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ن م تعتمد هذه الدرراسة على تسليط الضوء على الشرفات والتى هي  —لملخصا

ت ي ي  والأهم العناصر المعماري ة الت ي له ا دور ربي ر ف ى عملي ة التص ميم المعم ار
رات ت  نعرأ أيض  ا عل  ى البيئ  ة الحض  رية للمدين  ة  والت  ى تله  ر  اص  ة  ف  ي العم  ا

الناحية  فة إلىالسرنية، واإلهتمام بالشرفات )البلرونات(  من الناحية الجمالية إضا
إال  مدين ة،الوليفية المهمة تعتبرعنصرا أساسيا فى التروين والش ر  المعم اري بال

ر  ان  أن التح  ورات المعماري  ة الت  ى ث  د تح  دث فيه  ا سي س  با م  ن اسس  باا س  واءا
لعناص ر ام ن اسس باا ث د ي إدي إل ى جع   ه ذه السبا ثقافيا أو إجتماعيا أو غي ره 

 رم ا س ةوهن ا ترم ن مش رلة الدرا المعمارية أداة لتش وه المله ر الحض ري للمدين ة
 .نراه في مدينة مسالته اليوم

ناص  ر وم  ن هن  ا ر  ان الب  د ف  ى ه  ذه الدراس  ة م  ن التذري  د عل  ى أهمي  ة ه  ذه الع    
ض رية يئ ة الحتذثلمه ا م ا الب )البلرونات( وريفيةالمعمارية والمتمثلة فى الشرفات 

ى ليه ا ف  عوااإلجتماعي ة والثقافي ة للمدين ة لتجن  ا التل وث البص ري ال ذي ث  د يط رأ 
عتم   د ح  ا  وض  عها دون دراي   ة رافي  ة له   ذه المقوم  ات اإلجتماعي   ة والثقافي  ة، وا

ة رث ر دث أالباحثان في دراستهم على المنهج الوصفي التحليلي للوصو  إلى نت ائج 
وام  هم العهمية المطلوبة للبلرونات أمام المصممين لدراستها وفوالتي ستعطي اس

ي بص ري ف التي تإثر عليها بشر  دثيق حتى نتفادى اسسباا التي تجع  التل وث ال
 العمارات السرنية يإثر سلبا على جما  المبنى والحي والمدينة.

 
 ة مسالتهمدينالتلوث البصري،  البيئة الحضرية،  الشرفات،  : الكلمات المفتاحية:

 

 المقـدمــة .1

  يالمدداتتعدددد كاددكاو تلدديئ البيمددة يتاددمو تلدديئ التربددة يتلدديئ الهدديا       
يالتلدديئ البيددرك يلكددو منهددا تلميرشددا المبااددر يعيددر المبااددر  لدد  يددحة 

يشدي التلديئ البيدرك يمدا يخدص شدال الدراسدة ،   ]1[يني بة حياة االنسان
 ميطلح يطلق  ل  العناير البيرية الغير جاابة باختالف كنيا هدا يالتد 

 .[2] االنسانبتحيط 
ميدر بالنسدبة للكمدن شدال العنايدر يالتد  شد  تعتبر الادرةة االبلكيندة  ي     

شداا  نكةراغ عير مهدم كينده ال يد دك متطلبدات تخددم اليحددة السدكنية رعدم 
شم نده يسداالفراغ يسع  لتحقيق مبدك اإلتياو بالفراغ الخارج  إضداةة إلد  ك

ات يقدييعتبر مكان يجتمد  ةيده كةدراد اةسدرة لقضدا  ك  [3]،ة  تجديد الهيا 
سدتخدام ض العيامدو تدم تحديير شدال الادرةات إلد  إيلكن يبسبب بع ، لطيفة

سدكنية يحدديئ مدر ةد  تاديل الم هدر الخدارج  لليحددات الآخر يكان لهاا ك
 ل  مستيى البيمة الحضرية للمدينة.تليئ بيرك  

م سددتخداإلد  إكن المادكلة اةساسددية ةد  تحدديير شداا الفددراغ  انييدرى الباحمدد 
ة ضداةاإلجتما يدة يالمقاةيدة إ  دن البيمدة كن الميدمم قدد يغفدوخر تكمدن ةد  آ

 .[3]المعايير التيميمية لهال الارةاتلعدم مرا اة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
سددباب التدد  سدداشمت ةدد  تادديل شددال  ددن اة انيمددن شنددا يتسددا و الباحمدد    
 لدال  ، لبيمة الحضرية باكو  دامخاص يااير المعمارية للمبن  باكو العن

ن التيدددميم الحدددال  للادددرةات بمنطقدددة الدراسدددة لدددم ك انةقدددد اةتدددرض الباحمددد
سدددكانها يال ال دددريف اإلجتما يدددة لهدددم ي ليددده كدددان الهددددف ترا ددد  مقاةدددة 

