
               31                                                                      2021ديسمبر ، 1، العدد 9المجلد   IECMU2021المجلة الدولية للهندسة وتقنية المعلومات، إصدار خاص للمؤتمر الهندسي الدولي 
 

ijeit.misuratau.edu.ly ISSN 2410-4256 06.تع. :رقم مرجعي  

 

للتعقيد spatial morphology) )قياس التشكل المكاني 
 المكانية الحضرية اتالهيكلي ألنماط الشبك

 د. عياد عبد هللا ابورويص
 ،كلية التقنية الهندسية، قسم العمارة، مسالته 

 ليبيا 
aburwaisayad@gmail.com 

    د. عمر علي األمين
جامعة المرقب، قسم الهندسة المعمارية ، 

 الخمس، ليبيا 
Omar3228570@gmail.com 

    د. حمزة محمد ابوبكر الخازمي
الهندسة المعمارية ، جامعة المرقب، قسم 

 القربوللي، ليبيا
 hammtmh@gmail.com 

    د. فوزي محمد علي عقيل
جامعة المرقب، قسم الهندسة المعمارية ، 

 الخمس، ليبيا
fawzi6664@gmail.com 

 
قاتهكا تعددت أشككال و أنكواا التحليكل المككاني للركوامر المختللكة وعا —لملخصا

ببعضككها الكككبعف لتتلكككاوت المعلومكككات حيكككا درتكككة القيكككاس الميكككتخدمة وطكككر  
 فكككي بدايكككة Bill Hillierالتعامكككل مكككل المعلومكككات  حصكككاليا .  صكككم  المعمكككاري 

ل ى تحليككالثمانينككات نرريككة التركيككا المكككاني لميككاعدة المهنديككين المعمككاريين علكك
يمه  ى تصككامالبيلككات المبنيككة والمبككاني المختللككة تيتككاد التككاثيرات ا تتماعيككة علكك

صكل فكي األ ولمعرفة أداء اللراغ العمراني القال   و بالرغ  مكن أن النرريكة وتكدت
مككن  ى أنهككا تطككورت خككال يككنوات قليلككة لتشككمل عككددلدرايككة اللككراغ العمرانككي  لكك

ة المتكككا ت كقيككككاس اللراغككككات الداخليككككة للمشكككاريل الكبككككر  ول غككككراف البحثيكككك
ار واآلثكك العمرانيككة والتحاليككل الحضككرية المكانيككة للعمككران والدرايككات الت رافيككة

ككزت رودرايات التريمكة فكي المخطكط والتكدفقات والكثيكر مكن المتكا ت األخكر . 
اني والمكك لورقة على  براز دور مذه النررية و أدواتها في التحليل الحضكريمذه ا

دول ل مكن الك  تتد الكثير من ا نتشكار فكي وطننكا العربكي عكدا القليك نهاألخاصة و 
هكا متا تووشبه انعكدامها فكي ليبيكا لكذلن فكان الورقكة يكتتناول التعريكي بالنرريكة 

قكد ل .ضريةللشبكات الح رايات المكانيةوالتركيز على التعريي بها ودورما في الد
 اتلمصكطلح والمتكامكل والمتصكل المنلصكل المعنكى تقكدي  علكى الورقكة مكذه عملت
 والتشككل للمدنوتطبيقاتها  النررية مذهوالتي ل  تكن متاحة قبل  الحضري التشكل

ية  ن القاعدة الرياضك ،و تطبيقاتها (  Space Syntax) نررية يوم الحضري
 تها الحضكريةوالعاقة الداخلية لشكبك المدن حول تعطي تكهنا لهذه النرريةللتحليل 

 مكي المدنف .التعقيد منرور تحت والديناميكية الثابتة العلو  بين تصورما ت  التيو
 فقكط تكاطيره تك   ذا اختزاليًا فهمه يكون قد الذيو البشري اليلون ناتج النهاية في

 .صارمة" وحيابية  رياضية" حدود ضمن

للكراغ ابنيكة ، التحليكل المككاني ، التركيكا المككاني ، البيلكات الم :ةالكلمات المفتاحي
 . التشكيل المكانيالعمراني ، 

 المقدمة .1

 تتميااب بقاادرتها  لاا  GIS نظاام المعلومااات الجيرا يااةبااالر م ماا         
معلومات المكانية وما  للا    ما  لل آخر معالج  كثر م   ي التحليل المكاني

ال تاابال GIS نظاام المعلومااات الجيرا يااة      لاا  نقاااي كبياارف روالمعاا
كاااداة  اكباار اتيااالجدياادة لتحقيااك ىمكان قااري التحلياالماا   د اامبحاجااة ىلاا  

بُالل الكثيار ما  الجهاد  لقد[.1]لأل راض العامة للتخقيق البيئي والحضري 
 Spatial)المكانياةالحضارية  اي تقاوير نظرياات وقاري تحليال البياناات 

Urban Data Analysis ) (SUDA ما   جال  هام   ضال للظاوا ر )
العدياد ما  التقنياات  SUDAقورت األبحاث الحديثاة  اي  وقد [2]الواقعية 

 التحليليااااة المعقاااادة لدراسااااة األنماااااق والعمليااااات المكانيااااة. قاااادمت نظريااااة
Syntax    Space  امااا لتقااوير الدراسااات رياضاايا و د مااا حسااابيا 

. وقااد [3] الحضااريةوالشاابكات تحلياال الاانظم  خاصااةالمور ولوجيااة المكانيااة 
  ااي المخققااات والجريمااة، [ 4]المشاااة لفهاام   لاا  نقاااي واساا  تاسااتخدم

وصافاا تكوينيااا للبنياة  Space Syntaxو ر تا. [6] النقال والمارورو [ 5]
حاول شرح السلو  البشري واألنشقة االجتما ية ما  وجهاة تالحضرية ، و

بقضااايا  Space Syntaxنظار التكااوي  المكاااني. تتعلااك معظام دراسااات 
 الدراسات  ل  نقاي التصميم والهندسة الحضرية. واألنماق الحضرية 

 
 
 
 
 

 
 Space ماا  وجهااة نظاار الباحااث وخلفيتااه المعماريااة والتخقيقيااة     

Syntax      اااا للتااايمكااا  األنظماااةلتمثيااال  فااارا و ر رؤياااة بديلاااة ونمولجا
 اااي نظااام  Space Syntaxدمااج   يضااااويمكااا  الحضااارية.  والشاابكات

تحليال المهتماة بم  شانه    يحفب البحوث األمر اللي المعلومات الجيرا ية 
مجمو اة  نياة ما   GISياو ر وكما  و معروف مثلما الحضرية.  األنظمة
ات تكامل البيانات المكانية وتحليلها وتصور ا والتاي تاد م الدراساات يىمكان

ا    Space Syntax  لا  يمك  للمبادئ التي تؤكاد  انه ايضاالحضرية 
تقدم حبمة م  القياسات والعالقات المهمة للشابكات الحضارية والتاي تساتند 
 لاا  حسااابات رياضااية معقاادة ونتااائج دقيقااة لعالقااات مهمااة بااي   را ااات 

 .الشبكة الحضرية 
  ي المستخدمة الصارمة الهندسية قوا د  ي  كرنا ىلاو الماضي ىل  بالعودة
 لحضارة المخققة المد  ) ونمو ا الجديدة المد  لتصميم القديمة الصي 
  ل  معروف حضري تخقيق  قدم و يالميالد  قبل 2150 حوالي  ارابا 
( دارو مو ينجو و لوثال و كاليبانيا  و  ارابا) مثل حديدية شبكة شكل

