 

  حسین الصحة العامةت  الصدیقة للمشاة البیئة اھداف  - 1

  زیادة التفاعل االجتماعي 

  تصمیم بیئة لكافة الفئات العمریة 

  مساھمة كبار السن في الحیاة المجتمعیة 

   تطویر خیارات النقل لكبار السن   إستراتیجیات تصمیم بیئة صدیقة للمشاة  - 2

  دعم خیارات السكن 

  دعم المرافق الخدمیة 

  طاستعمال االرض المختل  ئة الصدیقة للمشاةاالبعاد التخطیطیة للبی - 3
  وسائل النقل المستدام

  تصمیم مسارات المشي
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خصائص الطرق في البیئة الصدیقة  - 4
  للمشاة 

/ الشوارع الضیقة الصغیرة التي تكون مخصصة فقط للمشاة/ الشوارع المترابطة 
  وجود الجزر الوسطیة التقاطعات المصممة/تھدئة حركة المرور/

  ط الكتل الصغیرة انما

  زرع المصدات من االشجار بین الشارع ومسارات المشاة /االرصفة العریضة 

  توفیر اثاث الشارع /اضاءة الشوارع /استخدام العالمات واالشارات المرشدة للمشاة
التصمیمیة االجتماعیة و الخصائص  - 5

  للبیئة الصدیقة للمشاة 
الخصائص 
  االجتماعیة 

  جذابة/ممتعة /ول سھلة الوص  /امنة 

الخصائص  
        التصمیمیة

  / سھلة الوصول/ جذابة / ممیزة / واضحةمترابطة/ حیویة

المعالجات التصمیمیة للبیئة الصدیقة  - 6
   للمشاة

  استخدام النباتات , المسقفات , المسطحات المائیة 

  العالمات الدالة واالشارات , التمیز 
  صطناعیة , االحواجز المزروعة بالنباتاتالحواجز اال

  

  . الدراسة العملیة :9

  في محافظة اربیل وھي ( كنجان ستي والقریة اللبنانیة ) . المجمعات السكنیةتم اختیار اثنان من 

  كنجان ستي : 9-1

متري الجدید وھو یربط بین شارع بحركا  )150(حافظة أربیل یقع على محیط شارع ھو من المشاریع الضخمة في م
وبذلك توفر فرصا یة ائق عامة تفصل البلوكات السكنیتمیز المشروع بوجود فضاءات مفتوحة وحد وشارع المصیف.

ع ائق امام كل مسكن لتوفر بیئة مالئمة وتواصل مدللقاء الساكنین , فضال عن وجود الفضاءات المسقفة  والح
  یعةالطب

  

  

  

  

  

  

مدراس , ابتدائیة ومتوسطة وإعدادیة كما یحتوي  )4(جوامع و )3(: یحتوي على الخدمات المتوفرة في المشروع
ً على محطة تصفیة المیاه وتوفیر سیاج حول  ومساحات خضراء مع تصمیم مسارات المشاة وحدائق عامة أیضا

, نجوم , مول كبیر , موتیالت  خمسة المطاعم الفخمة , فندقكوجد بھ مجموعة أبنیة ترفیھیة المشروع وكذلك ی
  علماً أن روعي في التصمیم جمالیة التنسیق والتطور العمراني.,ومراكز تجاریة ومستشفى متخصص 

وكانت العینة وحدة سكنیة .  )1003 تم اشغال(وحدة سكنیة .  )2000(عدد الوحدات السكنیة في حي كنجان ستي  یبلغ
استمارة استبیان على الساكنین بصورة  )100( , حیث تم توزیعالمشغولة  ) من الوحدات السكنیة %10(  المنتخبة
  ]Department of Urban Planning /Erbil[ عشوائیة

  اللبنانیة  القریة 9-2

على  یقعیعتبر مشروع القریة اللبنانیة من أھم المشاریع في محافظة اربیل وذلك لتمتعھ بمواصفات عالیة الجودة  
یتمیز المشروع بوجود فضاءات عامة مفتوحة تفصل حركة  متر الجدید. ) 150() على محیط شارع الـا طریق(بحرك

بین المباني السكنیة العمودیة تحقق التواصل مع الطبیعة والتفاعل  السیارات عن المشاة   مع فضاءات عامة مفتوحة
  كنین ,اضافة الى فضاءات خاصة بالمساكن . ااالجتماعي بین الس

  

  
ستي بالنسبة  موقع مجمع كنجان) 1شكل (

  ]Google map [ ربیل/المصدر:لمدینة ا
  [المصدر: \) منظر عام للحي السكني 2شكل (

Department of Urban Planning 
/Erbil[  
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یتوفر في  أبراج )3(فلة سكنیة و  )129(و ) طوابق8-3وبارتفاعات تتراوح بین( عمارة سكنیة) 38(یحتوي المشروع على 
, محطة تكریر المیاه , وجود عوازل للجدران والسقوف , منظومة الغاز لكل المنازل  المشروع  نظام ضد الزالزل  مع

مركز تجاري  , نادي ریاضي , مسابح , قاعات مناسبات , مطاعم فخمة , أماكن ترفیھیة , مول , فضال عن محطة كھرباء 
. فضال عن وجود النباتات شرطة تجاري , مسجد , مدارس لكافة المراحل الدراسیة  مركز صحي , دفاع مدني , مركز 

  والمسقفات لحمایة مسارات المشاة وعزل اماكن المشاة عن حركة السیارات وتوفیر اماكن للتفاعل االجتماعي .