  شمية الارةات االبلكينداتكساس  من شال الدراسه شي كاف النقاب  ن اة
خدم يالبيمددة الحضددرية التدد  تددنعك  سددتةدد  العمليددة التيددميمة لكددو مددن الم

جدددو تحقيدددق الددد  اتبددد  كي سدددلبا  لددد  سدددكان منطقدددة الدراسدددة يمدددن إيجابدددا ك
 ضدداةةالمددنها الييددف  يالتحليلدد  للييدديو إلدد  النتدداما المرجددية إ انالباحمدد

 . يضعه لدراسة الفمات السكانية بمنطقة الدراسة الاك تم لالستبيان

  الحضريةالتليئ البيرك يتلميرل  ل  البيمة  .ك

  ادكاو مختلفدة ةد  المبدانبلي هر التليئ البيدرك ةد  البيمدة الحضدرية     
ييمكددن مالح ددة التلدديئ البيددرك ةدد   ،يالادديارو يالمسددطحات الخضددرا 

تلديئ يمكن تحديد مالمح الكما المدن باكو ي مر سلبيا  ل  البيمة الحضرية 
 [4]يعيرشدامسدتيى المبدان   البيرك ة  تناةر الاكو يالنسب ياللين  لد 

مدو ل   دة  ياالم مرة  ل  بيمة المدينة ترج  إيمن كشم المااكو البيرية 
 منها :
  دم تكامو العناير البيرية .√ 
 تداخو ياختالف العناير√ 
 . [5]خاص للمدينة معمارك  دم يجيد طاب √ 
يعتبدددر كك تغييدددر مسدددتحدئ ةددد  كحدددد العنايدددر المعماريدددة ةددد  المبدددان  ي   

سددباب تدددشير البيمددة الحضددرية يشدداا لدده دير كبيددر ةدد  ككشددم السددكنية مددن 
مدا بسددبب جميلدة يشدداا قدد يكددين إعيددر ر يددة مندا ر  اإلحسدا  بددالنفير  ندد

قلدة الدي   حيان، كي بسدبب ة  بعض اة سي  التخطيط يالتيميم المعمارك
 جتما   يالمقاة  للسكان.اإل
اريدة شتمام بجمالية المدن يمبانيها يما تحييده مدن  نايدر معمييعتبر اإل   

شدم الضددريريات لتديةير بيمدده حضدرية تسدداشم ةد  الرقدد  بمسددتيى كشد  مددن 
ضدداةة للتددلمير المبااددر  لدد  يددحة ينفسددية إالسددكان ةدد  جميدد  المجدداالت 

ان  ياالدرا  السددليم لالشميددة الي يفيددة يالجماليددة للاددرةة ةدد  المبددالسددكان 
 يدركتخدامها السليم شي الطريق لالبتعاد  ن  اشرة التلديئ البالسكنية ياس

القديمدة  ض استخدم الارةة كمسدتيدو لتخدنين اةعدراضعحيئ ان الب ،[3]
 .[6]مما ساشم ة  تايل يجه المدينة

 : االنسانالتليئ البيرك يتلميرل  ل   .ب

، يالدداك رك يحدديط بالبيمددة مددن جميدد  النددياح لقددد كيددبح التلدديئ البيدد      
او سدتمتإليقدرتده لكن التليئ البيرك الاك ي مر  ل  الفدرد  شنا يمكن قيله
حيدئ  ،نسدان بطاقدة سدلبية  لد  جميد  المسدتيياتيرجد   لد  اإليبما حيله 

ة يالرضدا باليديرة القبيحد حسدا  بالجمداويساشم ةد  ةقددان اإلنسدان لإل نهك
ن نسددااإلتلميرشددا السددلب   لدد  سددليكيات لدد  إضدداةة إ ،  تيددادل  ليهددان ددرا إل

ل  لد  المجتمدد  ةنده مدد  إنعددام الجمدداو يدد ديتدنعك  شددا ك ل السدليكيات سددلبا
  يتدلمر شم التددا يات السدلبية التدكيمن ، [7]ل  تدشير  الايق العامتدريجيا إ

 بها االنسان باكو ملحي  بسبب البيمة المايشه بيريا :

   التاتت يانعدام التركين: يشاا ي مر بادكو ياضدح  لد  االنسدان ةد
 دك لتدددشير الحدداو  لدد  المسددتيى حياتدده الخايددة يالعمليددة ممددا يدد

  2021 نيةمبر 8 يريجعت ة  2021 اكتيبر 24استلمت اليرقة بالكامو ة  
 ، 2021نيةمبر  9يقبلت للنار ة  

 
 .2021 نيةمبر 20ينارت يمتاحة  ل  الابكة العنكبيتية ة  
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جتما   ي ل  مستيى العمو الاك ينعك   لد  الميدلحة العامدة اإل
 باكو سلب  كيضا 