 ، العمارنة تل )المثال سبيل  ل  القديمة المصرية المد  تخقيق و يضا 
 م   يبوداميا   يضا( الميالد قبل 1853وكا و  الميالد قبل 1346
ام  و( الميالد قبل 479 ميليتس بناء ى ادة بخقة بد ) القدماء اإل ريك  ؤخرا
 والعقالنية والنظام  النهضة  صر وتماثالت األوروبية المستعمرات شبكة
 ةالرياضي القري  إ  ، لل  م .  الفخمة الباروكية والهندسة المثالية
ا ةموجه تليس المعاصرة األبمنة  ي ضريةالح لألشكال  األمثلة نحو كثيرا
  م تخقيق  نها  ل    ضل بشكل نعّر ها قد والتي   اله الملكورةالقديمة 
 ألخيرا  لا. نعر ه اليوم  اللي المد   لم م  بدالا  للنمالج  سفل ىل    ل 
 القواني    ( ويست جيفري بحث) مثل التحليلي البحث نحو توجهاا   كثر

 املتتع التي للعمليات( باتي مايكل بحث) مثل الظوا ر  هم و ي ، العالمية
 معها التعامل يتم والتي كاشكال المختلفة الحضرية الظوا ر ظهور م 

 اءالفيبي بمسا دة التعقيد  لم ىقار  ي سلوكياتنا  هم يجب. مادي كتعبير
 للبيانات التوا ر ة  وقد اتاحوالنملجوالقياس  والحسابات اإلحصائية
 سباامنا ىدخاالا  الرياضية واألدوات الكمبيوتر قدرة تحسي ل نتيجة المصنفة
والتصميم الحضري والمور ولوجيا  المد  دراسة  ي التعقيد لنمولج

 النملجة  و األمثلة م  العديد بي  م  و الحضرية ) التشكل الحضري (
 ملتع التي السلوكية االقتصادية والعناصر المتعددة العوامل  ل  القائمة
 و رائعة بقريقة المقروء كتابها  ي ميتشل ميالني تهاصفوالتي و كنظرية
القديم والحديث  ي  لوم المد   بي  الربق   مية    للتعبير جيدة

 كحقائ لتو ر لدي  الش  باد  المبادئ  و النظرية بادت كلما وتخقيقها و
  اىقنا ا   كثر المتناقضة الحقائك كانت كلما لل  م  العكس و ل  متناقضة

 قبيعة  ي  له. المفترضة مبادئ   ي كااش  كثر تكو    ال   احتجت كلما
 [7]. والش  االختبار م  لها نهاية ال دورة  العلم

م  حيث نشر التقورات الحديثاة  اي تحليال الانظم  ةالنملج   توس  قدرات 
 السااالو   . [8] ( Space Syntaxلااام تكااا  ممكناااة قبااال )  الحضااارية
 تجعال التاي العوامال ما  واساعة بمجمو اة ويتااثر للياياة معقادشئ  البشري

ا يقادم ير محساوب رياضايا  اد اء  ي  وجاهال لكا .  واقعاي  يار دقيقااا تنباؤا
 الكماااي القيااااس (  اااو Space Syntaxوالااالي قدمتاااه نظرياااة )  خاااراآل

 التاي الكلياة المساارات اكتشااف ما  مكنات وساائل  يو الرياضية والنملجة
 حتا و للا  بخاالف قراءتها يمك  ال التيو لسلوكياتنا جبئياا بها التنبؤ يمك 
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 لياة ال   ير اا ما  احتمالياة  كثار المساارات بعاض  اإ  حتمياة تكا  لام لاو
 .[9]االحتماالت  له تحديد و المسارات  له رؤية  ل  تسا د اتالرياضي

او كما يحلو للبعض  يتم وصف نظرية التركيب الفرا ي الورقة ه ل  ي
 ةتكوينيال و ي القريقة Space Syntax الفرا  جملة بناء تسميتها نظرية

  التشابه  وجه بعض تُظهر التي الحضرية المور ولوجية للدراسات ةحديثال
 المفا يم صفويتم و. الهيكلي االجتماع  لم شبكة تحليل م  المفا يمية
 ل   التركيب م  يقة التكوينيةالقر هلهل األساسية القياسات و واألساليب
ا األكثر ةالقريق يو  المحورية الخرائق تحليالت  اءبننظرية   ي استخداما
ت وقد تقور. الحضرية المور ولوجية بالدراسات المتعلقة فرا يةال الجملة

 نتيجة ما يستخدم م  تقبيقات وبرامج تحليلية واكبت  له النظرية 
 الفرا  و  ي الجملة بناء ومقاييس لقري الحديثة الرياضية التقورات
 للتكامل مختلفة تقبي  تقنيات الرياضية التقورات  له تتضم 

integration واالختيار choice ي الجملة لبناء مقياسي    م و ما  

 يةالمتر المقاييس بي  العالقات حول مختلفة توضيحات كما ا   نا  الفرا 
 يةالشاملة والمحل خصائصال و المحورية للخرائق والقوبولوجية والهندسية

 . مختلفةال

 دف م  البحثاله .2

 الهاادف ماا   االه الورقااة  ااو تقااديم المنظااور الحسااابي والمعر ااي لمبااادئ    
ق بناااء الجملااة  ااي  لاام التخقاايلمجاااالت التقبيااك  و بناااء الجملااة الفضااائية

 .والتحليل الحضري المكاني الحضري

 البحث منهجية .3

 اااي تقبياااك تمثااال  والااالي  لااا  المااانهج التحليلاااي ا تمااادت الدراساااةلقااد 
 لا   يناة Depthmap program وبواسقة ىحاد  تقبيقاتهاا  النظرية 

 .مكانيالتشكل المحلية وتحليل بياناتها واستقرائها و قاا أل ميتها  ي مجال 
 

 measuring urbanالحضري التشكل قياس .4

morphology 

 القيااساوال  :مصاقلحات ثاالث تحتوي" الحضري التشكل قياس"  بارة    
 و ااي ماا  الرياضااياتو  ااو ميعاارف ب ( المختلفااة القياسااات ىنتاااج)و ااو 

 المعر ااة" األصاال  ااي تعنااي ( و μαθημα ´ máth¯ema)  اليونانيااة
 الوقات  اي هااتعريف ياتم  التعريفاات ما  العدياد باي  م  و "والتعلم والدراسة
 مجاردة كمفاا يم ، الفارا و والكمياة العادد  لام  نها  ل   ي اليالب الحاضر

و ي كل ماايهتم  الحضريثانيا   . خر  تخصصات  ل  تقبيقها يتم كما  و
 urbs الالتينيااااة بالكلمااااة" Urban" كلمااااة تاااارتبقبالحضاااار او المااااد  و

 الهياكاال ماا  كمجمو ااة للمدينااة الماديااة القبيعااة ىلاا  لإلشااارة المسااتخدمة
: يلاااااي كماااااا الفردياااااة معانيهاااااا تكاااااو  التاااااي و التشاااااكيلثالثاااااا  و .المبنياااااة

 اليونانيااة ماا  و ااي" لااوجي"(  logy ( الالحقااة ماا  مبنيااة" مور ولوجيااا"
 تعنااااي ( morphoو) ومور اااا"  دراسااااة" تعنااااي و  (´λoγια)  القديمااااة

