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Water Urbanism  
Analytical Study of Design Principles in Contemporary Urban Production 

  المستخلص:
ـة   ـة والمناخ ر الحضـر نظـرا لعالقتـه بتغیـّر الظـروف البیئ ـة والتطـو عتبر الماء عنصرا مهما فـي التنم

ـــة الحضـــرة  ـــات التنم علـــى وجـــه الخصـــوص، لـــذا ظهـــرت توجهـــات معاصـــرة تقتـــرح الـــرط بـــین المـــاء وعمل
م الحضــر وال ش اآلمــن مــع المــاء، مــن خــالل دور التصــم ــة وتعــرض نوعــًا جدیــدًا مــن التعــا ــاة األجتماع ح

ولوجي.   والتجدید اال

ــة  حــث مفهــوم الحضــرة المائ ًا وانفتاحــًا  (Water Urbanism)ستكشــف ال لجعــل المــدن أكثــر تماســ
ة المدن واسـتدامتها مـن جانـب، واسـتخالص أهـم مؤشـرات  ساهم في تنم مسار معاصر  ة  تجاه البیئة المائ

ـة  ة لـنهج الحضـرة المائ م ادئ التصم حـث فـي الم لة ال "عــدم وجــود اطــار مـن جانـب اخـر، فتحـددت مشـ
ــة المســتدامة للمــدن"، ة على وفــ توجهــات التنم ة المائ ة لنهج الحضر م ادئ التصم  معرفي شامل للم

حـــث لتـــنص علـــى  ة ال ــ ــــة الخاصــــة بتعــــدد وفرضـ ة المائ ة لــــنهج الحضــــر م ــــادئ التصــــم "تتكامــــل الم
ات والـــرو  ـــة". االســـتخدامات مـــن خـــالل الشـــ ط المائ حــث فــي أثنـــین مــن النمـــاذج ا ة ال ــار فرضـــ تـــم اخت

ة البنـى الزرقـاء مـع منظومـة الفضـاءات الحضـرة المفتوحـة. توصـل  م واضـح لشـ الحضرة اعتمدت تصـم
ة لـــنهج  م ــادئ التصـــم غ تحقـــ الم صـــ ـــة المتعلقــة  حــث الـــى مجموعــة مـــن االســـتنتاجات النظرــة والعمل ال

ة.   الحضرة المائ
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ABSTRACT 
Water is an important element of urban development due to its relationship 

with changing environmental and climatic conditions in particular, thus, 
contemporary trends suggest the link between water and urban development 
processes, offering a new kind of safe coexistence with water through the role of 
urban design, social life and ecological renovation. 

The research explores the concept of (Water Urbanism) to make cities more 
coherent and open towards water environment, as a contemporary track 
contributing to the development and sustainability of cities on the one side, and 
extract the most important indicators for the design principles for the water 
urbanism approach on the other side, the problem of the research was identified as 
“the absence of a comprehensive theoretical framework for the design 
principles of the water urbanism approach according to sustainable city 
development trends”, and the hypothesis of the research states as "the design 
principles of the water urbanism approach for multi-uses are integrated 
through networks and water linkages”. The hypothesis of the research was 
tested in two urban models that adopted a clear blue network design with the open 
urban spaces system. The research found a set of theoretical and practical 
conclusions concerning formulas that fulfill the design principles of the water 
urbanism approach. 

ة  اح ت مف ل ا مات  كل ل  ا
ـــــة  ـــــة، التنم ة المائ الحضـــــر

الزرقــاء،  -والمدینــة الخضــراء
م الحضـــر الحســـاس  التصـــم
ة م ــادئ التصــم اه، الم  .للم
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	المقدمة .1

ل جیـــد للواقـــع المـــائي   شـــ رهـــا  ـــة واســـتجاب تطو ـــالقرب مـــن المســـطحات المائ مـــرور الـــزمن  ـــًا، نشـــأت العدیـــد مـــن المـــدن  تارخ
ــة للنــاس تجــاه البیئــات   اإلضــافة الــى العاطفــة الفطر ــة  ــة لظــروف بیئ ــان تلب ــا الغرــز الجیولــوجي فــي الم ــة واالرت ع   المــاء  الطب

ـاً   الـذ یرجـع ـا  إلـى  جزئ ــاة. وقـد   البیولوج ل  األخیـرة  العقـود   مــد  علـى  بـرز توجـه االسـتدامة  التطورـة للح   مرجعــي  إطـار  مثـالي  شـ
ــه  شــامل ــة  لتوج ــة  آثارهــا  مــن  للحــد   المــدن  تنم ولوج اجاتهــا  اإل ط  وتعمیــ  المــوارد،  مــن  واحت ــة  المشــاهد   مــع  الــروا ع ــان  الطب   والم
شــه  وتعزــز ــة  المع ــاة  ونوع ة  الح ــنهج جدیــد للتكامــل المــنظم    .وتــوفیر الفــرص األقتصــاد ــاه مــؤخرًا  ش مــع الم وتــم تبنــي مفهــوم العــ

ات مختلفــة، وذلــك لجعــل   م الحضــر وعلــى مســتو ــار المــاء عنصــرًا  مهمــًا وفعــاًال للتصــم اعت ــاه ضــمن النســیج الحضــر  إلدارة الم
ة. ة التي تعاني منها أغلب الدول النام   المدن قابلة للتكّیف مع التغّیر البیئي والمناخي وخصوصًا الظروف البیئ

ــة     حــث مفهــوم الحضــرة المائ ــة المــدن واســتدامتها،    مســار  (Water Urbanism)یتنــاول ال ســاهم فــي تنم تحــدد  فمعاصــر 
حث في  ة لنهج ال "بناء اطار نظر هدف ال م ادئ التصم ن اخ  ةالمائ  ةحضر شامل للم عـالجم ما  ة و االنظمة الحضر اره    ت
حث". لة ال حث وتحقی اهدافه سُتعتمد خطوات تشمل:  مش لة ال   ولغرض معالجة مش

اطاتیها، ونهجهةالمائ ةحضر التعرف   - اتها، وأرت ان  .ا، واهم ام

ة لنهج شف واستخالص، ومن ثم بناء اطار مفاه - م ادئ التصم  .ةالمائ ةحضر المي شمولي للم

ة واستخالص أهم النتائج واالستنتاجات.      تطبی االطار المستخلص -   على عینة حضرة منتخ

ة .2 ة المائ  (Water Urbanism) تعرف مفهوم الحضر

ة اصطالحاً   .2.1 ة المائ   مفهوم الحضر
ات الى مجموعة تعارف   اآلتي:تطرقت األدب صها  ن تلخ م اختالف توجهاتها النظرة  ة    لمفهوم الحضرة المائ

   ل الحضـر وزـادة ـاه لتحسـین الشـ التكامل المنظم والشـامل للمشـهد المـائي مـع النسـیج الحضـر إلنتـاج بیئـات مسـتندة علـى الم
ه للمجتمع  ه ودعم النتائج الصح  .)Rising, 2015, p.5(تماس

 م ا تحـد ممارسـات  نهج مبتكر للتصم ـة و ولوج ة والـنظم اإل ة والصح ة والماد ة االجتماع لحضر یتضمن دراسة البنى التحت
ــاة   رتكــز علــى الفهـم العمیــ للح ـة و ع ة وطب قتـرح بیئــة مشــتر م الحضــر و ــة التـي تعــزل عناصــر نظـام التصــم ط التقلید التخطـ

یر الفضائي ( اسي والتف اق الس ة والس  ).Orff, 2016, p.1االجتماع

   ـة، مـن خـالل ة مال ضـانات ومسـاعدة المـدن التـي تعـاني ظـروف اقتصـاد تساهم في زادة التنوع البیولوجي والحد من مخاطر الف
ة خضراء والحــد من الضغط علـى نظـام   ة من بنى تحت ة وش اه االمطار الى سلسلة من األراضي الرط ل سلسلة جران م تحو

 ).Seward, 2009یدیـــة في المدینــة، وتشجیـع اإلستثمار في البنى التحتیــة (البنى التحتیـــة التقل

   سـهم مـن خاللـه التحضـر الحیـو سـي  مثـل مسـار رئ ة الـذ  ة خضراء اساس ة بن حر اه  الم ًا  ُأقترح هذا التوجه األكثر تماس
)Biophilic Urbanism) فـي التخفیـف مـن حـدة تغیـر المنـاخ والتكیـف معـه (Rising, 2015, p.66) عـن (Beatley & 

Newman, 2013.( 

ات، وتكامـل منظومـات   ة متعـددة المسـتو عتمـد شـ ة معاصـر  ة حضـر ة هو نهج تنم ة المائ ن القول ان الحضر م ه  وعل
ـاه مـن خـالل منظومـة الفضـاءات المفتوحـة، االسـتناد علـى عنصـر الم ة، ...)  ة، إقتصاد ة، إجتماع شر ة ( بهـدف    بنى حضر

ة.     ة وخاصة المشاكل البیئ ة من المشاكل الحضر   المساهمة في انتاج مدن مستدامة خال
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ة2.2 ة المائ   . ُنهج الحضر
نة السبل أحد  النهج ُطرح هذا ة الضـرور  للتحـول المم عـة، لـنظم لالسـتجا   الجوانـب  أحـد   إلـى  شـیر  شـامل  مصـطلح  هـوو   الطب

ة (  األرعة   :)Rising, 2015, p.12التال
ة  .1 ة الحتم عة: وتشیر  قو  التي تتعل  - البیئ منة إلى  الطب عة  ه    وجودها.  على للحفا المدن قدرة على الطب
ة  .2 ة  الحتم ما -التكنولوج ا:  بتفوق   یتعل  ف عة  قو   فتعتبر التكنولوج ا  مع  الطب قاء المدن الحدیثة. ضرورة التكنولوج   ل
ة .3 ة الحتم ة الحلول استخدام - الماد طرة الماد ة:  للس م  نهج  إلى  وتشیر  االجتماع ـین  أسـفل  إلـى  أعلـى  من  الحضر   التصم   لتم

ة  األزمات خالل  اآلخرن  قاء ة  االجتماع ة. المدن  في والبیئ   الصناع
ـــة  .4 ة  الحتم شـــرة    اإلرادة  مقابـــل  البیئـــي  ـــالتكّیف  المتعلقـــة  -  الســـلو ي  أو  الوضـــعي  الـــنهج  اســـتخدام  فتتعلـــ  الحـــرة:ال   فـــي  الســـلو

ح البیئي السلوك دراسات شر أن لتوض ات لدیهم ال ن  استجا ة. للمحفزات  بها التنبؤ  م   البیئ
عـاده، وخـالل   مختلـف ا م الحضـر المسـتدام  ه في تعرف المفهوم اصطالحًا من حیث انه نهج للتصـم وهذا ماتم التأكید عل