 ننسددااإل الدراسددات كمبتدت كن معدددو التدديتر لدددى: الكميددر مددن  التديتر 
ينيد ة  المناطق الت  تعان  من ماكلة التليئ البيرك  ل  جميد  

 .[8]ات المستيي

  ددراض التدديتر كالاددعير بددالقلق : بددالرعم مددن التاددابه القدديك بددين 
اداكو ن القلق ي دك إلد  مةإ نه يمن الناحية السيكيليجيةإال كيالقلق 

  لد  الحالدةممدا يدنعك   يكةكار تسداشم ةد  الادعير بدالهل  النيم ة 
رتبدددددداط الجيانددددددب الاشنيددددددة بالجيانددددددب إل الفيسددددددييليجية، يالدددددد 

 [8] .الفيسييليجية

  كميددة المدد   خلددو ةدد  المعالجددة الاشنيددة للمدددخالت البيددرية : يعددالا
كبيددرة مددن المدددخالت البيددرية ةدد  المانيددة الياحدددة، يلكددن الماددكلة 

فد  الت البيدرية شدامالل، يعيدر مدن م ةيكين كم المدخ  ندما تكين 
ة ةد  التعدرف  لد  من يعيب الم  كن يعان   الم كدشال الحالة من 
 يط به .اةايا  الت  تح

 ب التايل الداى يطدرك  لد مااكو ة  التفكير ياليحة النفسية : بسب 
ضددطرابات نفسددية لدددى السددكان المبدان  كي  لدد  كك مسددتيى يحدددئ إ

 .[8]لب   ل  التيانن الداخل  لإلنسانيشاا ي مر باكو س

 كسباب التليئ البيرك .ت

اإلحسدا  بالجمداو  تتضدح جليدا ةد  ةقددانخطيرة التليئ البيرك  نإ    
اددمو مددن تادديل لليضدد  الددراشن بمددا يالقبدديو المعددايير الجماليددة ييانهيددار 

للعدددين يكلنددده الاددد   ن شددداا اليضددد  القدددامم كيدددبحللمن دددر العدددام لدرجدددة ك
 الطبيع  مد  الدرعم مدن  ددم تديةر الراحدة النفسدية لهداا التاديل الحضدرك 

 ا كحيدددالتلددديئ البيدددرك يم ددداشرل ةددد   ميدددادر تحديدددد بعدددضييمكددن 
  : :[9]التاليدددددددةاةميربعدددددددض المديندددددددة مدددددددن خدددددددالو  ياددددددديارو

  ةددالقديمددة مدد  الحديمددة ممددا يسدداشم  ان بددالمكاددكاو  اخددتالف يتددداخو  - 
                                             . كدددددددددددددددددددددددددددد  يدددددددددددددددددددددددددددديرة مادددددددددددددددددددددددددددديشه للم هددددددددددددددددددددددددددددر

ل  ناددان ياضددح ةدد  التندداعمالحضددرك ي هددير  ةدد  التيددميم  يخيييددا
 رنجدا  ياةلمنيديم يعيدتغطيدة ياجهدات المبدان  كالة   المياد المستخدمة

 يرشابدد التد يالمسدتخدمة  مديادال  لد  اختيدارالتكلفدة الماديدة تدلمير  ال . 
ت للياجهدا يمخالفتهداياجهدات المبند   تغييدر  .للمبدان العدام  تحددد الادكو

 تنفيددايقديم بالمالد   حيدئ ان الجهددات المختيدةالتد  تدم ا تمادشدا مدن قبدو 
ل  ا ممددالادكو كي اةلدديان  سدديا  ةد  للخددرامط المعتمددةياجهدة مخالفددة تمامدا

ميم االجماليدات ةد  التيد دشيرت . .الم هر العامي مر  ل   ييايل المبن  
المعمددارك المميددن للمدينددة يدد دك إلدد  الطدداب   ضددياو  الحديمددة للياجهددات

 مر يدممدا المختلفدة المبدان   سا  باليحدة يبالقيم المادتركة بدينةقدان اإلح
 . دددددددام للمديندددددددة بادددددددكو المعريةدددددددة البيمدددددددة الحضدددددددرية  لددددددد 

 القيددير ةدد  تحقيددق االحتياجددات يالمتطلبددات المعياددية داخددو يدد دك. 
 رإضاةات يتعديالت  ل  العناي بعموإل  قيام السكان  اليحدات السكنية

لفدة إعدالق البلكيندات بمدياد مخت بسدببالخارجية للمبان  يتعديو ياجهاتها 
 .المعمارك إل  تاييه الطاب  ي دكعير مدريسة مما 

 اةسباب الت  ت دك ال  سي  استخدام  الارةات االبلكينات  .ئ

 [10]: يتكمن ة  نقص اإلمكانيدات الماديدة للسدكانيةكسباب اقتياد -
 .تحييرشا ال  استخدام آخرمما ي مر سلبال  ل  اكو الارةة بسبب 

بيميدددة: يتكمدددن ةددد  اإلشمددداو ةددد  حمايدددة البيمدددة ممدددا يطدددر كسدددباب  -
 المستخدم الحدائ تغيرات  ل  الارةة.