)  تعريفهاا ياتم حياث ، كماي مكاو   لا  جو ر اا  اي تنقاوي و ي شكلالت
للداللاة "  لماي" مصاقل  ىدخاالتم  حيث( كلا وشكل لهيكل العلمية الدراسة
 العلااوم  ااي  شاار الساااب  القاار   ااي ىدخالااه تاام الاالي العلمااي الماانهج لاا  

و  .   [10] المنهجياة والتجرباة والقيااس المراقباة ما  تتكو  التي" القبيعية
القيااس والالي تمثلاه  ) معااا المصاقلحات  اله تجميا   ناد تنشا التي المعاني

 Urban) " الحضري التشكل" لتعقينا معن  والتشكل والحضر الرياضيات

Morphology  )بحجام األمار يتعلاك و الحضاري الشاكل دراساةيعني   و 
 للتخقاايق األمريكيااة الجمعيااة تعاارف و الحضاارية التجمعااات و يكاال وشااكل

 منققااة وقبيعااة المكانيااة للبنيااة"  هاام  نااه  لاا  الحضااري التشااكلالعمرانااي 
 معنياة با تبار ا "تقور ا و ملية  نماقهاوقياس   حص خالل م  حضرية
 وتتييار بهاا تنماو التاي والقريقاة  و التجمعاات الحضارية المد  وبنية بشكل

 قريقااة  لاا  بناااءا  حضااري  يكاال  نماااق) با تبار ااا يالتاالوبا وخصائصااها
 كيفيااة  لا  التاكياد والبددد لندا  ندا مدد  (بمواقعهاا يتعلاك  يمااا األنشاقة ترتياب
 و الحضاارية للبنيااة " يبيائيااة"  نماقاااا با تباااره ، الحضااري التشااكل ارتباااق

 الحضااري لتشااكلتعقينااا القياسااات الرياضااية ل والتااي تتكااو  منهااا  ألنشااقةا
 الدراساة ما  واحادة: الحضاري الشاكل دراساة  اي" الكمياة" ما  مقدار اكبر
والتاااي تساااتند  لااا  القيااااس  التشاااكل  لااام مصاااقل   اااي الجو رياااة العلمياااة

و و ما تمثل  ي نظرياة  المقدمة  له بداية  ي والرياضيات  و ما اشرنا له 

 (Space Syntax ( او ) نظريااة التركيااب المكاااني( او ) نظريااة تركيااب
 .جملة الفرا  (

 الحضرية المور ولوجيا .5

  كثار ،  صاب لكناه  نسابياا صيير مجال  وو الحضري التشكل  لم و       
  اي المساا مة  او الهادف ما  دراساته و   [10]التخصصاات ومتعادد   مية
 يااةثقا ال التاااثيراتال ينفصاال  اا   معقااد مااادي ككااائ  المبنيااة للبيئااة  همنااا

 لألشاااكال األ ضااال الفهااام .  [11]واالجتما ياااة التاااي اثااارت  اااي تكويناااه
  لاا  سااا دالرياضااية ي والتحلاايالت والنمااالج التاادابير بمسااا دة الحضاارية
 الحضااري الشااكل قضااايا بشااا  صااائبة  قاارارات تخااالال  عالااة نتااائج تحقيااك
. األمااد قويلااة آثااار لهااا والتاايالمهمااة جاادا  االحتياجااات بااي  ماا  تعااد والتااي

قاور ارية الهيكلياة للماد  لتفساير تنتيجة للمحااوالت الحثيثاة لشارح االساتمر
  ار اا  ،  يات ) المعمااريي بعض  تمك  الحديثة الحركة  شل بعدالمد  و 

 ي ا المبكار التقادم بعض تحقيكم   ،( كينيدي ،  يل وايت ، ماير ، لويس ،
 المنظاورقاد كاا  ما  اشاهر م منظاروا و  .[12] الحضارية األشكال دراسة

 باةمراق  و ا تمامه كا  اللي(  لكساندر ، جاكوبس ، لين ) األنثروبولوجي
 ب سالو بالورالمنظاور   الا برع و الالي الحقيقية المد   ي بالفعل ينج  ما

 وقاد ،  [13] الكماي الحضاري التشاكل لتقادير رياضايال يعتمد  ل  القيااس
 ىلاا  الرساامية الرياضاايات ىدخااال حاااول ماا   ول بااي  ماا  اإلسااكندر كااا 

 .التصميم موضوع

 ) بناء جملة الفرا  (المكاني  بنظرية التركي .6
 space syntax 

. ساامحت التركيااب الفرا اي( رائاداا  اي 2019-1937كاا  بيال  يلياار )    
مساا مته  اي  هاام البيئاة المبنياة ماا  خاالل قريقاة تشااييلية لتحليال العالقااات 

 الفارا المكانية بي  الكائنات المبنياة بمعر اة جديادة دقيقاة حاول العالقاة باي  
،  إنااه يجماا  بااي   الفاارا والمجتماا .  لاا   كااس التقنيااات األخاار  لتحلياال 

لعوامال  يار الملموساة العوامل الملموسة )الحركاة واساتخدام األرض( ما  ا
 ي الوقت الحاضار ، ياتم تقبياك بنااء الجملاة الفضاائية  )اإلدرا  والسلو (.

 ي جمي   نحاء العالم  ي البحث والممارسة. يو ر بناء الجملة المكاني الدقاة 
ماا  اإلشااارة ىلاا  المفااا يم المكانيااة والتقنيااات التحليليااة المختلفااة التااي تسااهل 

 لا   ربعاة  الفرا ايلتركياب ا نظريةعتمد ت. لمدينةوصف السمات المكانية 
جوانااااب:  والا ، يااااتم تقااااديم تعريااااف مااااوجب للفضاااااء والعناصاااار المكانيااااة 

. ثانيااااا ، يتكاااو  بنااااء الجملاااة المكااااني مااا  [16]المساااتخدمة  اااي التحليااال 
مجمو اة ما  التقنياات التحليلياة لحساااب العالقاات البينياة المكانياة  اي البيئااة 

الل تقبيك الرياضيات  ل  العالقاات المكانياة للبيئاة المبنياة ، المبنية. م  خ
تم اكتشاف ظوا ر جديدة تتقلب تنقي  المفا يم والمصقلحات الجديادة. ثالثااا 
، يااو ر بناااء الجملااة المكاااني مجمو ااة ماا  التقنيااات لااربق نتااائج التحلاايالت 

، ماا  خااالل المكانيااة بالبيانااات االجتما يااة واالقتصااادية المختلفااة. ورابعاااا 
البحاث المنهجاي ، يتكاو  بنااء الجملاة المكااني ما  مجمو اة ما  النظرياات 

تعتبار نظرياة  [17]والعالقات المكانية والمجتما   الفرا حول العالقات بي  
 داة دقيقاااة لتحليااال كياااف تاااؤثر  (space syntax) المكاااانيالتركياااب 

 spatial)الفرا ات  ل  التنمية البشرية م  خالل قياس التكوي  المكاني )
configuration [18].  تركاااااب النظرياااااة  لااااا  العالقاااااة القوبولوجياااااة

للفرا ات بما  اي للا  الترابقياة باي  الفرا اات والتفا لياة ولايس المساا ات 
تتمثال المنهجياة األساساية  اي تقسايم القبيعية.  ي دراسة التركياب الفرا اي 

المساااحة حسااب الحجاام والقاادرة البصاارية البشاارية وماا   االه النققااة ينقساام 
ى  مقيااس المسااحة  .  [19]الفرا  ىل  مساحة واسعة النقااي وقليلاة الحجام

الواسااعة مثاال المدينااة الكاملااة تتعااد  القاادرة البصاارية لإلنسااا   وال يمكاا  
ي حي  ا  مسااحة صاييرة الحجام مثال جابء رؤيتها م  وجهة نظر  ردية  

ماا  حجاارة  ااي اكباار ماا  حجاام اإلنسااا  ىال انااه يمكنااه  همهااا بشااكل  ساارع 
يمك  دراسة الفرا ات الواسعة م  خاالل تقسايمها ىلا   ادد  .  [20]ومميب

محاادود ماا  الفرا ااات، وقااد اقترحاات نظريااة التركيااب الفرا ااي ألول ماارة 
المنقااك االجتمااا ي للفاارا   ااي كتاااب  (Hanson & Hillier)بواسااقة 

(Social logic of space )   با  يقوم بتحليل  را ات حارة مقسامة ىلا
  جباء صييرة الحجم ليكو  كل جابء واضاحا ما  نققاة مراقباة منفصالة. 