ة.           األزمات ع االستناد الى البنى الطب   المختلفة، 

اطات 2.3 ة. أرت ة المائ   الحضر
ات المختلفةقدم ت عاد  األدب م واأل ـاهتتناول  المتداخلة مجموعـة واسعــة من المفاه الم ـر    هذا التوجه األكثر عالقـًة  اشــ ل م و  اشـ

م  اشــر، تشمل هذه المفاه م الحضـر    المتعلقة بـ:  النهج - األفكارغیر الم ة الزرقاء، والمدن الزرقاء، ومدن االسفنج، والتصـم التنم
اه .. الخ رة جیدة عن هذا التوجه.1الحساس للم وفر ف حث و عض منها لعالقتها مع هدف ال ح ال   . وسیتم توض

ة   .2.3.1   Blue Development - cityوالمدینة الزرقاء  -التنم
ة الزرقاء   عرفت الدراسات ر  أنهاالتنم فة  الستعادة  سعى  الذ  التطو ة  الوظ ـة    الهیدرولوج م لبیئـة مبن ة، وتضـع تصـام ع الطب

اة، فهي ل مرحلة مع مراحل دورة الم ـاه   المشـاكل تحـدد  تتعامل في  الم ضـانات  مثـل(الخاصـة  ـاه  الف   وتحسـین  )والتلـوث وشـحة الم
ــاه الحضــرة  صــحة ــن.  الم م ــة  تشــمل  أن  و ــة  تقن ــا  منخفضــة  وعناصــر  عال ــة التــي (مثــل  التكنولوج ــاه  تســتخدم  الحــدائ المطر   م

)  في  األمطار ة  وتسیر. سقي المتنزهات والحدائ اً  الزرقاء التنم ة  مع  جنب إلى  جن   .الخضراء  التنم
ــة   نــوع  خلــ  علــى  ستســاعد   مجموعــة مــن الــنهج واألدوات التــي  )Charles River Watershed Association( طــورت جمع
ـــان ـفالمدین:  جدیـــد مـــن الم ــ ـالزرق  ةــ ــ ـــات مثـــل  بـــین  تجمـــع  اءــ ـالتنمی  عـــدة تقن ـــاني الخضـــراء  التـــاثیر  ة منخفضـــةــــ ـوالبنی  والم ـــة  ةــــ   التحت

وفر نه اهــمی الخضراء وٕادارة والممرات الخضراء ناء مستقبل  المشاكل  لحل  المدن الزرقاء وسیلة  جـاألمطار. و مسـتدام مـن    حضـر   و
ط المـاء خالل استخدام م أسـاس للتخطـ   المفتـوح  والفضـاء  متعـة؛  األكثـر  الشـوارع  الفوائـد مثـل  مـن  مجموعـة  إلـى  الـذ یـؤد والتصـم
ة العام المتكامل؛ ة والبن   ).Charles River Watershed Association, 2012, p.3 & p.14( الخالمرنة؛ ...  التحت

  green-blue city  الزرقاء -المدینة الخضراء  .2.3.2
ـــة    -المدینـــة الخضـــراء ولوج مـــة اإل ـــة التـــي تـــوفر الق ع مها لتـــدمج بنجـــاح االنظمـــة الطب الزرقـــاء هـــي منطقـــة حضـــرة تـــم تصـــم

ــن أن تســتفید المــدن مــن   م ــاه األمطــار. و ــذلك تــوفیر إدارة م ، و التخضــیر الحضــر طــة  ــ  والمرافــ المرت ــة عــن طر ــة التحت البن
ــة الخضــراء   ــة التحت ط المقصــود للبن ــدًا مــن التعــاون والفوائــد (-التخطــ  Victoria Stateالزرقــاء التــي تحقــ أهــداًفا متعــددة، ومز

 
ة 1 ما في ذلك الساحات البیولوج ع أنحاء العالم،  ادرات عدیدة للتحظر المائي في جم ة فــي الغــرب األوســط  ،في سنغافورة تم اعتماد م م األراضي الرط وترم

اه السطح ي، وأنظمة التنظیف التي تستخدم م ة  األمر    ).Soz & et al, 2016, p.3( ، ... الخأورغون التي تم جمعها في وال



 

74 
 

Government, 2017, p.5  .(ــة الخضــراء  هــذا  فــي ــة التحت شــیر مصــطلح "البن اق،  ــاتي  -ســ   الزرقــاء" إلــى اســتخدام الغطــاء الن
عالترو  ات الطب م منافعه ة والعمل اق حضر لتقد ة و   في س اه في الوقت نفسهالفضاءات الخارج   .)Ibid, p.15(  ٕادارة الم

  Sponge cities  )SPC(1مدن االسفنج .  .32.3
ـع فلسـفة االبتكـار  ،على أنها إعادة تخیـل للبیئـة الحضـرة مدن األسنفجتعرف  نهـا أن تحـل    وتت م ـاه  فـي أن المدینـة  مشـاكل الم

ــا. ــدًال مـــن خلقهـ ــمن بناءو   بـ ــا  تضـ ــزاءهـ ــة أجـ ــادًة ثالثـ ـــ وهـــي  عـ ـــ   ه: حما ـــ   هالبیئ ع ــة    التـــي تعنـــي  هالطب ـ ع ــات الطب ـ ــا علـــى الغا الحفـ
حیرات   ة  .. الخوالمساحات الخضراء واألنهار وال ولوج فة أثنـاء    ةظمـ نإصـالح اال  متمثلـة فـي، واالستعادة اإل ـة المـدمرة والضـع البیئ

ة   ناء نظامعمل ة، و ات بیئ سـبب التحضـر السـرعالذ    )LID(  التحضر بتقن البیئـة   Li & et(  عني تقلیـل الضـرر الـذ یلحـ 

al, 2016, pp.3-5(.   ــة،  هــذه المــدن ا  وتعتمــد ــاه البیئ ــاه فــي المنــاط الحضــرة، وٕادارة الم ة، وهــي: تــوفیر الم ســ ــادئ رئ رعــة م
ة الخضراء، وأستخدا ة التحت ة في المناط الحضرة والبن    ).Barcelo, 2018, p.201(م المواد القابلة للنفاذ

اه  .  2.3.4 م الحضر الحساس للم   Water Sensitive Urban Design (WSUD)التصم

ان  ـاهبینت الدراسات  م الحضـر الحسـاس للم م الحضـر وللتقلیـل مـن   هـو التصـم ـاه فـي التصـم التـدهور  نهـج یـدمج دورة الم
ـة، ودعـم التماسـك االجتمـاعي ( ـة والترفیه ). وهـو  Costa & et al, 2015, p.17البیئي في الوقـت ذاتـه، وتحسـین المطالـب الجمال

ة. تشــتمل الحلــول الحساســة للمــاء علــى   ــة واإلقتصــاد م الحضــر والجوانــب اإلجتماع ــاه والتصــم ــة إلدارة الم یــرط بــین الحلــول التقن
م إلعـــادة اســـ  ـــاه  مفـــاه س دورات الم م إلعـــادة تأســـ اإلضـــافة إلـــى مفـــاه رها فـــي المنـــاط الحضـــرة  ـــاه األمطـــار وٕاعـــادة تـــدو تخدام م

)Water Cycle  .اه وصحة األنهر ة في المدینة. وضمان جودة الم ع   ) الطب
ــز ــاه مــن اجــل   علــى الــنهج هــذا یر ــة فــي قلــب إدارة الم ط الفضــاءات الخارج م الحضــر وتخطــ ــاه فــي  التصــم إعــادة اســتخدام الم

مــا فــي ذلــك تخزنهــا الــدائم أو المؤقــت ( م الحضــر  Ibid, p.24الموقــع  ــاه والتصــم ). فهــو تعــاون متعــدد التخصصــات إلدارة الم
ـة، وصـحة   ـاه العواصـف، والمجـار المائ ـاه الشـرب، وجرـان م أكملهـا (م اه  درس إدارة أنظمة الم ة. و ط الفضاءات الخارج وتخط

ـاه األمطـار. وطـور هـذا  المم ا إدارة م ر)، لكـن فـي الغالـب یتعلـ مـع قضـا اه الصرف الصحي وٕاعادة التـدو ة، ومعالجة م رات المائ
ة ( ة والثقاف ة واالجتماع ة واالقتصاد ة لالستدامة البیئ ات تكامل   )Hoyer & et al, 2011, p.14النهج استراتیج

ات.  2.3.5  Green Networksالخضراء  الش

ـقــدمت الدراســات نه ـج "هجــین" جدیـــ ـد، وهــو الشــــ ـة الخضــراء الــذ یرـــ ) األخضــر واألزرق  Connectivityز علــى االتصــال (ــــ
ضـــ الحضرـــفي المناط ـول المستوطنـــة داخل وحـــاه السطحیـــام المیــراء ونظـــــة الفضاءات الخضـــم شـــــة و  ,XIU & et alات (ـــ

2016, p.163عتم ـ).  ــ ـد تعرـــف المفهـــ ــ شــــ ـــل مـــن ال اجـــات  ـوم علـــى احت ــ عـــ ـر والطب ــ ات الخضـــ ـة. فُتعـــّرف الشـــ ــ ـراء الحضرـــ ــ ة  ــ
ـمجموع ات مـــن الوظائــــــ ـة شـــ ـة والبیئیـــــــف االجتماعیــــــ طــــــ ـة، المرت ـــان متماســـ ــــ انیـة  ـك م ـــةا مـــن خـــالل تـــدفقات الكائنـــات الحیـــــ ،  ـــ

ة النهرـــة أو الزرقـــاء   ات: الشـــ ضـــا علـــى ثـــالث فئـــات مـــن الشـــ عتمـــد التعرـــف أ ـــة. و والتفاعـــل مـــع مصـــفوفة الفضـــاءات الخارج
)، وشــــ(ُتستخ ممرات وخطو مثابـــة الفضاءات الخضــدم  قــراء ( ) وشــة  ـع (مساحات) ونقـا ـة تخضیـــ ـر النقـــ مثابـــ ـل ( ة ممـرات  ــــ

تمث ). و ـوخطـــو ــ ـل الهـــ ـدف النهـــائي فـــي الجمـــــ ـع بیــــــ شــــــ ات الـــثالث  ـن الشـــ ـة خضــــــ ــ ـراء شاملـــ مصفوفـــــــ ـة (ُتســـتخدم  ــ ـة وشــــ ــ ة)  ـــــ
)Ibid, p.171.(  

 
ــاه الحضــرة بــدأت فــي الصــین عــام  1 ة محــددة إلدارة الم اســات نتیجــة التغیــر  2013تمثــل مــدن األســفنج أســتراتیج المنــاخي والتوســع الحضــر الســرع، وس