كسددباب مقاةيددة: يتكمددن ةدد  ةقددد الددي   يالحدد  الجمددال  مددن خددالو  -
 اتباو كس  المحاة ة  ل  المن رالعام.

كسباب متعلقدة بمتخداك القدرار: يتكمدن ةد  التضدارب الياضدح ةد   -
يالخبرا ةددد  و ركك المختيدددين يتجاشددد  مليدددات اتخددداا القدددرارات

 المجاالت المتعلقة بالتيميم المعمارك يالحضرك.

كسباب متعلقة بمستيى الي   لدى الميممين يالمخططين: يتكمن  -
لد  اة  الخلفية التعليمية ة  مجاو العمدارة يالتيدميم يالتد  تحتدا  

 تطيير ة  مناشا شال التخييات.

 :التلدددديئ البيددددرك الحلدددديو المقترحددددة للتخفيددددف مددددنبعددددض  .  
عيدر حقيقيدة  يديرة للندا رللحد من التليئ البيرك الاك يعطد      

مدن  كيال لما نعياه من نهضة حضارية  مرانية يمعمارية كبيرة البدد
سددديا  الميدددمم يالمنفدددا يالجهدددات  طدددرافالتعددداين بدددين جميددد  اةكن 

مدددن ةمدددات المجتمددد   المختيدددة التابعدددة للديلدددة يالمالددد  ياحتياجاتددده

 المختلفة يكيدحاب العالقدة كد  ت هدر مددننا بم هدر حضدارك مميدن
ييددرى يعكدد  مددا ييددلنا إليدده مددن رقدد  يتطددير ةدد  جميدد  المجدداالت 

التاليددة قددد تسددا د ةدد  الحددد مددن التلدديئ البيددرك  كن النقدداط انالباحمدد
  : [3]للمدينددددددددددددددددددة يشدددددددددددددددددد  كمددددددددددددددددددا يلدددددددددددددددددد 

 مليددة  لدد  يالجهددات المختيددة الرقابددة مددن قبددو البلددديات  تاددديد  -
ا تمدادل مدن مخططدات  يالمال  بضريرة االلتدنام بتنفيدا مدا تدم لتنفياا

المالد  تغييدر مدا تدم  للمقدايو كيسديا  يياجهدات يكلديان يإنده ال يحدق 
 لددد  كك ةخدددا مياةقدددة  الجهدددات المختيدددةا تمدددادل إال بعدددد مراجعدددة 
  .تغييدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر

ل المسدددتيى الفنددد  للمعمددداريين ب الرقددد  - تيددداميم  ةددد يخيييدددا
بادددكو ينعك  سدددالياجهدددات يكليانهدددا يمدددياد تادددطيبها حيدددئ إن الددد  

  .التيددددددددددددددددددددددداميم لددددددددددددددددددددددد   يجددددددددددددددددددددددداب إ
لتحديددد اإلطددار العددام خددالو الجهددات المختيددة يضدد  تيددير مددن  -

يبيان حديدشا للعمو ضدمن المنالة  لمال  للحرية الاخيية المعمارية
ل  لدد  الددايق العددام ل نطدداق تلدد  الحددديد ي دددم تجاينشددا اددكو حفا ددا

 حيددئ إن شدداا التيددير يحددد مددن  دداشرة التلدديئالحضددرك المدينددة 
 البيرك

 االطار العمل  للدراسة  .2

 منطقة الدراسة: . 1.2
ساةة اماو عرب ليبيا  ل  مة  مدينة مسالته بتسكين الميم تق      

ارق العايمة الليبية طرابل  الغرب،  ل  خط  كم 120تقريبة 
درجة ارقا، يتبعد  14درجة اماال،  يخط طيو  32,37 رض 

 كم، يحدشا من الجنيب 15 ن ساحو البحر اةبيض المتيسط حيال  
مدينة ترشينة يمن الاماو مدينة الخم ، يترتف   ن مستيى سطح 

 م.198البحر بحيال  

 

 [11]ميق  مسالته من ليبيا  . 1اكو رقم ا

 

  : الميق  ة  مسالته2رقم ا اكو

 

نسددددمة، مع ددددم سددددكان مسددددالتة  80,000يبلددددد  دددددد سددددكان المدينددددة     
ت تتميددن مدينددة مسددالته بانتاددار المبددان  ااي  ،متمركددنين ةدد  يسددط المدينددة
مبددان  متعددددة الطيابددق مع مهددا يكيضددا شنددا  الطددابق الياحددد يالطددابقين، 