لقااد تاام تقااوير تقنيااات نظريااة التركيااب الفرا ااي بياارض البحااث  ااي  [21]
ا  الشااروق الماديااة العالقااة بااي  الفاارا  والساالو  البشااري  حيااث يااو ر الفاار

الالبمة للعالقات االجتما ية ، وتستخدم بنية الفرا  كمنهجية لقياس ىمكانياة 
الوصااول النساابي الماااك    ضاال  ااي ىقااار مكاااني  اا  قريااك تقساايمها ىلاا  

وتتبنا   اله النظرياة  الا الانهج [22] . " را اات مساتقلة ولكا  مرتبقاة" 
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االجتما ياة للفرا اات ، و اي لدراسة ىل   ي مد  تتشابه السمات المكانية و
تاادقك  ااي الخصااائص القوبولوجيااة للمجمو ااة الحضاارية التااي تتضاا  ماا  

تمّكننا نظرية وقريقة بناء الجملة الخاصة ببيال  شبكات الشوارع الحضرية.
 كااد االختبااار التجريبااي  وقااد لمدينااةل يلياار ماا  وصااف الخصااائص المكانيااة 

لقريقة بناء الجملة المكانية بمرور الوقت  لا  القادرة واالبتكاار  اي تحليال 
التشااكل المكاااني للشاابكات الحضاارية العالقااات المكانيااة بهاادف  هاام وشاارح 

 التنظيم االجتما ي المكاني للبيئات المبنية.و

 اسيةالقي والتدابير واألساليب المفا يم: الفرا  جملة بناء. 1.6

 بناااء"قريقااة  األبحاااث ماا  كبياارة مجمو ااة اسااتخدمت الساابعينيات مناال    
  ينةبالمد و القاتها المادية المدينة مور ولوجيا لدراسة" المكاني الجملة

 

 لا   ، وبماالؤه  يلير بيل قوره اللي ، الفرا  جملة بناء يشتمل. الوظيفية
 المااادي الفاارا  تسااتخدم التااي والتقنيااات واألساااليب النظريااات ماا  مجمو ااة

 يابلترك المبكارة والمنهجياة النظرية للمقدمة) للمجتم  مركبية وصفية كفئة
 األساس  اإ  ، مساتقل بشاكل تقوير ا م  الر م  ل  و [15]  [14]را الف

 كةالشااب بتحلياال الخاصااة تلاا  مااا حااد ىلاا  تشاابه الفاارا  جملااة لبناااء التحليليااة
 درسيا المكااني الجملاة بنااء    حاي   اي. الهيكلي االجتماع لعلم االجتما ية

  لام يادرسو معيناة بيئاة خقاة  اي موض   و كما المادية الفرا ات شبكات
 كال مااا يسااتخدم للاا  وماا  ، المجتماا   ااي الناااس شاابكات الهيكلااي االجتماااع
 نظرياااات  ائااادة تعتماااد . الشااابكة خصاااائص لتحدياااد للمقارناااة قابلاااة مقااااييس
 المادياااة المديناااة باااي  العالقاااات حاااول الدراساااات  اااي الجملاااة بنااااء وتقنياااات
 انياةالمك الوحادة مركبياة    ىلا  يشاير الالي التماثال  ل  الوظيفية والمدينة

  و  خاار  ىلاا  الوحاادة وصااول درجااة ىلاا  تشااير قااد الفرا ااات شاابكة  ااي
  اي الفارد مركبياة تشاير قاد كماا الشبكة  ي الفرا ات ضم   ليها السيقرة
 كةالشاب  اي اآلخاري  األ راد ىل  الفرد وصول درجة ىل  االجتما ية الشبكة

 الشاابكة تحلياال تقنيااات اسااتخدام تاام  األخياارة الساانوات  ااي. بهاام الااتحكم  و
  يستخدموكانوا  ما  ادةا و االجتما ية الظوا ر م  واسعة مجمو ة لدراسة
 وحاادات ارتباااق كيفيااة تصااف التااي المختلفااة البياااني الرساام نظريااة مقاااييس
 جااهاالت  حادياة العالقات  له تكو     يمك . وبالكل البعض ببعضها الشبكة

 يمكا  االجتما ياة الشابكات  اي. او ثنائية االتجاه بحيث يكو  الثاثير منباادل
 ياةالتجار األ ماال  لا  بنااءا  مختلفة محتويات  ل  العالقات  له تحتوي   

  شاااكال مااا  والعدياااد واالستشاااهاد اإللكتروناااي والبرياااد والتااااليف والصاااداقة
 الشاابكات  ااي وبالمثاال. المجتماا   ااي توجااد مااا  الباااا التااي األخاار  الشاابكات
 بناااءا  مختلفااة محتويااات  لاا الفرا ااات   القااات تحتااوي    يمكاا   المكانيااة
 التايو ، والنفالياة والجاوار والتقاق  والتداخل الفر ي والتقسيمالتجاور  ل 
 فاةمختل كتكويناات الفرا ياة الجملاة بناء دراسات  ي  ام بشكل تضمينها يتم

 .المكانية للشبكات
 كسلايع" التكاوي " مصاقل  يساتخدم ما  الباا الفرا  جملة بناءنظرية   ي   

 البيئااة تخقاايق  ااي موضاا   ااو كمااا الفرا ااات شاابكة    حااي   ااي  نااه حقيقاة
  عضالاب ببعضاها المكانياة الوحدات ارتباق لكيفية الممكنة القري جمي  تمثل
 بااي  مااا نااوع ماا  العالقااات تصااف التااي الشاابكة حالااة يمثاال التكااوي   ااإ 

 تلفااامخ الجوار يصف اللي التكوي  يكو  قد للل . الفردية المكانية الوحدات
ا  دقا وبالمثال  للتخقايق المكانياة الوحادات نفالياة يصاف الالي للا   ا  تماما
ا اختال ااا الموبوناة العالقاات تكاوي  يختلف  يار  العالقاات تكاوي   ا  كبيارا

 كا يم ، معنا  للا  اناه الحاال بقبيعاة. للتخقيق المكانية للوحدات الموبونة
 لا   ا تماداا متعددة تكوينات لها يكو     التخقيق  ي الفرا ات م  لشبكة