ط الحضر غیر المالئمة في العدید من ا ــاه لمدنالتخط ضــانات وتلــوث ونقــص الم ــوارث الف اه مثــل  الم  ,Barcelo( التي أدت الى حدوث مشاكل متعلقة 
152-2018, pp.151.(     
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ات الخضــراء فــي المنــاط الحضــرة لتحقیــ اثنــین مــن األدوار علــى األقــل، وهمــا موجــه نحــو رــط موائــل   ــن اســتخدام الشــ م
ــاة البرــة ــاة البرــة بــین    الح ــاة البرــة ورــط مجموعــات الح ــة الح ات الخضــراء علــى تســهیل حر شــر علــى التــوالي. فتســاعد الشــ وال

ة وتوصیل الفضاء األخضر واألزرق في إطار موحد ( طر علیها اإلنسان، وترق س   ).Ibid, p.174الموائل في المناط التي 

ة م أعاله، تشمل الحضر ة نهجًا شامًال    یتضح من مراجعة المفاه ـة الزرقـاء،    –المائ ـة التحت ـاه، والبن متكـامًال مـن إدارة الم
ًا من خـالل تـدفقات الكائنـات   ان ة م طة ومتماس ات مترا ة الخضراء، ضمن اطار ش ة التحت ة والبن ط الفضاءات الخارج وتخط

ة واإلقت ة واإلجتماع م المنافع البیئ ة؛ لتقد ع ات الطب ه والعمل ة.  الح ة والترفیه ة والمطالب الجمال   صاد

ة  .2.4 ة -أهم ة المائ ات الحضر ان   إم
ــة العامــة لألمــم المتحــدة ضــمن جــدول أعمــال (  أعلنــت ــة عنصــر  )2030الجمع ر    العنصــر(  المــاء  عــن أهم األزرق) فــي التطــو

ا قدرته على التكیّـ   ،الحضر المعاصر اشـر فـي القضـاء علـى  وأرت ل غیـر م شـ ـن  و .  )Bitar, 2016, p.4(  1الفقـر البیئـيف  م
ــة   ــة التحت ــاهللبن ــ تــآزرات مــع الوظــائف الحضــرة الهامــة األخــر مثــل تــوفیر طــرق النقــل للســلع ومــواد البنــاء، وتعمــل    للم أن تخل

ــاه   ـة نظــام الحتجـاز م مثا ــذلك  ة و ــة والصـناع ــاه لالسـتخدامات المنزل ــة، تـوفیر الم اجـات االجتماع ة مفتوحــة لالحت ة فضـائ شـ
ـــاه الصـــرف الصـــحي.   ونـــااألمطـــار والـــر والـــتخلص مـــن م ـــة م ـــان اســـتخدام الهندســـة الهیدرول اق،  اً   ◌ً فـــي هـــذا الســـ ســـ فـــي    رئ

ط الحیــز ( انــت أنظمــة البنــ Territorialالتخطـ ـة فــي معظــم المــدن.    ى) و ــارزة للغا ــاه  ــة للم ــة    ظهــورولهــذا فــان  التحت أنظمــة البن
اه  ة للم ة الفضاءات الخالتي التحت االضافة الى ابراز بن صراً من صنع اإلنسان،  وًنا  ح م ة، أص ة األساس ع ة الطب اً   ارج ان   وم

اً  س ة  رئ م الفضاءات الخارج لة وتنظ   .)Stokman, 2008, p. 52( له
ط  )  CRC for Water Sensitive Cities, 2016(بینـت دراسـة   اسـتخدام الـروا طـة  ـاه المرت مسـاهمة الفـرص الحساسـة للم

ـان  ة لرط النـاس والم ـالتالالمائ ـا ي:ــ م ـة فرـدة إقل ة  ـة، وٕاسـتعارة قصـة قائمـ ـمـن خـالل اإلسـتفادة مـن المسـطحات المائیـ ً◌ تـوفیر هو
ـة. وتوفیـر   ع ـاه فـي المنطقـة مـن خـالل المجـال العـام، عـن طرـ تعزـز الفـرص أمـام النـاس للتعامـل مـع المـاء والبیئـة الطب على الم

ـفـــرص ترفیهی ــ ان، واتصـــاالت أفضـة فعالـــ ــ ــ کـــــ ة للسـ ولـــوجي مـــن خـــالل ش ــة) للمجتمـــع اإل ــاة البرـ ـ ــین، والح ــین والمتنقلـ مـ ـل (للمق ــ ة  ــ
ة الج ة عال ة والتـراث/ التعددی  ردة تستند إلى العناصومنتزهات خط ما في ذلك الثقافة األصل اقي للمنطقة  ة. دمج الفهم الس ـالمائ ة  ــ

ـة، والممـرات   ـة والهیدرولیج ولوج ـة، واالنظمـة اال ات  الثقاف  ,CRC for Water Sensitive Cities(الزرقـاء/ الخضـراء والشـ

2016, p.10(.  
ـة الخضـراء    يسـع  )Victoria State Government, 2017(دراسـة    ووضـحت ـة التحت ط البن مـدن    الزرقـاء لضـمان  -تخطـ

ة ــن  ممــا یجعــل أفضــل مــا    -صــح ــة  البیئــةفــي  م مــن  التأكــد    -دن مرنــةمــ و   المدینــة؛إجــراء تغییــرات لتحســین    -مــدن مزدهــرةو   ؛المحل
ات االستعداد    ).Victoria State Government, 2017, p.19( للتحد

صـها بـ Kramer, 2014دراسة (ینت  و  ـن تلخ م ـة الخضـراء  ة التحت اه في البن ان فوائد ادارة الم ـاهـ)  تـتم عبـر  التـي    ،ادارة الم
ــین   ــود تحسـ ــاطر  ة  جـ ــن مخـ ــة والتخفیـــف مـ ـ ــاه الجوف ـ ــة الم ـ ة وتغذ ــ سـ ة الرئ ــ ــاه الشـ ـ ــتخدام م ــى اسـ ــغط علـ ــل الضـ ــها وتقلیـ ــاه نفسـ ـ الم

ضــانات ــة  تحســین. و الف مات وخفــض  وتتمثــل بزــادة قــدرة التكیّــ   ،البیئــة المحل ض تلــوث الجســ ف مــع آثــار تغیــر المنــاخ، اضــافة لتخفــ
ــاس الحــرار درجــات حــرارة الهــواء وخفــض اســتخدام الطاقــة ومــا   ة لالحت عاثــات الغــازات المســب ط بهــا مــن ان ــات  . و یــرت تحســین جمال

ــادة النشــا  مــن خــالل  تــتم  التــي    ،المجتمــع ــاة البرــة وتحســین الصــحة العامــة وز ــة التــي تراعــي موائــل الح تحســین المســاحات الخارج

 
ة العجز الناجم عن الفقر البیئيف ر عُ  1 ولوج ة وعدم وجود إدارة شاملة للموارد وتدهور النظم اإل ع  ).Bitar,2016, p.4( الوصول إلى أصل الطب
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م فــرص لتثقیــف النــاس حــول مشــاكل ح عــن الــنفس وتقــد ــادة مســاحة التــرو ــاه األمطــار وســوء اإلدارة والحلــول المحتملــة    البــدني وز م
ة وغیرها من البن م الجمال ة الخضراء ( ىوٕاظهار الق  ).Kramer, 2014, p.5التحت

ط   لـي یـرت طین: االول ه ین مختلفـین متـرا ة ضـمن مسـتو ة في البیئة الحضـر ة المائ ات الحضر ان ة وام ن حصر أهم م
ة التــي تشــمل   ــة الوظــائف الحضــر س بتعدد عــة، والثــاني یــنع ــان مــع الطب ط النــاس والم ضــمن تــرا ط الفضــائي الــذ  ــالتخط

ة وحتى االقتصاد ة واالجتماع   ة.      الوظائف البیئ

ـیتضــح مــن مجمــل الطــرح الساب میــــ ـ، ان المؤشــرات التصم ـة والتعامــل مــع هــذا التوجــــ ـه المعاصــر المعتمـــ د علــى منظومــة  ــــ
ط ات مترا ـشــ ـــ انیـ ـة م عیـــ ــات الطب ــات والعمل ــاه مــن جانــب والكائن ــدف الم ــ ت ـًا عــن طر ـة مــن جانــب اخــر، وعلــى تعددیـــ ة  ـــ

ات الوظــائف   قــي محــدودًا ضــمن مؤشــرات عامــة لنمــاذج  مســتو ة  ة المقدمــة ضــمن اطــار تكامــل منظومــات بنــى حضــر الحضــر
ــة دون اعطــاء مؤشــرات تحلیلی ـوحــاالت نظر ـــ میـة وفقــ ـ ــادئ التصم ـًا للم ــروز الحاجـــ ــالي ب الت ـة، و حــث مفــردات تفصیلیـــ ـة ل ة  ـــ

ط ـمرت میــ ـــ ــادئ التصم الم م  ـولــة لبنــاء اطــار نظــر مســتمد مــن خصوصــیته. وهــذا مــا سیتــ ة فــي محاـة المائیــ ـة لــنهج الحضرــ ـة 
الفق   ة.      ـــرات الالحقــتناوله 

ة .3 ة المائ ة لنهج الحضر م ادئ التصم  الم
ات والروابــــط المائیـــــة.  3.1   الش

یــر  عتبـر     ات  فـي  التف ــاه  ضـرورة  الشــ ،  للم ة التــدف ســبب خاصـ ـوفر  وذلـك  ضــًا فرصـاً   و م  أ ــن    للتصــم م ، حیــث  الحضـر
م ـــه  اإلســـتفادة مـــن التصـــم ـــاه  أو  األشـــخاص  تـــدفقات  لتوج ـــانواع مختلفـــة مـــن  . االنـــواع  أو  الم ـــة فـــي المدینـــة  ة البنـــى الماد فتقـــوم شـــ

اه، وتدفــة، وتدفــة المادیـــ االشخاص في المدینــات وهي: تدفــالتدفق ة الم اه في ش ـواالنواع االخر في الش االشخاص  ـــ الم ة  ــ
ــةفالخضــراء.   ة  رؤ ــاه  إدارة  فــي  األول  المبــدأ  هــي  الشــ ــاه  نظــام  هــي  فالمدینــة.  الم ط  م ــاه  مــن  یتكــون   متــرا ة  الم ــة  الســطح .  والجوف

ات  وهناك اه  ش ات  مثل  كـــمتشاب  اـــمعظمه  نـــولك  لةــمنفص  م ـاه  ش ـالسطحی  الم  Gehrels, Hans( .. الـخ.  الصـحي  والصـرف  ةــ