بدددين  نجدددد كن المبددان  العاليددة تلخدددا مكانهددايترجدد  ملكيتهددا للديلدددة الليبيددة، 
لد  المبان  ن را إلرتفا ها  ن بقيدة المبدان ، يشد  إمدا كن يطغد  جمالهدا  

 .[11] المدينة كي كن يعطيها من را مليما يمايشا

 الدراسة الميدانية. 2.2

منطقة الدراسة ش   بارة  ن ح  سكن  مكدين مدن مجمي دة  مدارات     
ميدرف  –سكنية ترج  ملكيتها للديلدة الليبيدة يتتممدو ةد  ا ينارة اليدحة 
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اإلدخددار   يتقدد   لدد  الطريددق الددرابط بددين يسددط المدينددة يالطريددق المدد دك 
 لمدينة ترشينة.

 العاددياميةات لحدد  لدديح  إنتاددار الياجهددليمددن خددالو النيددارة الميدانيددة    
عير مرضية تم تنفياشا من قبو سكان بعض الاقق الاين شم ةد   يتجاينات

  . 3التيرف ةيها، كما ة  الاكو ا اةيو اليملكين حق 

 

 

  : التليئ الحايو ة  الح  3اكو رقم ا 

ا  شنددا تكمددن إحدددى كشددم مادداكو التلدديئ التدد  تعددان  منهددا المبددان  العامددة   
المددياطن  لدد  خيييدديات بعددض الجهددات  تعدددكالتابعددة للديلددة   يشدد  

 العامة بإضاةة بعض اإلضاةات  ل  الياجهات بدين يجه حق.
بي  نالح   التاديشات الحايدلة ةد   ددد مدن الادبا يمن النيارة الميدانية   

مددن خددالو إلغددا  جددن  منهددا يشدداا يسددبب قلددة اإلضددا ة يالتهييددة الالنمددة 
  لدده آمددارل الجانبيددة  لدد  الفضدداي  5ا ،   4كمددا ةدد  الاددكلين ا  للفضددا ات

يمسدددتخدميه بادددكو خددداص، يلدددم يرا ددد  ةددد  شددداا العنيدددر إختيدددار اللدددين 
م يدتم المناسب، كال  نيو المياد المستخدمة ة  شداا التاديل، ةد  شداا البندد لد

 م.مرا اة بند اليحدة ة  التيميم المعمارك يالت  ش  من كساسيات التيمي

 

 الابابي  : تغييرات ة  4اكو رقم ا 

 

  : تايشات ة  الارةات5اكو رقم ا 

 

مددن ككمددر التادديشات ادديي ا يالملحي ددة باددكو كبيددر ةدد  شدداا الحدد  شدد     
 مليددة التحدديير التدد  طددركت  لدد  كجددنا  مددن الفضددا ات الخايددة بالاددقة 

هدا بالسكنية ينرى ال  ياضحا ة  الارةات ا البلكينات   الت  تدم التال دب 
يالشندس ، يلم يرا د  ةيهدا المن در يال الحد  الجمدال  باكو عير منطق  

ت للمبن  يالح  يالمدينة، شال الارةات تحيرت إل   ددة كادكاو ياسدتعماال
 كوٌّ يةق إحتياجه يرعبته لها.

ل  نالح     م مدن كنه تم التعدك  ل  الارةة، يشداا النديو مدن التلديئ يدت كيضا
 خالو  دة جيانب منها:

و الادقة، حيدئ يدتم قفدو ةضدا  اي ي يفدة مغدايرة داخدتحيير الارةة إلد    -
جدة الارةة بالكامو ي يعتبر شداا خطدل معماريدا يبيميدا ييدحيا يتيدميميا نتي

 لنيدادة  ددد كةدراد اةسدرة الياحددة ةيلجدل يداحب المسدكن إلد  إضداةة ةددراغ
  . 6، كما ة  الاكو ا آخر من خالو تحيير الارةة

 

 
 بطرق مختلفة : تحيير الارةة 6اكو رقم ا 

مدو كحيانا يكين سبب شاا النيو من التايل شي تقيير ة   ملية تيميم م   
لد  شال المبان  ة  ممو شال المناطق ا اات  ددد كسدرك كبيدر  ، باإلضداةة إ

 . دم ي   المياطن بهكاا مياضي 
غييددر ةدد  اددكو الاددرةة مدد  البقددا   لدد  ي يفتهددا اةيددلية: كحيانددا يددتم ت   -

م الاددرةة مددن قبددو سددكان  الحدد  يلكددن يحدددئ تغييددر ةدد  الحفددا   لدد  مهددا
سددبب كمندد  كي لغددرض سددترة الاددكو الخددارج  يالدداك  ددادة مددا يكددين ب