 تلفاةالمخ التكويناات  ادد يقتصار و الواقا   اي. استكشاا ها يتم التي العالقات
 ماا  التخقاايق بهااا يصااف    الماارء يريااد التااي القريقااة  لاا   قااق للتخقاايق
 تكاااوي     نظرياااة التركيااب الفرا اااي فتااارضت . المهمااة العالقاااات مرا اااة
 مياااب  لاتمعيناااة  مكانياااة وحااادات باساااتخدام تعريفاااه  ناااد البيئاااة تخقااايق
 ي التكاو يكاو  قاد المثاال سابيل عل   اجتما ياا معن  يحمل    يمك  ىدراكي
اا المقااق   و الخقاوق باستخدام المحدد  ر التحا ىلا  يميال اإلنساا  أل  مهما
 االتجا اات  اي قليلاة تيييارات ما  القاري قاول و لا  مساتقيمة خقوق  ي

 تكااوي  يكااو  قااد ،  يضاااالحركااة  ااي بيااادة االقتصاااد والوقاات الجهااد لتقلياال
ا  convex المحدبة الفرا ات  علا    اجتما ياة وكالل  وظيفياة ألسباب مهما

ا التفا ل يعمل ، المثال سبيل  د ار كال ياتمك   ندما   ضل بشكل لوجه وجها
 يشاعر را  او مسااحة معيناة و   ي البعض بعضهم رؤية م  المجمو ة  ي

 األنظااار  اا  مخفااي شاايء يوجااد ال حيااث محاادب  اارا   ااي باألمااا  الناااس
 هااومقارنت وصافها يمكا  المختلفاة المكانياة العالقاات     او لل  م  واأل م
  لحقولا تكوي  يعد  وبالمثل  محدبة فرا اتك البيئة تقسيم يتم  ندما بسهولة
ا المرئية ا  مرا  رؤيتها يفيةك  ل  بناءا  تجميعها يتم ما  الباا الكائنات أل  مهما

  م   ل  بناءا  البعض ببعضهم و يهم األشخاص ويقور مختلفة مواق  م 

 يحتوي الفرا  با  نظرية التركيب الفرا ي ا تراض  إ للل   م  ير 
 خالل م  صحي   نه ثبت قد البشري اإلسناد  بر اجتما ي معن   ل 
و ا الجملة بناءنظرية  وتدابير  ساليب تستخدم التي الدراسات م  العديد

ا نظرية التركيب الفرا ي فترضت. التركيب المكاني   الشبكة     يضا
 ، ليةالتحلي لأل راض مختلفة تكوينات  نها  ل  وصفها يمك  للبيئة المكانية
 )  يلير يكتب كما ، االجتما ي الواق   ي تتعاي  التكوينات  له لك 

ا  إ   للل  ، الفرا ات ( تنتجها التي العملية  ئةالتنش م   ساسياا جبءا
 لبشرا يدخل.  البيئية والخصائص  المبايا ىدرا  كيفية تعلم  و االجتما ية

 بمرور تعديلها  ل  القدرة ولديهم لمجتمعهم المشتركة الممارسات  ي
 الهياكلب ا تماماتنا    حي   ي .    ضل بشكل   راضهم لخدمة الوقت

 مجال  ي األمد قويلة كانت المادية المدينة  ي للبيئة نسبياا الدائمة التكوي 
" ئةالناش الهيكلة"  ي الفرا ية الجملة بناء ا تمامات  إ  الحضري التشكل
 اءبن يستكشف. نسبياا جديدة ظا رة  ي تو راالمتيابات التي البيئة  ياكل
 بناءا  تقوير ا تم ومقاييس قري باستخدام الهياكل  له الفرا   ي الجملة
  له تسم  بحيث القوية الكمبيوتر و جهبة الحديثة الرياضيات  ل 

 التكوينات وتصور وتحليل لوصف الفرا  بتركيب والمقاييس األساليب
 سةودرا  مختلفة مستويات  ل  المادية للمدينة المكانية للشبكة المختلفة
 تم والمج باأل راد وكلل  البعض ببعضها المختلفة التكوينات ارتباق كيفية
 .اليومية الممارسات خالل م 

 الفراغية الجملة وبناء المكانية الشبكات  2.6

Spatial Networks and Space Syntax 

التاي و( الخارائق) الحضارية المكانياة لألنمااق البيااني الرسام تمثيالتا      
 الحساابية الناحياة ما  مجدياة اي اسااليب   Space Syntax تقنياة هااقترحت

   لا المعتمادة العشاوائية المشاي مساارات  لا  بناءا  الحضرية األشكال لفهم
 لاةالمعبو واألحيااء المواقا  تحدياد  جال ما  استخدامها يمك  والتي المقياس
 ةالمجتمعيا الهياكال  لا  الضاوء وىلقاء العمراني البحف  ل  للكشف نسبياا

 لمبنيااةا البيئااة بتاااثير لقااد كااا  االقتناااع .المعقااد الحضااري القااوام  ااي المخفيااة
 الماد  ال  قارو  لعادة والحضاري المعمااري التفكيار  اي شاائعاا البشر  ل 
 مااك   ألنهاا الريفياة بالمنااقك مقارنة الناس م   كبر  دد م  تفا الت تولد

 التنظااايما  .   يهاااا يعيشاااو  الااالي   ولئااا ويساااتفيد منهاااا  للتجاااارة مركبياااة
 لنااسا بهاا يتحار  التاي القريقاة  لا  األ مياة باال  تاثير له للمكا  المكاني
  [15] الصاد ة قرياك  ا  آخري  باشخاص يها  يلتقو التي  فرا اتال  بر
   الجيارا باي  الرسامية  يار االجتما ياة التفاا الت تعبب    لألحياء يمك و

 وي التكا كما .    الحي خارجم   الناس م  التفا ل  مام حواجب تخلك بينما
 بعضااهم يتجنبااو  هااميجعل او الناااس اءاتقاال قااد يعماال  لاا  تعبيااب  مكااانيال

مهماة  المختلفاة  او احاد النتاائج ال االجتما ياة األنمااق تشاكيلكما ا   البعض
 يخلاك لمشاتركةا فرا ااتلل المشاتر  االساتخدام ى  [16]  للتكاوي  المكااني

 ميالت والتاي الجبئي االقتصاد بعوامل كبير حد ىل  مد و ة المد   ي الحياة
بعااض  تكااوي  يخلااك و ااادة مااا مماثلااة وشاابكات   ياكاال المااد  ماان  ىلاا 
وارع بينماا ال تتمتا  بعاض الشا االنشاقة ما  مختلفة  نماقاا ةالناشئ ارعوالش

ا كثار  الوقات بمارور الشاوارع بعاض تصاب  بهلا الابخم لالل   ما  اساتخداما
المتاااثرة  السااكنية فرا اااتال  مليااة تمياال  خاار  ناحيااة ماا    [17] ير ااا
 يشاكل بحياث الابعض بعضاها  ا  مختلفاة الماد  جعال ىل  الثقا ية بالعوامل
 المترابقااة المفتوحااة فرا اااتال ماا  شاابكة الناشاائ الحضاارية الشاابكة نمااق

 يالبشاار النشاااق يقود ااا مدينااة ىنشاااء لعمليااة تاريخياااا سااجالا  تنساال وكانهااا
    [17]. والتاريخ المجتم  اثار  ل  وتحتوي

 Spatial Analysis.التحليل المكاني 3.6

 اااو  داة لتحليااال العالقاااة المكانياااة باااي  الظاااوا ر وبماااا يضااام  تفساااير     
وا ر العالقات المكانية واالستفادة منها و هم  سباب وجاود وتوبيا   اله الظا

. ويمكا  [18] ل  سق  األرض والتنبؤ بسلو  تل  الظوا ر  ي المستقبل 
ام النظا يضا تعريفه باناه معر اة الانمق الالي اناتظم باه المكاا  وميابات  الا 