 كانت العینة المنتخبة ) وحدة سكنیة 1024تم اشغال (وحدة سكنیة  )2083(یبلغ عدد الوحدات السكنیة في القریة اللبنانیة 
 [.یان على الساكنین بصورة عشوائیة استمارة استب ) 102(, حیث تم توزیع  المشغولة  السكنیة ) من الوحدات10%(

Department of Urban Planning /Erbil[  

    

بالنسبة  ) موقع مجمع القریة اللبنانیة3شكل (
  ]Google map[ :المصدر \لمدینة اربیل 

المصدر:  \ر عام للحي السكني ظ) من4شكل (
]Department of Urban Planning /Erbil[  
  

  

  استمارة االستبیان :  -10
البعاد التخطیطیة للبیئة الصدیقة ا ,لق بأھداف البیئة الصدیقة للمشاةأسئلة تتع ت تضمنو قد  تم تصمیم استمارة االستبیان 

  ارات المشاة. لمس التصمیمیةالمعالجات  والخصائص التصمیمة واالجتماعیة للبیئة الصدیقة للمشاة  ,للمشاة

  . نتائج الدراسة العملیة :11

  الصدیقة للمشاة :نتائج اھداف البیئة  11-1

) , ثم تالھا "زیادة جودة المكان " بنسبة %21: كانت اعلى نسبة "لتحسین النشاط البدني"  بمقدار ( كنجان ستي -
) , %12النقل العام" ( ) , "وسائل%17) ,و"زیادة التفاعل االجتماعي" (%19)  و "المشي" بنسبة (20%(

 ).5) . كما في الشكل (%10"الدراجة" (
) , ثم تالھا  "تحسین %20: كانت اعلى نسبة "زیادة التفاعل االجتماعي" و"المشي"  بمقدار ( القریة اللبنانیة -

. كما ) %9) , "الدراجة" (%12) ,و "وسائل النقل العام" (%19النشاط البدني" و "زیادة جودة المكان" بنسبة (
  ).5في الشكل (

  ]Source: Results of case study[- ) اھداف البیئة الصدیقة للمشاة5الشكل (                                                    

  االبعاد التخطیطیة للبیئة الصدیقة للمشاة: 11-2

) %33ھا "تصمیم مسارات المشاة"  بنسبة () ,ثم تال36كانت اعلى نسبة "لالستعمال المختلط " بنسبة (%كنجان ستي : -
  )6). كما في الشكل (%31را " وسائل النقل المستدام" بنسبة (یواخ
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) ,ثم تالھا بالتساوي "تصمیم مسارات المشاة" و 39كانت اعلى نسبة "لالستعمال المختلط " بنسبة (%: :  القریة اللبنانیة -
  ).6الشكل ( ). كما في%31" وسائل النقل المستدام" بنسبة (

  

  ]Source: Results of case study /االبعاد التخطیطیة للبیئة الصدیقة للمشاة) 6الشكل (                                       

  الخصائص االجتماعیة للبیئة الصدیقة للمشاة 11-4

). ثم "تلتھا بیئة ممتعة" %27ة ( ) . من بعدھا"السالمة" بنسب%28: كانت اعلى نسبة ل "االمان" بنسبة ( كنجان ستي-
  ).7) . كما في الشكل (%21). واخیرا "مریحة" بنسبة (%24بنسبة (

). ثم "تلتھا بیئة ممتعة" %28) . من بعدھا"السالمة" بنسبة ( %30: كانت اعلى نسبة ل "االمان" بنسبة ( القریة اللبنانیة -
  ).7الشكل () . كما في %21). واخیرا "مریحة" بنسبة (%22بنسبة (

  

  ]Source: Results of case study[/ ) الخصائص االجتماعیة في البیئة الصدیقة للمشاة7الشكل (

  الخصائص التصمیمیة للبیئة الصدیقة للمشاة : 11-5

) , ثم تالھا بالتساوي لكل من "مترابطة" و %20كانت اعلى نسبة "سھولة الوصول" و "الجذابة" بنسبة (كنجان ستي : -
  )8كما في الشكل () . %12) . واخیرا كانت نسبة "ممیزة" بنسبة (%16ویة" و "الوضوحیة" بنسبة ("حی

) . ثم تالھا بالتساوي لكل من "مترابطة" و %21: كانت اعلى نسبة "سھولة الوصول" و "جذابة" بنسبة ( القریة اللبنانیة-
  )8كما في الشكل () %12ثم تالھا "ممیزة" بنسبة () فكانت ل"الوضوحیة" . %14) . اما نسبة (%16"حیویة" بنسبة (
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  ]Source: Results of case study [/  ) الخصائص التصمیمیة للبیئة الصدیقة للمشاة8شكل (                                  