& et al, 2016, p.20(ـ. وتعتمـد الش ـة الحضرــ فـــ ـاني ووظ ـل الم ـة علـى اله ـة المنطقـــ ـة اضافـــ قعـةــ   -الممـر  -ة الـى نمـوذج ال
ة (  -خــط  -) + نمــوذج نقطــةpatch-corridor-matrixالمصــفوفة (  ,dot-line-network) (XIU & et al, 2016شــ

p.171.(  
ن یر یؤد أن م ات  في  التف ادئ  من  سلسلة  إلى  الش م  م طة  التصم .  والمدینـة  اإلنسان  على  أكبر  تأثیراً   معاً   تحق  التي  المترا

عــض ــاه  رــط:  منهــاالنقطــة    هــذه  األمثلــة  فتوضــح    قناة  وأســتخدام  .المنتزهــات  فــي  واالحــواض  الــى التــدفقات  الخضــراء  مــن االســقف  الم
ـة  تحسـین  علـى  ذاتـه  الوقـت  فـي  عمـل  بینمـا  البیولـوجي،  التنـوع  مـن  یزـد   وهذا  متدفقة، حضرة ـاه  نوع   فـي  النهـر  مجـر   اتجـاه  فـي  الم
اشـرة تـدف النـاس ورط .الح وقت ـادئ  اسـتخدام  الخضـراء الحضـرة، عـن طرـ  الممـرات  عبـر  الم م  م   االجتمـاعي  التفاعـل  تصـم
 .)Gehrels, Hans & et al, 2016, p.21(الطر  طول على

ــة (  التعبیــران   ط الفیزــائي  التــدفقات  عــن العناصــر المائ ــن أن یــوفر أساســا للتــرا م ــة) داخــل المجــال العــام  والمســطحات المائ
. إذ  صــر اســتخدام وال طــة  ــاه المرت ة الم ــان، وتــم    تــم تحدیــد فــرص حساســ ســي لــرط النــاس والم م رئ محــرك تصــم ــة  ط المائ الــروا

م ال ص مساهمة هذه الفرص لق ان أدناه تلخ   :)CRC for Water Sensitive Cities, 2016, p.8 & p.11(م
 ط ـا إلــى جنـب مــع جـودة الفضــاء المفتـوح،  تـدعم  حیــث  :التـرا ـة (الممــرات الزرقـاء والخضــراء)، جن ط المائ االتصــال المــاد    الــروا

عة الطب ة یدعم اتصال الناس  وفر فرصاً   واالجتماعي. وان التعبیر عن الماء في الفضاءات الخارج ان، و  .تفاعللل  والم

 النشا خضراء ومفتوحة من خالل إنشـاء ممـرات وُعقـد   سهولة ة توفیر أماكن اجتماعات مفعمة  ط المائ الوصول: إذ تدعم الروا
 خضراء وزرقاء.



 

77 
 

 ــة الجــودة فــي المنــاخ الجــاف. وتســاهم الممــ المرونــة ــاه الصــالحة للغــرض للحفــا علــى الفضــاءات عال رات الزرقــاء  : تســتخدم الم
ة الحضرة. اة في تحسین الفضاءات الخارج الح ة متعددة الوظائف والتدفقات المفعمة  ض  والخضراء مع األحواض التعو

 ـة ـه مـن خـالل االسـتخدام  ا: یـتم  الحیو ط  ـاة والممتـع والجـذاب ومنـاخ االسـتثمار اإلیجـابي المـرت الح ض  نشـاء المجـال العـام النـا
اه في   ة.المبتكر للم  الفضاءات الخارج

 قاء واالستمتاع. اعادة ة، وال ط: توفر الممرات والعقد الزرقاء والخضراء الفرص للناس للمشار  التنش

ط المتكامـــــل وتعدد االستخدامــــات  .3.2   التخط
، وعمــارة الفضــاءات      م الحضــر ، والتصــم ط الحضــر ــاه، والتخطــ ــة مجــاالت متعــددة مثــل إدارة الم یــدمج نهــج الحضــرة المائ

ــن ان ینســ أفضــل المطالــب المختلفــة،   م ات مختلفــة. فالتعــاون  ط وعلــى مســتو ــة التخطــ جــب التعــاون دائمــا فــي عمل ــة. و الخارج
ة نتج أكثر الحلول المحتملة والمرض   ).Hoyer & et al, 2011, pp.33-34( و

القــدرة    المبــدأ الشــامل  یتمثــل مــورد، بهــدف زــادة الــوعي العــام  ــاه األمطــار  ــاه  إلللتحضــر المــائي فــي معالجــة م عــادة اســتخدام م
طرة علـى   ة لألرض من خالل زـادة األسـطح الحضـرة التـي تـؤد إلـى السـ ع ا الطب األمطـار والجرـان  األمطار واحترام الهیدرولوج

األراضِ  ه.   السطحي، واالهتمام  ة والترف اتها التي تضمن تحقی فرصًا للتسل ة وجمال ة واالصطناع ع ة الطب   المبدأ الثاني  أمـاالرط
ـة وتف ـاه الذات ـة الم یز علـى بنـاء أنظمـة تنق اه، مع التر اه التي تضمن التدف والجودة لنظام الم ة للم م الحـاجز  هو اإلدارة البیئ صـم

تعلــ   ــة. و ــة الخضــراء، والتــي تشــمل حــدائ    المبــدأ الثالــثالبیئــي للواجهــة المائ ــة التحت التــي تعتبــر    األســطحــالتطبی العملــي للبن
، واإلصــالح الحیــو ( م فــي التــدف ــاه وفوائــد الــتح ــاه وتــوازن الم ة جــدا لجــودة الم قــه علــى    Bioretention(1مناســ ــن تطب م الــذ 

اه. وأخیرًا،  مختلف س عاب تخزن ومعالجة الم ة واست ـعاقات التنم ـة الحضـرة، وتتضـمن اسـتخدام    المبدأ الرا ـة التحت البن الخـاص 
ةأنظمة الرصف  ة ذات النفاذ   .)Zhang, 2017, pp.25-33(  واألنابیب المثق

ـاه   االشارةتم  ـًا، فیجـب أن تكـون إدارة الم یئ ا و ـا وأقتصـاد ولوج ضـًا مـن خـالل أسـتدامة المـدن إ ـة أ ادئ الحضرة المائ الى م
ــاه ( ــ ة الم ســــة تشــــمل: أوًال: حساســــ ــــادئ رئ ــــن تحدیــــد خمــــس م م ــًا، و ــ ف ــًا ووظ ــ عــــة جمال  Waterالحضــــرة أقــــرب الــــى الطب

Sensitivity زـــ ـــات  ): یجـــب اســـتخدام الطـــرق الالمر ـــًا: الجمال ـــة. ثان ع ـــاه الطب ـــاه الحضـــرة أقـــرب إلـــى دورة الم ة لجعـــل ادارة الم
)Aesthetics  :طـــة بهــا. ثالثـــٌا م المنطقــة المح ـــن ذلــك، وأن تتكیـــف مــع تصـــم ـــة حیثمــا أم ): یجــب أن تســتخدم لتـــوفیر فائــدة جمال

ة وتتكیـّف مـع اFunctionalityالوظائف ( طرقـة مناسـ غي أن تستخدم  ـه واالسـتخدام): ین جـب االخـذ    المقصـود. لظـروف المحل و
انة. ـات الصـ ـار متطل عـًا: سـهولة   االعت ـدة والمتغیـرة. را ة غیـر المؤ انـات التكیـّف مـع الظـروف األساسـ اضـافة الـى النظـر فـي إم

ـه و / أو الحفــاUsabilityاالسـتخدام ( عــة. خامســًا:  ): یجــب اســتخدامها إلنشــاء أمـاكن قابلــة لالســتخدام ألغــراض الترف  علــى الطب
ـع اصـحاب المصـلحة وٕاشـراكهم  Public Perception & Acceptanceالتصـور العـام والقبـول ( غـي النظـر فـي مطالـب جم ): ین

ورة   ـادئ المـذ ـة. ومـن الضـرور تكامـل الم غـي أن تكـون التكـالیف قابلـة للمقارنـة مـع تكـالیف الحلـول التقلید ط. ین ة التخط في عمل
ع المختلفة (أعاله، من  ع المواض ة مطالب جم  ).Hoyer & et al, 2011, pp.29-30أجل تلب

م وتتضمن  ط والتصم ادئ التخط ه والنشالتالي:    ومرنة  ةمزدهر ة و إلنشاء مدن صحللتحضر المائي م  على مـدار  ادعم الترف
ــة الخضــراء  مــن خــالل تكامــل    الســنة ــة التحت ة لتــوفیرورــ   المشــاة  مســاراتزرقــاء مــع  ال-البن ســ ،  اتصــاالت مظللــة  وب الــدراجات الرئ

ــة وتــوفیر الــر   ــاه المحل ــهحــدد اال، وتــةفضــاءات الخارجللوتــأمین امــدادات الم اجــات الترف ة التــي ســتدعم احت ــة  و .  نــواع المناســ حما
ة ة والبیئات المائ ة المحل صعـن طرـ  وتعزز الممرات المائ ـاه العواصـف الحضـ   انخفـاض وتقلـ ـاه األمطـار  بـ رة  جرـان م إدارة م

ـــــــة لزـــــــادة التســـــــلل و   علـــــــى الســـــــطح، ات ح، وتحســـــــین الممـــــــرات  واســـــــتخدام الســـــــطوح الن س  خالل    نم  ـــــــةالمائتبخـــــــر الترشـــــــ تجنـــــــ

 
 .)https://en.wikipedia.org( األمطار میاه جریان من والترسبات الملوثات زالةإل البیولوجیة المعالجة ھو ):Bioretention(األصالح الحیو   1
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)Naturalisation  (  ة وزرع ع تــدفقات  و   ضــفاف النهــر،المجار المائ ة إلــى المجــر المــائي وتشــج ضــ ٕاعــادة توصــیل الســهول الف
ــة ــاه الجوف ة التــيد االیــ حد وذلــك بتدعــم التنــوع البیولــوجي  ضــفاف النهــر. و مــن خــالل    الم ــة المناســ تــوفر التنــوع واســتكمال    نــواع المحل

ــةالــنظم   ولوج ــة  اال ط بــین    التنــوع البیولــوجي والمرونــةلبنــاء    )Species(  مــن األنــواع  مختلفــةاســتخدام مجموعــة  ، و المحل نــاء الــروا و
ــة الخضــراء    راحــة البیئــة الحضــرةالتحســین  الموائــل. و  ــة التحت ة للمدینــة  -مــن خــالل تحدیــد موقــع البن ســ الزرقــاء فــي المنــاط الرئ