و االا يعنااي ى   مليااة التحلياال تعقااي صااورة  اا  العالقااة مااا بااي  المكااا  و 
سااق  األرض  و التضاااريس )والاالي يمثلااه النساايج الحضااري( ماا  جهااة 
 نشاااقة المساااتعملي  مااا  جهاااة  خااار . لقاااد  صاااب  التحليااال المكااااني مااا  
 الدراسات المهمة  ي الوقت الحاضر لما له م  دور  لمي ماؤثر  اي الاربق

وتكما   لحضاري و لام االجتمااع و لاوم  خار الجيرا يا والتخقيق ا مابي 
  ميته  ي قدرته  ل  تحليل ظوا ر السلو  والنشااق البشاري ضام  تجما  
حضري معي  وتحويل نتائج التحليل ىل   رقام ومخققات تعد مؤشرا  ل  

 مد  قوة او ضعف  له األنشقة وكلل  التنبؤ بتقور ا المستقبلي. 
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 Depthmapالتحليل ببرنامج  .1.3.6

وحااة ينااتج ماا   االا التحلياال  هاام العالقااات األساسااية بااي  الفرا ااات المفت    
والاانمق المكاااني وقااد بنياات نظريااة التركيااب الفرا ااي بشااكل  ساسااي  لاا  
د  رضية المنقك االجتما ي للفرا  اللي يقدم نظرة  اماة حاول كيفياة تحديا

المبنياااة و تااااثير الفااارا   لااا  السااالو  األ اااراد مااا  الفااارا   اااي البيئاااات 
 -:االجتما ي والعالقات االجتما ية وتكو  اإلجراءات  ل  النحو التالي 

رسااام خريقاااة الحالاااة المدروساااة )  قاااول واقااال الخقاااوق المحورياااة (  -
 Autoبواساقة برناامج  Axial mapللحصول  ل  الخريقاة المحورياة 

cad   وتصدير الملف بصييةDXf  ىل  برنامجUCL Depthmap  ثام 
ىجراء تحليل الخرائق المحورية للحصول  لا  القياساات والعالقاات المهماة 

 . ويتم استخدام البرنامج للتحليل بمستويي :
المساااتو  االول تحليااال المساااااقق اال قياااة داخااال المباااااني ويشااامل تحليلااااي 

 (isovist analysis)( وتحليااال االنفتااااح (connectivityاالتصاااالية 
حياااث يعقاااي البرناااامج نتاااائج تعكاااس القاااوة  (visibility)لرؤياااة وامكانيااة ا

 .3، 1،2ل اشك ي اال والضعف  ي  له المعايير
 

 على مستوى المبنى الواحد
 
 

 
 

 على مستوى النسيج الحضري

 

 على مستوى المبنى الواحد او على مستوى النسيج الحضري isovistتحليل  1.شكل 
 (ALKHAZMI 2018)المصدر، 

 

 
المستوى الثاني تحليل النسيج العمراني الحضري م  حيث  .2شكل 

 local( و التكامل المحلي والشامل intelligibilityوالوضوح ) (connectivity)االتصالية

and global integration    والذي  يعكسان سهولة الوصول وادراك البيئة الحضرية ع
 .لحضري للنسيج ا (axial analysis)طريق التحليل المحوري 

 (Hillier، 2002 )المصدر

 

 
 

 
التحليل  االسفللجزء م  مدينة لندن و(visibility) تحليل الرؤيا  االعلى .3شكل 
 UCLDepthmap softwareلمخطط حضري باستخدام  (axial analysis)المحوري 

 (ALKHAZMI, 2018,)المصدر، 

 

 Axialوالتحليال المحاوري   Axial mapةالخريقاة المحوريا  2.3.6
analysis 

التحلياال المحااوري  ااو ىحااد  قااري التحلياال المكاااني ويظهاار النمااولج     
الحساااابي  ااا  قرياااك تحليااال البنياااة المور ولوجياااة يمكااا  التنباااؤ بالسااالو  
ة المكاااني البشااري.  لاا  ساابيل المثااال   ثبتاات الدراسااات التجريبيااة الموسااع

ة ا وثيقاااا بقيماا لاا  مااد  العقااد الماضااي    معاادالت المشاااة تاارتبق ارتباقااا
 . وقاااد تباااي     الخاااق المحاااوري يناااتج تمثااايالا محااادداا[23]التكامااال المحلاااي

مديناة للمدينة  قرب ىل  التمثيال المعر اي الالي يساتخدمه النااس للتنقال  اي ال
لام ونتيجة للل  تم توسيعه ليشمل العديد م  المجاالت األخار  مثال   [24]

وكوحااادة مكانياااة للمديناااة التاااي ياااتم مااا   [25]الجريماااة واإلدرا  المكااااني 
( و orvihaorspatial beخاللهااا ىجااراء تحقيقااات  ااي الساالو  المكاااني )

    التحليل المكاني  ي المناقك الحضرية بصفة  امة.

  Depthmapالتحليل ببرنامج  1. 2.3.6       

 يهاادف  االا التحلياال ىلاا   هاام العالقااة األساسااية بااي  كاال ماا  الفرا ااات    
 ااي المفتوحااة الرئيسااية والاانمق المكاااني وقااد تاام بناااء نظريااة التركيااب الفرا

 بشكل  ساسي  ل   رضية المنقك االجتما ي للفرا  اللي يقدم نظرة  اماة
 را   لا حول كيفية تحديد األ راد م  الفرا   ي البيئات المبنياة و تااثير الفا

ت  لاا  النحااو الساالو  االجتمااا ي والعالقااات االجتما يااة وتكااو  اإلجااراءا
 -التالي :

رسااام خريقاااة الحالاااة المدروساااة )  قاااول واقااال الخقاااوق المحورياااة (  -
 Autoبواساقة برناامج  Axial mapللحصول  ل  الخريقاة المحورياة 

cad . 
 . UCL Depthmapىل  برنامج  DXfتصدير الملف بصيية  -
 حليل الخرائق المحورية للحصول  ل  القياسات والعالقات المهمة .ت -

  التكامل( Integration ) : 
تتيياار قيمااة تكاماال الخااق و قااا لعاادد المسااتويات التااي تاام ا تبار ااا  ااي     

القياس ىلا قمنا بحسااب ماد   ماك  و ضاحالة كال خاق ما  جميا  الخقاوق 
 global)األخاااار ،  إنناااااا نساااامي  ااااالا التكامااااال ، )تكاماااال شاااااامل( 

Integration) ق ماا   ااي حااي     حساااب مااد   مااك  و ضااحالة كاال خاا
(  و R3 جميا  خقااوق الشاابكة حتاا  ثالثاة مسااتويات  قااق يساام  ) تكاماال 

(Radins3) ) و ) التكامال المحلاي  (Local Integration)   وىلا كاا
 قق  ل  بعد مستو  واحد م  كل خق م  الشبكة  إلا  لا يسم  الترابقياة 

لخق ) دد الخقاوق المرتبقاة باه مباشارة  (Connectivity) و االتصالية 
 .R للا  إلا تحديد نوع التكامل تعتمد  ل  نصف الققر  (
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  التكامل المحلي(Local Integration) : 
  يمثل  لا النوع م  التكامل ىمكانية الوصول والتارابق ضام  جابء ما     

 النظااام المكاااني باكملااه ، يااتم احتساااب  االه القيمااة  قااق  اادة خقااوات بشااكل
، وقاااد  شاااارت  (R3)خقاااوات  ماااك  3 ااارا  معاااي  ،  اااادة  اااي حااادود 

ل األبحاااث السااابقة ىلاا     التكاماال المحلااي يمكاا  تفساايره ماا  خااالل التسلساا
 الهرمي إلمكانية الوصول والحركة المحلية للمشاة.