  .8  يا7الجال  ة  الارةة كما ة  الاكلين ا المسكن كي

 

 إستخدام الطيب بطرق مختلفة . 7اكو رقم ا 

 

 إستخدام مياد مختلفة ة  التليئ .  8اكو رقم ا 
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ةد   شاا لي  شدي المادكلة ةد  حدد ااتهدا، يإنمدا المادكلة تكمدنقد يكين      
 دددم تيحيددد شددال التغيددرات مددن حيددئ الاددكو يالتيددميم ياللددين يعيرشددا، 
ةهنددا  مددن اسددتخدم مددادة الحديددد يمددنهم مددن اسددتخدم مددادة ا بدد  ةدد  سدد    
يعيرشددا، يمددا جعددو من رشددا الجمددال  مبعمددرا يمادديشا كلهددا مختلددف  ددن 

 اآلخر.
   نجددد كن الاددرةة قددد قسددمت إلدد   9ا  اددكوو مادداشدة الكيضددا مددن خددال   

جنمين جن  مغلق خداص بتخدنين المدياد الخايدة ي اآلخدر ةضدا  ل اديا  
 الغير ضريرية.

 
  : تقسيم الارةة بطرقة سيمة 9اكو رقم ا 

 

شنددا لددي  الخطددل قسددمة الاددرةة الياحدددة إلدد  جددنمين يإنمددا الخطددل شددي     
اد الدي يف  الخداط  للادرةة، كدال  إسدتخدام مديطريقة التقسيم ياإلسدتعماو 

مختلفددة  ددن بعضددها كميددرا ةدد  ةيددو الاددرةة ممددا كمددر باددكو سددلب   لدد  
 الياجهة.

    نالحد  ةدد  الطدابق اةرضد  للعمددارة تدم إلغددا 10كدال  ةد  الاددكو ا    
الاددبا  ياسددتبداله باددرةة بطريقددة عيددر يددحيحة يعيددر قانينيددة يمخالفددة 

 رقلددة المددارة مددن الخددار  يعلددق الممددر الخدداص لقدديانين البنددا ، حيددئ تددم 
بالمادداة، إضدداةة إلدد  كندده تسددبب ةدد  يجدديد تلدديئ بيددرك كبيددر ةدد  اددكو 

 ياجهة العمارة.

 

  : إستبداو الابا  بارةة تعيق الحركة ة  الطابق اةرض 10اكو رقم ا 

هدات ينتيجة لتكرار شال اةةعاو المايشة ةد  الياجهدة الياحددة يةد  ياج    
الكتددو المعماريددة ةددإن الدد  يجعددو من ددر الحدد  ككمددر يحاددية ييعطدد  جميدد  

 ييرة مايشة  ن مقاةة السكان من قبو نيار المدينة.
كن يمما سبق يمكننا القيو بلن شنا   القة عير جيددة بدين مسدتعمو المسد   

  يالمسكن ة  حد ااته يشي ما نتا  نه  دم تكيف اةسرة م  المسدكن، لدال
مندا  ممين إلحتياجات المجتم  يكخاشا بعين اإل تبدار كالمي البد من مرا اة
  ملية التيميم.

 لدراسة التحليلية لميضيو الدراسةا. 3.2

مددن خددالو دراسددة م دداشر التلدديئ البيددرك الحايددو ةدد  الحدد  السددكن      
الماكير يمالح ة التغيرات الت  طركت من السكان  ل  اإلطدار الخدارج  
للمبن  يخاية جن  الادرةة التد  إنعكسدت سدلبا  لد  الم هدر العدام للحد ، 

يلمدددة م 2020يالدد  ةدد  اددهر ككتدديبر لدداا قمنددا بإ ددداد إسددتمارة إسددتبيان 
  مدددن سدددكان الحددد  المددداكير 75يتينيعهدددا  لددد   ددددد ا  ا،  ادددرين ييمددد

   يرقة منها.68ا    بطريقة  ايامية يتم اإلجابة  ل 
 :االستبانةيةيما يل   رض لنتاما 

  نالحدد  مادداركة جددن  11الجددن :  مددن خددالو الاددكو البيددان  رقددم ا . 

ة مدد  نيددادة مادداركنتدداما ككمددر إيجابيددة ياددميلية اإلنددائ الدراسددة إل طددا   
 جن  الاكير ن اإلنائ.

 

 نيو  ينة الدراسة . 11اكو رقم ا

   كن12المسددتيى التعليمدد  يالي يفددة: نالحدد  ةدد  الاددكو البيددان  رقددم ا . 