انة لتوفیر سـهولة الوصـول وضـمان   اجات الص م مع احت ة ومسارات المشاة، والتصم ـة تحقیـ فوائـد  ومناط األعمال األساس ان ام
ة. وانشاء   ل في حدود المیزان ط أقو بین المجتمعاتالراحة على المد الطو عة  روا متنوعة مـن الـنظم    توفیر مجموعةوذلك ب  والطب

ة ع عة والتعلم والنشافرص    توفیر، و مثل الحدائ واألشجار الطب ةاللعب الطب ع ات الطب ـة  ٕاشـراك المجتمعـات المحلو   ، حول العمل
م    ).Victoria State Government, 2017, pp.20-21( ٕادارة المیزاتو في تصم

ضــَا   م  وتتضــمن أ ط والتصــم ــادئ التخطــ ـــة    تعزــز  عــن طرــ  تحســـین وظــائف األمــاكن الحضــرةللتحضــر المــائي  م أداء البن
ارات ة الحضرة مثل مسارات المشاة والطرق ومناط وقوف الس اني  و   التحت ـة لتـوفیر    وأنظمة الصرفالم ع استخدام المناط الطب

اه العواصف و  ةالظل والتبرد وٕادارة م احة والزـارات زادةو  الهواء. تنق ـالتواز   الس ط  ـادرات والتخطـ ـات الجـذب  عـرض الم مـع بوا
ة. واإل س اً والمدینة الرئ اه البدیلة محل ـة البدیلـة مثـل  اإل مـن خـالل ستعداد للجفاف لالستفادة من إمدادات الم سـتفادة مـن المـوارد المائ

ــاه األمطــار أو العواصــف أو الصــرف الصــحي ــة (مثــل    ، وٕاســتخدامالخضــراء واألشــجار  نــاطألغــراض الــر لــدعم الم  م ات الــنظم الن
ة  اه البدیلة لالستخدام المحلـي.ااألراضي الرط ة) لتوفیر عالج إمدادات الم ضـاناتحـد مـن آثـ وال  و المرشحات البیولوج وذلـك    ار الف

ـــةالزـــادة  ب ــاه العواصـــف  مـــن خـــالل زـــادة نســـب الفضـــاء األخضـــر للحـــد مـــن  نفاذ ـ اش  ووصـــوله،  حجـــم جرـــان م ــإلى المنا  رالم   طـ
ح  زــادةو   إلنشــاء التخــزنالمزروعــة   التــالي تقلیــل الجرــان الســطحي  ،تبخــروال  الترشــ واخیــرا    وخفــض الضــغط علــى أنظمــة الصــرف.  و

ـــة والب  ممتعـــة أثنـــاء الطقـــس الحـــارالبیئـــة  الالتبرـــد و تـــوفیر   ـــاتي علـــى األرض والترـــة الرط ـــ زـــادة الغطـــاء الن والمنـــاط    ةســـطوح المائ
عي في  الظل و لتوفیر   المخصصة للمشاة  .)Ibid, pp.21-22( حضرةالبیئة الالتبرد الطب

ة، التــي تــم استعراضــها  االســتناد علــى مــا قدمتــه الطروحــات والدراســات المتخصصــة بــنهج الحضــر م ادئهــا التصــم ــة وم ة المائ
مهـا،   ن من خاللها استخالص مفردات االطار النظر من خالل اعـادة تنظ م ا  ا مناس قة، وفرت قاعدة ومجاال معرف الفقرات السا

االتي: ستین وهي    إذ یتألف االطار النظر من مفردتین رئ
  ة: التي تعتمد ط المائ ات والروا صـرة  على مقومـات الش ـة وال ط الفیزائ ـانيلالـروا ـل الم فـةو   له ـاه  وظ واالشـخاص    تـدف الم

ةو واالنواع  ة. نموذج الش ط والمرونة والحیو ط وسهولة الوصول واعادة التنش ة من خالل الترا ان م م  ، لتحقی ق

   ـــة االســـتخدامات: مــن حیـــث ط وتعدد ط التعـــاوني متعــدد التخصصـــاتالتخطــ فـــة واالســـتخدام    التخطـــ وتكامـــل المطالــب بـــین الوظ
ادئ العام ط التكاملي، والم التخط ات والتصور العام الخاصة  ة االستخدامات.والجمال     ة والخاصة لتعدد

ادئ الخاصة النظر  االطار  مفردات)  1( الجدول وضجو  ة  الم م ة الحضرة لنهج التصم     .المائ
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ة لنهج ا1جدول ( م ادئ التصم   ةالمائ  ةحضر ل): مفردات ومتغیرات الم
  المبادئ التصمیمیة الخاصة بالشبكات والروابط المائیة

  المفردات ومتغیراتھا الممكنة

  الترابـــــــط
  وسھولة الوصول

  دعم الترابط الفضائي  

  دعم الترابط االجتماعي 

  دعم ترابط المكان بالطبیعة   

  اعادة التنشیط
  توفیر اماكن اجتماعات نشطة  

  توفیر فرص المشاركة والبقاء واالستمتاع 

  المرونـــــة
 الحفاظ على الفضاءات الخارجیة الحضریة عالیة الجودة  

  تحسین الوظائف والتدفقات للفضاءات الخارجیة الحضریة  

  الحیویـــــة
  انشاء المجال العام النابض بالحیاة والممتع والجذاب  

  االستخدام المبتكر للعناصر المائیة  

  

  وتعددیة االستخداماتالمبادئ التصمیمیة الخاصة بالتخطیط 

  المفردات ومتغیراتھا الممكنة

  التخطیط التكاملي

  التخطیط التعاوني متعدد التخصصات

  تكامل المطالب بین الوظیفة واالستخدام والجمالیات 

  التصور العام لمطالب أصحاب المصلحة وإشراكھم في عملیة التخطیط 

 تعددیة االستخدامات

ة 
ام

لع
ئ ا

اد
مب

ال
ت

ما
دا

خد
ست

لال
  

  ادارة دورة المیاه الحضریة الطبیعیة بطرق المركزیة 

  سھولة االستخدام ألغراض الترفیھ و / أو الحفاظ على الطبیعة 

  توفیر الفائدة جمالیة، والتكیّف مع تصمیم المنطقة المحیطة 

  مراعاة اقتصادیة التنفیذ 
ت

مـا
دا

تخ
س

لال
ة 

صـ
خا

 ال
ئ

اد
مب

ال
  

  الترفیــــــــــــھ دعم 
  والنشاط السنوي 

  تكامل البنیة التحتیة الخضراء والزرقاء مع مسارات المشي وركوب الدراجات 

  تأمین امدادات المیاه والري للفضاءات الخارجیة الحضریة 

  حمایة وتعزیــــز 
  البیئات المائیة 

  تقلیل جریان میاه العواصف 

  تحسین الممرات المائیة 

  دعم التنوع 
  البیـــــولوجي

  ) المحلیة المناسبة speciesتحدید األنواع (

  ) speciesمن األنواع (  ختلفة م استخدام مجموعة 

  تحسین الراحة 
  البیئة الحضریة 

  الزرقاء في المناطق الرئیسیة المھمة للمدینة - تحدید موقع البنیة التحتیة الخضراء 

  الصیانة التصمیم مع احتیاجات 

  توفیر الراحة المناخیة بزیادة وجود الغطاء النباتي 

إنشاء الروابــــط بین  
  المجتمعات والطبیعة 

  توفیر النظم الطبیعیة المتنوعھ (الحدائق واألشجار) 

  توفیر فرص االنشطة المختلفة حول العملیات الطبیعیة 

  المتوازي مع بوابات الجذب والمدینة الرئیسیة التخطیط  زیادة السیاحة والزیارات 

  الحد من للجفاف 
  اإلستفادة من إمدادات المیاه البدیلة (میاه األمطار أو العواصف أو الصرف الصحي)

  استخدام النظم النباتیة في عالج إمدادات المیاه البدیلة 

الحد من آثار    
  الفیضـــانات 

  الحضریة زیادة نفاذیة المناطق 

  إنشاء التخزین وزیادة الترشیح والتبخر 
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ة .4 ق  اإلجراءات التطب
حث ا ةأُعتمد ال ة الوصف حـثهـدف  في تحقیـ    سلوب الدراسة التحلیل ـار فرضـیته    ال والوصـول الـى النتـائج المتوخـاة. اسـتند  واخت

ــاالت ( ة االتصـ ــ حـــث الـــى مجتمـــع شـ م الحضـــر  Internetال ــم ــارع التصـ مشـ ــة    -) الخـــاص  ـ ــاءات الخارج ة الفضـ ــ م شـ ــم تصـ
ة شـمات    إدارة أسـالیب المتعلقـةو  متمیـزة أمثلـةعـّي فـي انتقائهـا:  وُ حضـرة، ر النمـاذج  ال  أثنـین مـنالحضـرة. وتـم انتقـاء عینـة قصـد

ــاهال ــاهال جمــعالحضــرة و  م ــة الحضــرة والزرقــاء  ب  یتعلــًا  نموذجــ   وتوضــحبیئــي مهــم،    مــورد   ومعالجتهــا  م ــة التحت قــات البن   -تطب
ــــس   ة) التــــي تع ح م، والمخططــــات والصــــور التوضــــ ات وعناصــــر التصــــم شــــأن (اســــتراتیج ــــة  الخضــــراء، وتــــوافر المعلومــــات الكاف

م، اضــافة الــى وضــوح اعتمادهــا اجــراءات   ات مختلفــة مــن التصــم ةمســتو م مفــردات ومؤشــرات موضــوع    ومؤشــرات تصــم والخاصــة 
ةال ح ــاني فــي انتخــاب العینــة مــن جانــب اخــر. تــم انتقــاء مختلــف الصــور والمخططــات التوضــ ــاین الم  حــث مــن جانــب آخــر؛ والت

ــ اهــداف   حق مــا  ة فــي المصــادر المعتمــدة، التــي تــوفر معلومــات و عــاد، اضــافة الــى نصــوص الشــرح التفصــیل ــة األ ــة والثالث الثنائ
حث.     ال

وضــح الملحــ ( االضــافة الــى الجــدول () الوصــف العــ 2و  1و ــة،  ) الســتمارة الوصــف لتحلیــل النمــاذج  3و    2ام للنمــاذج المنتخ
ة لنهج الالحضرة وفقًا لمت م ادئ التصم   .ةالمائ ةحضر غیرات الم

  النتائج .5
ــة ــاین    المنتقــاة،المتحققــة للنمــاذج الحضــرة    -، مــن خــالل المقارنــة بــین المتغیــرات الفاعلــةأظهــر تحلیــل نتــائج الدراســة العمل الت

ة  النسبي  م ادئ التصم ما یلي:ضمن النماذج  ةالمائ ةحضر لنهج الفي تحق الم   المختارة و
ـة فـي النمـوذج الثـاني ( - ط المائ ات والـروا صـورة أوضـح    )Jurong Lakeیتحقـ مبـدأ الشـ ـة  مـن خـالل مفـردة المرونـة والحیو

حقــ النمــوذج ا ــالنموذج االول، بینمــا  صــورة أوضــح مقارنــة  Houtan Parkالول (مقارنــة  ط وســهولة الوصــول  ) مفــردة التــرا
 النموذج الثاني.