المتوسااقي    ( Local Integration )يتميااب التكاماال المحلااي      
ا ة ىلا  ) الجلر ىض 3بتقديرات المبج للخقوق المحورية  ي نصف الققر 

خقوتي  قوبولوجيتي  م  الجلر( يمك  استخدامها لتظهار صاورة مركبياة 
 للتكامل.

 

  التكامل الشامل(Global integration) : 
يشااير التكاماال الشااامل ىلاا  ىمكانيااة الوصااول واالتصااال  لكاال  را ااات     

اإلقااار المكاااني كااامال والفاارا  الاالي يمكاا  الوصااول ىليااه بشااكل  كثاار ماا  
  األخر  يكو  الفرا  األكثر تكامال . ويشكل  كثر وضاوحا  نااالفرا ات 

 اارا  لو قيمااة تكاماال  اليااة يتمتاا  بفرصااة جياادة ليصااب  مكانااا للتجمعااات 
م يتمياب التكامال الشاامل المحاوري بقاي والتفا ل االجتما ي باي  األشاخاص.

 التكامل للخقوق المحورية  ي دائرة نصاف ققر اا النهاياة لاه والتاي يمكا 
 امها لتظهر صورة ألسلوب التكامل  ي  كبر مقياس .استخد

 

  االتصالية  و الترابقية(Connectivity) : 
 ااو خاصااية للخااق ) الفاارا  ( الاالي يمكاا  رؤيتااه ماا  الخااق ) الفاارا  (     

 اآلخر، ااي حااي     التكاماال الشااامل ال يمكاا  رؤيتااه ماا  الخااق ) الفاارا  ( 
ة باي  إ  االتصالية تعتبار العالقاالمالصك ألنه يتقلب معر ة النظام ككل ،  

كاال خااق وكاال الخقااوق األخاار  بيااض النظاار  اا  كيفيااة اسااتمراريتها ىلاا  
 (.Globalابعد الحدود للل   و مقياس شامل )

  قياس( الوضوحIntelligibility) : 
 مهمااي  جاادا  مااا مقياسااي  يوضاا   االا المصااقل  العالقااة المتبادلااة بااي     

  Global integrationالتكاماال الشااامل واالتصااالية  و الترابقيااة )
Connectivity)  ( و اااو يشاااير ىلااا  الفرا اااات األكثااار وضاااوحا  و  هماااا

 سهل لتصميمات األشكال المكانية ىلا كانت العالقات  الياة ( و ياتم  ارض 
 االا المؤشاار  ااي مخقااق تشااتت ماا  خقااوق انحاادار تظهاار العالقااة بااي  قاايم 

 .الترابقية   وواالتصالية لشامل التكامل ا
 

  التآبرقياس (Synergy) : 
شاامل التكامال ال مقياسي   ماا يوض   لا المصقل  العالقة المتبادلة بي     
 (Global integration \ Local integration) المحلايالتكامال و

القاماااة  القاااات اجتما ياااة باااي   د مااااو اااو يشاااير ىلااا  الفرا اااات األكثااار 
للعالقااات  همااا )  سااهل المسااتويي  المحلااي والشااامل للفرا ااات الحضاارية 

شار  اي ىلا كانت العالقات  الية ( و يتم  رض  لا المؤ الثقا ية االجتما ية
مخقااق تشااتت ماا  خقااوق انحاادار تظهاار العالقااة بااي  قاايم التكاماال الشااامل 

(Global Integration ) التكامل و( الشاملLocal  Integration). 

 المتييرات و القياسات المكانية   1.2.3.6

الحسااابي للتحالياال الرياضااي والااد م  space syntaxتقاادم نظريااة     
ى   ااادد  . مهماااة قياساااات و للااا   اااي  ااادة متييااارات لثاااتميوالمكانياااة 

المستويات التي يتم ا تبار ا  ي القياس  نادما نقاوم بحسااب ماد   ماك  و 
ضاحالة كاال خاق ماا  جميا  الخقااوق األخار  تساامي التكامال  االا الحساااب 

(  و)التكاماال R3  نادما يكااو  حتا  ثالثااة مسااتويات  قاق يساام  ) تكامال 
 وىلا كا   قق  ل  بعد مستو  واحد (. Local Integration) -المحلي 

ماااا  كاااال خااااق ماااا  الشاااابكة  ااااإلا  اااالا يساااام  الترابقيااااة  و االتصااااالية 
(Connectivity) لخااق ) اادد الخقااوق المرتبقااة بااه مباشاارة ( لاالا  ااإ  

. اماا التكامال الشاامل   [ R ]تحدياد ناوع التكامال تعتماد  لا  نصاف الققار
 يشير ىل  ىمكانية الوصول واالتصال  لكل  را ات اإلقاار المكااني كاامال 
والفرا  اللي يمك  الوصول ىليه بشكل  كثار ما  الفرا اات األخار  يكاو  
الفاارا  األكثاار تكااامال . ويشااكل  كثاار وضااوحا  نااا   اارا  لو قيمااة تكاماال 

عاات والتفا ال االجتماا ي باي   الية يتمت  بفرصة جيدة ليصب  مكانا للتجم
األشااااخاص. يتميااااب التكاماااال الشااااامل المحااااوري بقاااايم التكاماااال للخقااااوق 
المحورية  ي دائرة نصف ققر ا النهاية له والتي يمكا  اساتخدامها لتظهار 
صورة ألسلوب التكامل  ي  كبر مقياس. يقيس التحكم درجاة االختياار التاي 

لالنتقاال ىلياه  كال  ارا  لاه  ادد تمثلها كل  را  لجيرانه المباشاري  كفارا  
 1معاي  ما  الجيارا  المباشااري . الفرا اات التاي لهاا قيمااة تحكام  كبار ماا  

ستكو  مساحات تحكام  1سيكو  لها تحكم قوي ، والمساحات التي تقل    
ضااعيفة.  نااا  مثااال نمااولجي و ااو مماار المستشااف  المتصاال بالعديااد ماا  

مااد    depth parameterالمكاتااب المتصاالة. يوضاا  متيياار العمااك 
الهياكل المكانية ، حيث ياتم حساابها بعادد الخقاوات ) ماك الخقاوة(   مك 

. يعاد متييار فرا اات و التييير  ي االتجا ات م  قبل الشخص للتنقل بي  ال
مقياسااا لتقيايم ماد  وجاود قرياك معاي   Choice parameter االختيار

باي   ي نققتاي   اي يكو  القرياك األكثار اساتعماال واألقصار  ناد الحركاة 
 intelligibilityالنظام . ميبة  خر  مثيرة لال تمام  ي مقيااس الوضاوح 

measure ياااتم حسااااب  ااالا المؤشااار كعنصااار مشاااتر  باااي  التكامااال  و
العاالمي وقاايم االتصااال ويعنااي الاالكاء امكانيااة المراقااب  هاام جمياا   را ااات 

لتااااآبر  را ااااات قليلااااة ومحاااادودة. ما مقياااااس االمدينااااة ماااا  خااااالل رؤيااااة 
synergy measure   يمثل مد  تبادل العالقة بي  قيم التكامل العاالمي 

والتكاماال المحلااي و االا يعباار  اا  مااا ىلا كااا  تااد ك الحركااة بااي  المسااتو  
الهياكاال  تعيقااهالمحلااي )السااكا ( والمسااتو  العااالمي )الاابوار( تد مااه  و 

ا د م تكامال المديناة والتباادل الثقاا ي باي   المكانية. يوض   لا المؤشر  يضا
 مستخدمي الفرا  الحضري .