شددم مددن اةاددخاص ايك  %50مددن  ينددة الدراسددة تيددو إلدد  نسددبة كبيددرة 
ل  ةد  الاهادات الجامعية ينسبة قليلة منهم من حملة الادهادة اإل داديدة، كدا

 % من العينة شدم مدن ةمدة المدي فين،57  نالح  كن   مانسبته 13الاكو ا 
م مدن شدة با تبار كن مع م العينة شااان الم اران يعطيان نتاما  دقيقة يجي

 الفمة المتعلمة يالممقفة.

 
 مستيك تعليم العينة.  12اكو رقم ا

 

 ي امف العينة.  13اكو رقم ا

ب   نالحدد  كن كعلدد14 دددد كةددراد اةسددرة: بددالن ر للاددكو البيددان  رقددم ا . 

العددامالت التدد  تسددكن شدداا الحدد  تيددنف مددن  العددامالت     الكبيددرة،  حيددئ 
كةدراد ييعتقدد كن شداا شدي  6% شم من العامالت ككمر مدن 54ييو مانسبته 

كحدددد اةسدددباب التددد  كدت إلددد  تغييدددر    الادددرةات يالددد  بإضددداةتها كفدددراغ 
 سكن.للم

 

  : حجم اةسر لعينة الدراسة14اكو رقم ا

% 37   كن مانسدبته15 بق: يبن لنا الاكو البيدان  رقدم ا. محو اإلقامة السا
من سكان الح  يش  النسبة اة لد  شدم ةد  اةيدو   مدن الريدف يقدد قدامي 

م % مدنه28بهاا التغيير لعدم مالممته لخيييية الهيية ا الحرمدة ، كيضدا 
 المدينة. من سكان ضياح 

اكير 
60%

إنائ
40%

نوع العينة

إ دادك
19%

مانيك
31%

جامع 
50%

المستوى التعليمي للعينة

مي ف
57%

 مو حر
19%

ربة بيت
24%

الوظيفة

كقو من 
6
46%

ككمر من
6
54%

 دد كةراد اةسرة
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  : إقامة اةسرة قبو المجي  للح   15اكو رقم ا  

لماددبيشة: مددن الاددكو البيددان  رقددم اددكو العمددارة الخددارج  يالتغيددرات ا   
% من العيندة يدرين كن ياجهدات المبدان  عيدر 55  نالح  كن مانسبته 16ا

جيدددة يسدديمة، يالسددبب يةددق شددال الدراسددة يرجدد  إلدد  المبددان  التدد  كجريددت 
 . 17% يةق الاكوا78بنسبة حديما 

 

 ركك العينة ة  اكو العمارة الخارج       . 16اكو رقم ا

 

 العينة : سبب التليئ ة  ن ر 17اكو رقم ا

  18. نيو التغيرات  ل  المسكن يكسبابها: ييضح لنا الاكو البيدان  رقدما 
% مددن العينددة يقيلددين كنهددم قددد كجددري تعددديالت  لدد  جددن  66كن مانسددبته 

  كن 19للمسددكن الخدداص بهددم، تددرجح الدراسددة يةددق الاددكو رقددم ا الاددرةة
ةكبدر شي حرمة المسدكن لتلخدا النسدبة ا السبب اةكمر إحتماال لهال التغيرات

 تعدادا.

 

  : نيو التغيير الحايو  ل  المسكن      18اكو رقم ا

 

  : سبب التغييرات  ل  المسكن19اكو رقم ا

قدم . الارةة كجن  مهم للمسكن يديرشا ة  جمالية الياجهات: يةقا للاكو ر
الاددرةة جددن  مهددم  كبيددرة مددن  ينددة الدراسددة يددرين كن   نجدد كن نسددبة20ا 

% مددن العينددة يقيلددين  81%، ينسددبة 78جدددا بالنسددبة للمسددكن لتيددو إلدد  
 . 21كما ة  الاكو ا  بلن الارةة تنيد من جمالية الح 

 

  : كشمية الارةة بالنسبة للمسكن20ااكو رقم 

 

  : مدك مسا دة الارةة ة  جمالية الح 21اكو رقم ا

مدك معرةة السكان بلشمية الادرةة يمسدتيى الرضد ، يبدين لندا الادكو رقدم 
ال  % من العينة لديهم دراية جيدة بلشميدة الادرةة، لد43  كن ما نسبته 22ا

راضدين  دن ادكو الادرةة % عيدر 44نجد كن نسبة كبيدرة منهدا تيدو إلد  
  .23ة  الح  يةق الاكو رقما

 