ط التكاملي في النمـوذج الثـاني ( - ط  Jurong Lakeیتحق مبدأ التخط ة أعلـى مـن النمـوذج االول مـن خـالل مفـردة التخطـ ) بنسـ
ــات  التعــاوني متعــدد األســتخدامات وتكامــل المطالــب فــة واالســتخدام والجمال حقــ النمــوذج االول (بــین الوظ  Houtan، بینمــا 

Parkالنموذج الثاني. لمطالب اصحاب المصلحة  ) التصور العام ة أكبر مقارنة   بنس

ادئ   - ةتتحق م ال النموذجین. تعدد ادئ العامة في  ة أكبر من الم ادئ الخاصة بنس  األستخدامات من خالل الم

  األستنتاجات .6
ـن من االستنتاجات، االولى تختص ما استخلص مـن المعرفــنوعی ل الىـــتم التوص قــــ ـة السا ـة، والثانیــــ ـة تخـص الدراســــ ـة العملیــــ ة  ــــ

ما یلي:     و

االطار النظر   .6.1   :االستنتاجات الخاصة 
   ـة  لنهـج    يهـ   ةالمائـ   ةحضـر الان م الحضـر  ة وامعاصـر الحضـرة  اللتنم ات وتكامـل  لتصـم ة متعـددة المسـتو عتمـد شـ المسـتدام، 

عــ  ــاه والبنــى الطب االســتناد علــى عنصــر الم عــ   همنظومــات بنــى حضــرة متعــددة  ه تتوضــح فــي منظومــة الفضــاءات  وغیــر الطب
ـة ا  –نهجًا شامل   المفتوحة. ـة والبن ط الفضـاءات الخارج ـة الزرقـاء، وتخطـ ـة التحت ـاه والبن ـة الخضـراء،  متكامل مـن إدارة الم لتحت

ط النــاس   ــة التــي تضــمن تــرا ع ــات الطب ــه والعمل ــا مــن خــالل تــدفقات الكائنــات الح ان ة م طــة ومتماســ ات مترا ضــمن اطــار شــ
ة وحتــى   ــة واإلقتصــاد ــة واإلجتماع م المنــافع والوظــائف الحضــرة المتعــددة التــي تشــمل الوظــائف البیئ عــة؛ لتقــد ــان ومــع الطب والم

ة والت ة.  الجمال   رفیه
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  ون نهج ونـات   ةالمائ ةحضر الس م ات الزرقاء والفضاء األخضر وأنظمة الوصول المختلفـة  ة  امهمة طموحة ترط الش ساسـ
ـة، وتسـتخدم ( اتفي المناط الحضرة المبن ـان والمسـاهمة فـي  الشـ سـي لـرط النـاس والم م رئ محـرك تصـم ـة  ط المائ ) والـروا

ــــا ــــن اعت م ــــان.  م الم مها مســــعى متعــــدد قــــ ات وتصــــم ط الشــــ مــــن مختلــــف    اً التخصصــــات، ســــیتطلب تنفیــــذها تعاونــــ   ر تخطــــ
عــة واإلدارة   ــة والمحافظــة علــى الطب م الحضــر وهندســة الفضـاءات الخارج ط المـدن والتصــم التخصصـات والمجــاالت، مثــل تخطــ

ه.   ة وما شا   البیئ
   من المهم أن تكون الحلـول حساسـة للمـاء (أ أنهـا تقـرب ، م الحضر التعاون مع التصم اه األمطار  زة لم لنجاح اإلدارة الالمر

ـــة، وصـــالحة لالســـتخدام، ومقبولـــة مـــن قبـــل   ـــة الجمال ـــة (فعالـــة)، مـــن الناح ف ـــة)، وظ ع ـــاه الطب ـــاه األمطـــار إلـــى دورة الم إدارة م
ان المحلیین؛ وان تت ة للبنى الزرقاء الس م  الخضراء من جانب اخر.  –كامل مع الحلول التصم

ةاالستنتاجات الخاصة  .  6.2   :الدراسة العمل
   ة لـــنهج م ـــادئ التصـــم ـــاین الم ـــ   ةحضـــر التت ــا، وقـــد قـــدمت  المائ قهـ ـــن تحق ة المشـــروع واالهـــداف المم ــادًا علـــى خصوصـــ ة اعتمـ

ل منها تسمح بتحق   اه.الطروحات عدد من  الم ة الفضاءات المفتوحة األكثر عالقة   منظومة من ش

   ضــمن مــا  ــة و انــات الح صــرة وتــدف الك ــة وال ط الفیزائ ــة بواســطة الــروا ط المائ ات والــروا ــة مقومــات الشــ شـفت الدراســة أهم
عة وسهولة  الطب ان  ط الفضائي واالجتماعي والم ة في دعم الترا ان متها الم ة.ق  الوصول وتحقی المرونة والحیو

   ــة ضــمن تكامــل  بینــت الدراســة أهم مــا  ط  ــة التخطــ ط التعــاوني متعــدد األســتخدامات واشــراك اصــحاب المصــلحة فــي عمل التخطــ
ة. ة والجمال ف  المطالب الوظ

 ادئ عـاد    -األستخدامات    ةتعدد الخاصة ل  أشرت الدراسة تحق الم ـةذات اال ـة واواإل  البیئ ةجتماع ـة  القتصـاد ف مـن خـالل    والوظ
ـــادئ   ــمان م ـــة دارةاضـ ع ــرة الطب ـــاه الحضـ ــة  دورة الم زـ توفیرهـــا  ، وســـهولة  طـــرق المر فائـــدة  الاالســـتخدام المناســـب والفعـــال، و

ة ة التنفیذ. مراعاتها، اضافة الى الجمال  القتصاد

    ـادئالوضحت الدراسة تكامل عـاد    -األسـتخدامات   ـةتعدد لالخاصـة  م ـةذات اال ةواإل  البیئ ـة واالقتصـاد ـة  جتماع ف وذلـك    والوظ
عـة وسـهولة الوصـول   الطب ـان  ط الفضائي واالجتمـاعي والم ة في دعم الترا ان مها الم ة وق ط المائ ات والروا ادئ الش بتحق م

ة.      وتحقی المرونة والحیو
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  )1لملح (ا
   Houtan Park  ) 1النموذج (

  Huangpu  ،Shanghai  ،China  نھر  الموقـــــع 

 

  والفریق التصمیمي Kongjian Yu و International ASLA  المصمـــم 

 Shanghai Expo و  Lin Liو  Zhao Keping و  Lin Guixiang  الزبـــــون 
Bureau  ؛ و Zhang RangوShanghai Landscape Bureau 

    ھكتار 14  المساحـــة 

  2016  السنـــــــة 

ة المتجددة في ) Houtanمشروع منتزه ( عرف     ع   )،Huangpu(  قع على طـول نهـر)، و Shanghai(أحد أهم الفضاءات الطب
ق  الموقـع  ـانو   .2016موقـع رائـد لمـدن اإلسـفنج عـام  ) Shanghai(مدینة  حیث تم تحدید  مصـنع للصـلب وٕاصـالح    اً سـتخدم سـا

ــة عـرض مبتكـر ل)Li & et al, 2016, p.11السـفن ( مثا ـون  م  ، ومـن المقــرر أن  ات التصــم ـة. تشــمل اسـتراتیج لثقافــة البیئ
ــاه وٕانشــاء   ضــانات والم ــة شــاملة: إنتــاج الغــذاء ومعالجــة الف قــدم خــدمات بیئ ــل الموقــع إلــى نظــام حیــو  ــة المســتخدمة لتحو التجدید

مي وجمالي. ل تعل    الموائل مجتمعة في ش

ة للمنتزه في تحقی نهج الحضرة المائ تلخصت     م ـادئ  الخطة التصم ـًال مـن الم ة تضـمنت  م ادئ تصم اعتماد مجموعة م ة 
م   ـة ومسـاهمتها فـي قـ ط والمرونـة والحیو ط وسهولة الوصول واعادة التنشـ ة من حیث مفردات الترا ط المائ ات والروا الش الخاصة 

ــة االســتخدامات (العامــة والخاصــة) عــن ط ط التكــاملي وتعدد ــالتخط ــادئ الخاصــة  ــان، والم ــار شــملت: (الم ) تشــیید  1رــ عــدة اف
امــان لالســتخدامات المحتملــة   ــاه الملوثــة واســتخدامها  ضــانات، ومعالجــة الم ــة مــن الف م التجدیــد للحما ــة والتصــم االراضــي الرط

سـمح لالنـواع المح م  تصـم ـه والـتعلم بـنفس الوقـت، و صـرًا وفرصـًا للترف ة، التـي تـوفر اهتمامـا  لـف اقتصـاد ـالنمو.  وتوفیرها و ـة  ل
ـًا متمثلـة  Heritage and Vision) التراث والتصور (2( ـة المتجـددة بیئ ع ـة الطب )، وهي مصـفوفة متداخلـة مـن الفضـاءات الخارج

ــاه   طــاء جرــان الم عــد الصــناعة، التــي تســمح بإ ــة لمــا  قــات مــن الماضــي الزراعــي والصــناعي للموقــع ومســتقبل الحضــارة البیئ ط
ع الــزوار. (الســطحي   م، وتشــج ــ م عقــد  3الموجــه، والزراعــة الحضــرة والتعل سلســلة مــن المســارات وتصــم ة المســارات متمثلــة  ) شــ

 ,Ammerican Society of Landscap Architectsع الوصول (ـة وتشجیــة سلســة المشاة التي تضمن حرــة على شــمتدرج

وضــــح الج2010 ـ). و ـشــــروع (النم) اســــتمارة وصــــف الم2دول (ــــــ ة لــــنهج  ــــــ م ــــادئ التصــــم وذج االول) وفقــــًا لمفــــردات ومتغیــــرات الم
ة   .1الحضرة المائ

    
  
  
  

    
  

 
 ).Zhang, 2017, pp.2-17) و (Ammerican Society of Landscap Architects, 2010( ) على المصادر:1تم االعتماد بتحلیل ووصف النموذج ( 1

 ) Houtan Park( ): مخطط الموقع لـ1الشكل (
 ) Ammerican Society of Landscap Architects ,2010(المصدر: 

إلى المیاه وامكانیة الوصول    ): تدرجات األراضي الرطبة2الشكل (
 Ammerican Society of Landscap( المصدر:

Architects ,2010( 
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ة لنهج الحضر االول) استمارة وصف (النموذج 2الجدول ( م ادئ التصم احثون)  /ةالمائ ة) وفقًا لمفردات ومتغیرات الم   المصدر: (ال
  بالمبادئ التصمیمیة لنھج الحضریة المائیةاستمارة الوصف الخاصة   ) 1النموذج (

  وصف المتغیرات الفاعلة  المفردات

یة
مائ

 ال
بط

وا
لر

وا
ت 

كا
شب

ال
  

  

  الترابـــط 
  وسھولة الوصول 

تضمن شبكة الممرات والقنوات المائیة المتمثلة بسلسلة من المسارات وتصمیم عقد متدرجة على شبكة المشـاة اتصـاالت
المنتزه والمناطق المحیطة بھ، وتشجع الوصول داخل الموقع الذي ال یستوعب فقط بشكل فعال تدفقاتوحركة سلسة بین 

المشاة الھائلة المتوقعة خالل المعرض، ولكن یضمن منتزه عام ممتع ویمكن الوصـول إلیـھ بسـھولة. اضـافة الـى تـوفیر
  اعادة التنشیط  فرص الترفیھ والتعلم والبحث.