  عالجات التصمیمیة للبیئة الصدیقة للمشاة:مال 11-6

) مقسمة %34حقیق البیئة الصدیقة للمشاة كانت نسب "المؤشرا ت البیئیة" (بالنسبة للمعالجات التصمیمیة لتكنجان ستي : -
واجز ح).اما "توفیر %6سطحات المائیة" () و" استخدام الم%12) و "المسقفات" (%16الى: "استخدام النباتات" بنسبة (
).اما %13طناعیة" () و "حواجز اص%17) مقسمة الى: "حواجز طبیعیة" بنسبة (%30تمنع الضوضاء" فكانت نسبتھا (
) و"الشعور بمألوفیة المكان" %14"التمیز" بنسبة () فكانت مقسمة الى : %37نسبتھا ("االمؤشرات النفسیة " فكانت 

  ).9). كما في الشكل (%11) ثم تالھا "العالمات الدالة واالشارات" بنسبة (%12بنسبة (

) %35البیئة الصدیقة للمشاة كانت نسب "المؤشرات البیئیة" ( بالنسبة للمعالجات التصمیمیة لتحقیقالقریة اللبنانیة :-
).اما "توفیر %9سطحات المائیة" () و" استخدام الم%11) و "المسقفات" (%15: "استخدام النباتات" بنسبة ( مقسمة الى

یة" ) و "حواجز اصطناع%16) مقسمة الى: "حواجز طبیعیة" بنسبة (%29واجز تمنع الضوضاء" فكانت نسبتھا (ح
) و"الشعور بمألوفیة %14"التمیز" بنسبة () فكانت مقسمة الى : %35نسبتھا ().اما "االمؤشرات النفسیة " فكانت 13%(

  ).9). كما في الشكل (%10) ثم تالھا "العالمات الدالة واالشارات" بنسبة (%11المكان" بنسبة (

    

 ]Source: Results of case study[/ یئة الصدیقة للمشاةالمعالجات التصمیمیة للب )9(الشكل                      

  أألستنتاجات : -12

  االستنتاجات التي تخص الجانب النظري : 12-1

متمثلة التي یتوفر فیھا مجموعة من الخصائص التصمیمیة واالجتماعیة البیئة عرف البحث البیئة الصدیقة للمشاة بأنھا 
وممیزة وسھلة الوصول , فضال عن كونھا  ممتعة مریحة تحقق السالمة لمستخدمیھا  رابطة وحیویةبكونھا امنة , جذابة , مت

  ل المختلط ووسائل النقل المستداممن خالل تصمیم مسارات المشاة والسیارات وتوفیر االستعما

   االستنتاجات التي تخص الجانب العملي : 12-2

من التفاعل االجتماعي  وجودة المكان  دمیھا وترفع من لمستخ ن النشاط البدني یحست الى الصیقة للمشاة البیئة  تھدف -
  خالل وجود الفضاءات المفتوحة واالماكن العامة واالستعمال المختلط



 

19 
 

وسائل وتوفیر االستعمال المختلط لالرض وتصمیم مسارات المشاة بتوفیراالبعاد التخطیطیة للبیئة الصدیقة للمشاة  تمثلت -
 م .النقل العا

لكافة الخدمات وان تكون  سھولة الوصولكلتصمیمیة الخصائص امجموعة من البیئة الصدیقة للمشاة  ال بد ان توفر  -
 واضحة وممیزة ) اذا كلما زادت ھذه المؤشرات زاد تشجیع الناس على المشي .و  حیویةو مترابطةوبة جذا

من حركة  السالمةلمستخدمیھا وان االماالجتماعیة كالخصائص  مجموعة من تتحقق البیئة الصدیقة للمشاة ال بد ان  -
 اقبال الناس على المشي .توفرت ھذه الخصائص زاد كلما  اذوان توفر المتعة و الراحة  المركبات 

التشجیر والمسقفات من خالل توفیر التظلیل  ھيتوصل البحث الى اھمیة المعالجات التصمیمیة لتوفیر بیئة صدیقة للمشاة  -
 من اھم المعالجات المشجعة على المشي والتي تعتبرشاة للموتقدیم الطوابق العلیا 

  لتوفیر االمان لمستخدمي ھذه البیئة .فاصل بین حركة المشاة والسیارات اھمیة وجود حواجز او فضاء  -
  التوصیات : -13

ة یصمیمیة والبیئاالحیاء السكنیة واالھتمام بمعالجاتھا التالمجمعات ویوصي البحث بتوفیر بیئة صدیقة للمشاة محلیا في   -
  لغرض رفع جودة الحي فضال عن تحسین الصحة البدنیة للساكنین وزیادة التفاعل االجتماعي.

 ئة لغرض تحقیق االمان وزیادة التفاعل االجتماعي.ییوصي البحث بتوفیر االستعمال المختلط  في ھذه الب -
ة وذلك بالتشجیر او الفضاء الفاصل لغرض یوصي البحث بفصل حركة المشاة عن السیارات في البیئة الصدیقة للمشا -

  ة.حقیق السالمة لمستخدمي ھذه البیئت
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