 عينة بلشمية الارةة : دراية ال22اكو رقم ا

الريف
37%

المدينة
35%

ضياح  
المدينة
28%

محل اإلقامة السابق

نعم
78%

ال
2%

الاي 
20%

التلوث هو إحداث تغيرات على المبنى 

جيد
16%

متيسط
55%

سي 
29%

شكل العمارة الخارجي

تصميم 

داخلي

0%
شباك

19%

شرفة

66%

الشيئ

15%
نوع التغيير في المسكن

قلة 

الفراغات

12%

حرمة 

المسكن

38%

أمني

2%

قلة 

+فراغات 

حرمة

16%

حرمة 

+  مسكن

أمني

15%

أتربة 

وغبار

13%

الشيئ

4%
سبب التغيرات على المسكن

مهم جدا
78%

كشمية 
قليلة
15%

عير 
مهم
7%

أهمية الشرفة للمبنى

و نعم باك
كبير
81%

و نعم باك
متيسط
10%

ال
9%

مساعدة الشرفة في جمالية الحي

دراية 
جيدة
43%

متيسطة
37%

ضعيفة
20%

دراية بوظيفة الشرفة
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  : مدى رض  العينة  ن الارةات23اكو رقم ا

  شددو تددم إسددتخدام الاددرةة يةددق التيددميم ياسددتخدامها الحددال ، الاددكو البيددان
يدرين كن إسدتعماو  % مدن العيندة41% ي 32  يبين كن ما نسدبته 24رقم ا

   الادرةة سدي  إلد  مرضد  مدن حيدئ إسدتخدامهايةق ي يفتهدا، كدال  الاددكو 
،   يقديو كن النسدبة اةكبددر مدن العيندة تسددتخدم الادرةة كفضدا  للتخددنين25ا

 يشنا  من يستخدمها كفضا  للنيم.

 

  : ركك العينة حيو إستعماو الارةة الحالية24اكو رقم ا

 

 العينة للارةة : إستخدام 25اكو رقم ا

 نتاما الدراسة .3

  اشرة التليئ البيدرك  داشرة سدلبية تد مر  لد  البيمدة العمرانيدة ييجدب -
 .معالجتها يالحد من ميادرشا

إجددرا  تغييددرات  لدد  المسددكن خايددة  لدد  الياجهددات بنسددبة تيددو إلدد   -
 .% لتيةير الحرمة يلخلق ةضا  آخر كيس 69
 % من العينة كجري تعديالت  ل  الارةات لتحقيق مبددك الحرمدة66نسبة  -

يشدد  نسددبة كبيددرة تدد دك إلدد  حددديئ تلدديئ بيددرك،  يمددنهم لخلددق ةضددا  
 % منهم اات حجم كبير.54للتكيف م  حجم اةسرة الاك تجاين 

مع م سكان الحد  شدم مدن كيدو الريدف، لدال  يدرين كن الادرةة التحقدق  -
 .ارط حرمة المسكن

م ككمر سكان الح  عير راضين  ن تيميم الارةات الحالية ن درا لمقداةته -
 .الريفية ييفضلين إيجاد حليو لحرمة المسكن

لم يتم إستخدام الارةة بالاكو المطليب يةق نمط الحياة، حيدئ كن طريقدة  -
 .العيش الحالية التتالمم يتيميم الارةات

تددم إسددتخدام الاددرةات بنسددبة كبيددرة للتخددنين يبعضددها حتدد  للندديم يشددي  -
 .إستخدام خاط  نتيجة قلة الفراعات يكبر حجم اةسرة

عيدداب كامددو ةجهددنة الديلددة المكلفددة بتنفيددا التاددريعات الخايددة بالمبددان   -
العامة يالخاية كدى ال  إل  قيام اةةدراد بالتعددك  لد  المبدان  يياجهاتهدا 

 نيادة التليئ البيرك.ةنتا  نه 

 التيييات  .4

ن تيداغ بعدض التييديات التد  تسداشم كان البد من خالو شال الدراسة ك   
ة  الحد من التايل الناتا من تحيرات الارةات يالت  لها تلمير سدلب   لد  

 البيمة الحضرية للمدينة يمن شال التيييات :
ضد  ي ندد لكدو مدينةجتما يدة المقيمدات المقاةيدة ياإل تبدار اةخا بعين اإل -

 .التيميمات المعمارية للارةات
لخيييدية ياحتدرام للارةات بمعايير تخضد  ل تيض  تياميم يمقترحا -

 .البيمة المقاةية ياالجتما ية للسكان
 الرق  بمستيى الي   لدى السكان بلشمية الارةات ياستخداماتها. -
حددديئ تغيددرات  جددو مندد كالديلددة مددن  د ددم الجهددات المختيددة مددن قبددو -

 .يتايشات للارةات بسبب سي  استعمالها
لمراقبددة البيمددة الحضددرية يمددا ضددريرة تطدديير طددرق المتابعددة يالرقابددة  -

  ليها من تطيرات خاية المخالف منهايطرك
رض عرامدات لمدن يتسدبب ةد  تاديل البيمدة الحضدرية بسدبب التحديرات ةد -

 .الت  تحدئ  ل  الارةات
 حد من شال ال اشرة.ن تالت  من النها ك د م الدراسات ياةبحائ -
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