  المرونــة 

یتمثل المخطـط بمصـفوفة مـن الفضـاءات الخارجیـة الطبیعیـة المتجـددة بیئیـاً. إذ تعمـل األراضـي الرطبـة االصـطناعیة
والتصمیم التجدیدي على دعـم نظـام مـرن فـي المدینـة مـن خـالل عـزل میـاه األمطـار والتخفیـف مـن تـأثیر الفیضـانات

ــاه المعالجــة بأمــان لالســتخدامات ال ــةواســتخدام المی ــافع البیئی ــدم المن ــاء والخضــراء التــي تق ــة، والممــرات الزرق محتمل
   واإلجتماعیة واإلقتصادیة والمطالب الجمالیة والترفیھیة، وتدفقات الكائنات الحیة والعملیات الطبیعیة.

  الحیویـــة 
بالحیاة التي توفرھا المنـاظر الطبیعیـةیحقق الترابط بین األشخاص والمیاه والطبیعة تجربة المتعة والمجال العام النابض 

الوادي المتعرج الذي یمـنح الزائـرین تجربـة مكانیـة جمیلـة الجدیدة والبیئیة. حیث االستخدام المبتكر للعناصر المائیة في
 وفضاءات مریحة تحقق الحیویة.

ت
ــا
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التخطیط  
  التكاملي

  التعاوني التخطیط 
 متعدد التخصصات

یتم دمج التخصصات إلدارة المیـاه، والتصـمیم الحضـري، وتخطـیط الفضـاءات الخارجیـة. ویـدرس إدارة أنظمـة المیـاه
بأكملھا (معالجة المیاه وجریان المیاه والحمایة من الفیضانات ...). والجمع بین المطالب البیئیة واإلجتماعیة واإلقتصـادیة

 تكامــل المطالب  والجمایات. 

 .............  التصــور العـــام 

تعــــددیة  
 االستخدامات

ت 
ــا

مـ
دا
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ادارة دورة المیاه  
الطبیعیة بطرق  

  المركزیة

التجدیدي خدمات بیئیة شاملة: إنتاج الغذاء ومعالجة المیاه والفیضانات وإنشـاء الموائـل مجتمعـة، فتوضـح -یقدم التصمیم
الفضاءات العامة التوافق بین كثافة المدینـة والطبیعـة، حیـث یـتم جمـع میـاه األمطـار فـي المنـاطق الحضـریة واسـتبدال

اذیة ومزایا مثل األسطح الخضراء وحدائق المطر واألراضي الرطبة اللتقاطاألسطح الصلبة المقاومة للماء بمواد ذات نف
  میاه األمطار واالحتفاظ بھا الستخدامھا في المستقبل.  

  سھولة االستخدام 
تحقیق مفھوم المدن المزدھرة وتعزیز الظروف الصحیة المالئمة لسالمة المجتمع، وذلـك بتـوفیر شـبكة فضـائیة مفتوحـة

 لالحتیاجات االجتماعیة واماكن للترفیھ، وتوفیر فرصاً للتعلم والبحث العلمي.

توفیر الفائدة 
  الجمالیــــــة 

)5) إلى (3یسعى التصمیم الى إبراز جمالیات الحضریة المائیة من خالل إنشاء حقوًال متدرجة لتقلیل فرق االرتفاع بین (
  وإبطاء سرعة الجریان السطحي الموجھ نحو النھر.م بین حافة النھر والطرق القریبة

  مراعـــــاة
  اقتصادیة التنفیذ

توفیر تكالیف معالجة المیاه  مقارنة بالمعالجة التقلیدیة للمیاه (تقدر بنصف ملیون دوالر) من خـالل انشـاء واجھـة نھریـة
  كالمدرجات والشالالت والنباتات المختلفة.) من خالل عدة عناصر Huangpuلمعالجة المیاه الملوثة لنھر (
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دعـــــم الترفیــــھ   
 والنشاط السنوي

االھتمام بتصمیم األراضي الرطبة االصطناعیة والشالالت والمدرجات مع المناظر الطبیعیـة، وتكامـل شـبكة المسـارات
  التي توفر المتعة والترفیھ للزوار. اضافة الى تأمین امدادات المیاه والري.مع البنیة التحتیة الخضراء والزرقاء

حمایة وتعزیـز  
  البیئات المائیة

الحفاظ على الغابات الطبیعیة، والمسـاحات الخضـراء أو األراضـي، والبـرك، والخنـادق. واالھتمـام باالراضـي الرطبـة
الفیضانات على المدى الطویـل، اضـافة الـى المـدرجات البطـاء الجریـان السـطحيوالخنادق كمخزن مؤقت للحمایة من 

  الموجھ الى المجرى المائي. مع حمایة الخط الساحلي من التآكل.

دعم التنوع  
  البیولوجــي 

والنباتـات المتنوعـةتصمیم مالئم للموائل الذي یسمح لالنواع المحلیة بالنمو. فإنشاء المزرعة الحضریة ذات المحاصـیل 
تسمح للناس بمشاھدة التغیرات الموسمیة: األزھار الذھبیـة فـي فصـل الربیـع، وعبـاد الشـمس فـي الصـیف، واألرز فـي

  الخریف، والبرسیم األخضر في فصل الشتاء، اضافة الى توفیر فرصة تعلیمیة للناس للتعرف على الزراعة.

تحسین الراحـة   
  البیئة الحضریة 

الموقع مصفوفة متداخلة من الفضاءات الخارجیة الطبیعیة المتجددة بیئیاً، التي تسمح بإبطاء جریان المیـاه السـطحيشمل 
والزراعة الحضریة والتعلیم والبحث والترفیـھ وتشـجیع الـزوار، بتصـمیم شـبكة المسـارات والعقـد الخضـراء المتدرجـة

الصـحیة المالئمـة لسـالمة المجتمـع وتأخـذ باالعتبـار ربـط بحركة سلسة وتشجیع الوصول. اضافة الى تعزیز الظـروف
االشخاص بأمان الى حافة النھر، لتحقیق الراحة على المدى الطویـل. باالضـافة الـى دمـج منصـات وفضـاءات خضـراء
وزرقاء ضمن شبكة المشاة، حیث تعمل بساتین الخیزران وأشجار الخشب األحمر الصینیة كشاشات على طـول الطـرق،

أستخدام المنصات المحاطة باألشجار لعرض الفن الحدیث واآلثار الصناعیة، مع ترابط شبكة الممـرات والقنـواتوكذلك 
  المائیة، باالضافة الى المدرجات والشالالت التي تعطي اإلحساس بالمتعة والراحة وتلطیف وتبرید الجو.

إنشاء الروابـط   بیـن  
 المجتمعات والطبیعة 

یحقق الترابط بین المیاه والطبیعة تجربة ممتعة توفرھا تـدفق المنـاظر الطبیعیـة البیئـة المتجـددة والمصـممة التـي تعـزز
شعور الناس بالتوجھ ویخلق میزة قویة مرتبطة بھویـة الموقـع مـن خـالل حركـة األشـخاص علـى طـول مجـرى النھـر،

  وتوفیرھا مختلف االنشطة الترفیھیة والتعلیم والبحث. 

زیادة السیاحة  
  والزیـــارات 

إنشاء فضاءات مجتمعة تحقق أھداف تعلیمیة وجمالیة، ومن المقرر أن یكون المشروع بمثابة عرض مبتكر للثقافة البیئیة
 .تسھم في زیادة إقبال المجتمع على الموقع.

الحد من آثار  
  الجفـــــاف 

توضح الفضاءات العامة التوافق بین كثافة المدینة والطبیعة لإلستفادة من جمع میاه األمطار في المنـاطق الحضـریة عـن
  طریق الخنادق التي یتم حفرھا داخل األحیاء استعدادا للجفاف. 

الحد من آثار  
  الفیضانـــات 

األراضي الرطبة االصطناعیة والمرشـحات التـي تعمـل علـىیساھم المشروع في الحد من مخاطر الفیضانات من خالل 
دعم نظام المدن المرنة في المدینة بعزل میاه األمطار والتخفیف من تأثیر الفیضانات. إذ یتم إنشـاء خنـادق تحـت األرض

  مملوءة بالنباتات األصلیة التي تجمع میاه األمطار وتصفھا بشكل طبیعي.
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  )2الملح (
 Singapore's Sustainable Development of Jurong Lake District  ) 2النموذج (

  Jurong  ،Singapore   بحیرةضفاف   الموقـــــع 

  

  المصمـــم 
  

                       Liu  &Wo Architects Pte  Ltd شركة
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ل عــام  مــن منطقتــین متمیــزتین متكاملتــانالمشــروع  تكــون  ی     ــز تجــار متعــدد األســتخدامات فــي  :شــ )  Jurong Gateway(  مر
ـز ترفیهـي عـالمي المســتو فـي التـالي.  )Lakeside(  ومر ـل الموقـع    و زـة فــي قلـب سـنغافورةیــتم تحو عــن    ،إلـى منطقــة تجارـة مر

فـة جدیـدة 100000أكثر مـن ( طر توفیر حرـة وغیرهـا و(الصـنا) وظ ن20000عة ال ة  ) مسـ اق ط االسـت . شـملت جهـود التخطـ
صـمة الزرقـاء ( ـة المفتوحـة ورواSustainability Blueprintجوانـب ال ـط المشـاة لزـادة االحسـاس  ) مثـل دمـج الفضـاءات الخارج

ــادرات االخضــرار   الت العامــة وامــاكن اللقــاء، اضــافة الــى م ــة الوصــول الــى وســائل النقــل والتســه ان عــة الخضــراء وزــادة ام الطب
)Sky Rise Greenery( )ArchNews, 2012.(  

ة لتحقی نهج الحضر      م م ةالمائـ  ةتلخصت الخطة التصم ـادئ تصـم ـادئ الخاصـة  اعتمـاد مجموعـة م ـًال مـن الم ة تضـمنت 
ــــة مـــن حیــــث   ط المائ ات والـــروا ــــةالشـــ ط والمرونـــة والحیو ط وســــهولة الوصـــول واعــــادة التنشـــ ـــادئ الخاصــــة  مفـــردات التـــرا ، والم

الحفـا   رات والمعـالم المألوفـة  ـار شـملت: الـذ ط التكاملي وتعدد االسـتخدامات (العامـة والخاصـة) عـن طرـ عـدة اف علـى  التخط
ـة   ع ـة الطب اتات والفضـاءات الخارج اه مع الن اه التي تكامل الم م الحساسة للم ة للموقع، والتصام س ة والسمات الرئ ع األجواء الطب
ة وممرات المشاة التي تتوافـ مـع   ة الذ یوفر التنوع البیولوجي والتي تشجع الزوار من خالل الممرات المائ من خالل الحدائ المائ

ــین االدارة  االقت ــة الــزوار وتم ــز تجر ــة لتعز ــا الذ راحــات العامــة للعــب التفــاعلي والــتعلم، واالســتدامة مــن خــالل اســتخدام التكنولوج
ل حلقـات وجلـب الـزوار الـى   شـ ات الفعالة في الموقع، وتعزز االتصال وسـهولة الوصـول بتـوفیر مسـارات الـدراجات والمشـاة  والعمل

ة، ا سـ ـع  هالترفیهـ   هضـافة الـى البـرامج واالنشـطمنـاط الجـذب الرئ .  )National Parks Board, 2018( المتنوعـة، واشـراك الجم
وضح الجدول ( ة لنهج الحضر الثاني) استمارة وصف المشروع (النموذج 3و م ادئ التصم   .1ةالمائ ة) وفقًا لمفردات ومتغیرات الم
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ة لنهج الحضر ) وفقًا الثاني) استمارة وصف (النموذج 3الجدول ( م ادئ التصم احثون) /ةالمائ ةلمفردات ومتغیرات الم   المصدر: (ال
  استمارة الوصف الخاصة بالمبادئ التصمیمیة لنھج الحضریة المائیة  ) 2النموذج (

  وصف المتغیرات الفاعلة  المفردات
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  الترابـــط 
 وسھولة الوصول

ة الـدراجات بـین الشـرق والغـرب عبـر الحدیقـة الصـینیة و یمكـن للـزوار المشـي أوJومحاور لحركیتم إنشاء روابط 
الركض على طول الروابط المائیة التي تشكل حلقات متفاوتة المسافات لتلبیـة احتیاجـاتھم المختلفـة، وجلـب النـاس إلـى

اكن النشـطة وفـرص المشـاركة والبقـاءمناطق الجذب الرئیسیة. اضـافة الـى تحقیـق االنشـطة المتنوعـة، وتـوفیر االمـ 
  اعادة التنشیط  واالستمتاع.

  المرونــة 

یسعى  التصمیم الى المساھمة في زیادة قیم المكان من خالل االحتفاظ بالذكریات والمعـالم المألوفـة كـاألجواء الطبیعیـة
والسمات الرئیسیة للحدائق والعمل مع األشكال الحالیة والمباني والمیزات الرئیسیة. وتحسین الفضاءات الخارجیـة مـن

استخدام االدارة الفعالة للمیاه والممرات الزرقاء والخضـراء التـيلصناعیة، وتوفیر المیاه لالستخدامات العامة واخالل 
تقــدم المنــافع البیئیــة واإلجتماعیــة واإلقتصــادیة والمطالــب الجمالیــة والترفیھیــة، وتــدفقات الكائنــات الحیــة والعملیــات

 الطبیعیة.

  الحیویـــة 
تتمثـل بـورش العمـل البسـتانیة والجـوالت فـي الحدیقـة والحفـالتتحقیق األنشطة المتنوعة التي تـوفر المتعـة للـزوار 

ـ مسـارات المعـرض المـائي الموسیقیة، لضخ الحیویة في المدینـة. اضـافة الـى االسـتخدام المبتكـر للعناصـر المائیـة ـك
 والجدار المائي والحدائق المعلقة.

ت
ــا

مــ
دا

تخ
س

اال
د 

عد
وت

ي 
مل

كا
الت

ط 
ـــ

طی
تخ

ال
  

التخطیط  
  التكاملي

  التخطیط التعاوني 
  متعدد التخصصات 

یتم دمج التخصصات إلدارة المیاه، والتصمیم الحضري، وتخطـیط الفضـاءات الخارجیـة. ویـدرس إدارة أنظمـة المیـاه
بأكملھا (میاه الشرب، وجریان میاه العواصف، والمجاري المائیـة، وصـحة الممـرات المائیـة، ومعالجـة میـاه الصـرف

لتدویر). ویقترح بیئة مشتركة وطبیعیة ویرتكز على الفھم العمیق للحیاة االجتماعیة والسـیاق السیاسـيالصحي وإعادة ا
  تكامــل المطالب والتفكیر الفضائي.

  اشراك جھات متعددة في عمیلة التخطیط والتطویر واالخذ بمقترحاتھم كالسیاسیین والسكان.  التصــور العـــام 

تعــــددیة  
 االستخدامات
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ادارة دورة المیاه  
الطبیعیة بطرق  

  المركزیة

تكون التصامیم حساسة للماء، فتدمج المیاه مع النباتات والفضاءات الطبیعیة من خالل دعم قوي لمفھوم التعلـق بالمیـاه.
  وشبكة من بنى تحتیة خضراء. ھا،نظام الحتجاز میاه األمطار والري وادارت اذ یتم توفیر

  سھولة االستخدام 
ـ فضـاءات توفیر شبكة فضائیة مفتوحة لالحتیاجات االجتماعیة واماكن لالكتشاف والترفیـھ، والحفـاظ علـى الطبیعـة ـك

  التعلم واللعب التفاعلي والحائق الیابانیة والصینیة ...الخ.

توفیر الفائدة 
  الجمالیـــــة 

إظھار القیم الجمالیة للبیئة الطبیعیة، وتحسین جمالیات المجتمع التي تـتم مـن خـالل تحسـین المسـاحات الخارجیـة التـي
تراعي موائل الحیاة البریة وتحسین الصحة العامة. اضافة الى والمزید من األنشطة المائیة واألراضي الرطبـة والعدیـد

  یة ضمن مشھد البحیرة لزیادة جمالیات المدینة.   من عوامل الجذب المخلوطة مع المناظر الطبیع

  مراعــــــاة
  اقتصادیة التنفیذ

 .................  
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دعـــــم الترفیــــھ   
  والنشاط السنوي 

لزیـادة جمالیـات المدینـة، وتكامـلاالھتمام باألنشطة المائیة واألراضي الرطبة وعوامل الجذب مـع المنـاظر الطبیعیـة 
البنیة التحتیة الخضراء والزرقاء مع مسارات المشي وركوب الدراجات، كـ تكامل المسارات مع الروابط المائیة وتقدیم

)Nature Rambling Trail) خبـرات تعلیمیـة، باإلضـافة الـى (Water Gallery Trailالتـي سـتمكن الـزوار مـن (
  والترفیھ. مع تأمین امدادات المیاه والري.األكتشاف

حمایة وتعزیـز  
 البیئات المائیة

ادارة میاه االطار واستخدام شبكة محاور خضراء وزرقاء وغابة المستنقعات باإلضـافة الـى الحـدائق المعلقـة وبالتـالي
 تقلیل جریان میاه العواصف.

دعم التنوع  
  البیولوجــي 

البیولوجي والطبیعة، إذ تضم الحدائق المائیة أكبر مجموعة من زنابق الماء في سنغافورة، مـع أكثـر مـنتشجیع التنوع 
) صـنفاً مـن أنـواع القنـا واألصـناف العالمیـة90) نوعاً معروضاً في شرفات المیاه، وستعرض أیًضا أكثـر مـن (140(

 المختلفة.

تحسین الراحـة   
  البیئة الحضریة 

التخطیط جوانب البصمة الزرقاء ومبادرات االخضرار مثل دمج الفضاءات الخارجیـة المفتوحـة وروابـطشملت جھود 
المشاة لزیادة االحساس بالطبیعة الخضراء وزیادة امكانیة الوصول الى وسائل النقل والتسھیالت العامة وامـاكن اللقـاء،

الخضراء والحدائق والسـطوح المائیـة، وربـط محـاورلتحقیق الراحة على المدى الطویل. اضافة الى توفیر الفضاءات 
حركة المشاة المباشرة مع الممرات المائیة الحضریة التي تعطي اإلحساس بالمتعة باإلضـافة الـى تلطیـف الجـو (تبریـد

 الجو) واإلحساس بالراحة.

إنشاء الروابـط  بین  
 المجتمعات والطبیعة 

والعملیات واالنظمة الطبیعیة المتنوعة، واالنشطة المتنوعة مع سلسلة من الروابط المائیـةتوفیر تدفقات الكائنات الحیھ 
  التي تحقق االنشطة المختلفة من حیث الترفیھ والمتعة والتعلم.

زیادة السیاحة  
  والزیـــارات 

البحیرة (مركز العلوم العالمي الجدید)إنشاء مناطق جذب جدیدة كـ (مجموعة الفضاءات التعلیمیة الترفیھیة جدیدة حول 
  كأماكن جذب للعائالت التي لدیھا أطفال صغار باللعب والتعلم في نفس الوقت.

الحد من آثار  
  الجفـــــاف 

استخدام میاه االمطار الغراض الري كـ (حدائق المطر التي تستخدم میاه األمطار في سقي المتنزھات والحـدائق)، مـع
  المیاه نفسھا وتقلیل الضغط على استخدام میاه الشبكة الرئیسیة وتغذیة المیاه الجوفیة.تحسین جودة

الحد من آثار  
 الفیضانـــات

یساھم المشروع في الحد من مخاطر الفیضانات، من خالل تحویل سلسلة جریان میاه االمطار الى سلسلة من األراضي
  الضغط على نظام البنى التحتیة التقلیدیة في المدینة.الرطبة وشبكة من بنى تحتیة خضراء والحد من

  
  