 

 الدراسة ةحال .7

  كام ولهاا موقا 120تق  المدينة ال  الشري م  مدينة قارابلس بحاوالي     
ي  ارئيسي مهم كمينااء بحاري. المديناة لهاا جالور  ينيقياة ورومانياة متمثلاة 

آثار مدينة لبدة الكبر  والتي تقا  ضام  مخقاق مديناة الخماس و اي الجابء 
يساي الشرقي منه.الجبء الحديث  سسه العثمانيو  كحامية  ثمانية وميناء رئ

 لتصدير نبات الحلفاء . 

 المحوري لمدينة الخمس التحليل المكاني  1.7

 نااا  اتصااال قبيعااي بااي   را ااات المدينااة ويمكاا  اسااتخدام الفاارا   ااي     
 Hillierالعالقة بي  التكوينات المختلفة.  لا التكوي   او ماا وضاحه  يليار )

(   Space is the machine (  ااي كتابااه )الفاارا   ااو اآللااة(  )
ا كال منهاا خاالل  القتها كمجمو ة م  العالقاات المترابقاة التاي ياتم تحدياد

 باآلخري . 

 CONNECTIVITY VALUE: C قيمة االتصال: 1.1.7
ضم  حدود المتوسق  له القيمة تق  ( 3.745متوسق قيمة االتصال )    

سيقر ت   نمق شبكة الشوارع المفتوحة و لا يعني  األوروبي واإلنجليبي
 .4، 3  لاشكاأل . المدينة مخقق ل  

 :CHOICE االختيار:  2.1.7

ا  ااي  )الفاارا ( الشااارع  مدينااة شااارع الماادخل  و )شااارعالاألكثاار اسااتخداما
 ااي حالااة مرورنااا  كاقصاار قريااك اسااتخداما قاارابلس( والاالي يعتباار األكثاار
 .4الشكل  آخر.ىل   مكا بكل القري المختصرة م  

 

 

 
 االتصال ةقيم .3شكل 

 (Agael، 2017 )المصدر
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 االختيار قيمة . 4 شكل
 (Agael، 2017 )المصدر

 

 GLOBAL INTEGRATION: Rn: الشاملقيمة التكامل  3.1.7
 كيةمدينة يقترب م  متوسق قيم المد  األمريلل الشاملمتوسق التكامل     

شج   ل  ي الخمسمدينة  مخققمما يشير ىل       (1.293)وقد كا  
  ير والحركةاالنتقال م  كل جبء م   جباء المدينة ىل   ي  جباء  خر  

 .5 الشكل  .محدودة ضم  حدود الحي
 

 LOCAL INTEGRATION: R3 : التكامل المحلي .4.1.7
و او ( 1.842خقاوات  ماك كاا  ) 3حساب  لا المؤشر  ل   سااس ب    

هااا   لاا  بقلياال ماا  متوسااق المااد  العربيااة ،  االه القيمااة تعنااي    المدينااة ل

 .5 الشكل شوارع مستقيمة ومتصلة. 

 

 

 

 
 

 التكامل الشامل ةقيم .5شكل 

 (Agael، 2017 )المصدر                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكامل المحلي ةقيم .6شكل 

 (Agael، 2017 )المصدر                                   

 

 THE DEPTH  العمك: .5. 1. 7
د ياتم حسااابها بعااد ومااد   ماك الهياكاال المكانيااة   اا   االا المؤشار يعبار    

 الخقوات ) مك الخقوة(  و التييير  ي االتجا ات م  قبال الشاخص للتنقال
 متوساقكخقاوات   6. وقد وجد    مدينة الخمس تحتااج  قاق الفرا اتبي  
م  الا ىلا  قاول المحااور وقبيعاة تصامي رباكملها. يشيلتيقية المدينة   مك

 .7المدينة المصممة لحركة المركبات. الشكل 
 

 

 

 العمق ةقيم .7شكل 

 

 INTELLIGIBILITY: Rn vs. C  :الوضوح .6.1.7
 و ااي(  ااي مدينااة الخمااس 0.3286) لقااد بلياات قيمااة الوضااوح للمدينااة    

. ةالمدروسا مرتفعة ،  كثر م  جمي  الماد  األوروبياة والعربياة واألمريكياة
 تم حساب  لا المؤشر كعنصر مشاتر  باي  التكامال العاالمي وقايم االتصاال

المديناة ما  خااالل   را اات هام جميا   شاا د ناه يمكا  للم الوضاوحعناي ي و
 قليلااة ومحاادودة. وبالتااالي ،  ااإ  الهيكاال المكاااني للخمااس ال  را اااترؤيااة 

اا. شاكل  يحتاج ىل  الكثير ما  الخقاوات لجعال كال جابء ما  المديناة مفهوما
8. 

 SYNERGY : R3 vs. Rn  :التآبر 7.1.7
 مؤشر يوض  ما ىلا كا  تاد ك الحركاة باي  المساتو  المحلاي )الساكا (    

لهياكل المكانياة. ساجلت مديناة اوالمستو  الشامل )البوار( تد مه  و تمنعه 
جااااااوبت الماااااد  األمريكياااااة  حياااااث لقاااااد ت والخماااااس قيماااااة  الياااااة جااااادا 

 ( و لا يعني     ياكل  ضاءات المديناة تاد م بقاوة التفا ال0.7128)بليت
 لسياح اإليجابي بي  السكا  والبوار وينعكس لل   ي العالقات القائمة بي  ا

ا مالو اا م  مب ووالمقيمي  لوجود مدينة لبدة  يج لقد  صب  البوار جبءا

 .9 المدينة. الشكل 
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 ( Intelligibilityالوضوح )  ةقيم .8شكل 

 

 ( Synergy) التازر ةقيم: 9شكل 

 النتائج  .8

الخماس  قاد  مديناة مخقاق لا   شبكة الشوارع المفتوحاة قسيقر نم لقد    
اشارة بليت قيمة االتصال والتي تمثل  القة كل  را  بالفرا  المجاور له مب

مساااتويات المتوساااق االوروباااي واالنجليااابي. كماااا ا  مخقاااق  اااله المديناااة 
محادودة ضام   بحرياة تاماة و يار ختلفاةالم ه جباء بي شج   ل  االنتقال ي

والمديناااة خااالل شاااوارع مسااتقيمة ومتصااالة. كمااا ا  الهياكااال  حاادود الحااي
 للمدينااة ال تحتاااج لكثياار ماا  الخقااوات لسااهولة للشاابكة الحضاارية المكانيااة
و  التفا اال اإليجااابي تااد م وبقااوة والشاابكات ا   االه الهياكاالايضااا  اا همهااا .

الياة ي  السكا  والبوار  قد كانت قيمة مؤشر التاآبر  انشاء  القات جيدة ب
الباة جمدينة الخمس وو قا لتحليلها المكاني  ي مدينة    جدا مما يؤكد  ل  

 العي   يها وىنشاء  القات جيدة م  سكانها.التنقل ووم  السهل 

 الخالصة

مسااا مة  SPACE SYNTAX تقاادم لا  مادار السانوات الماضاية     
الحضااري. يقاادم البحااث مبااادئ ومفااا يم  التصااميمتجريبيااة مهمااة  ااي تحلياال 
SPACE SYNTAX  وبعض المقاييس المكانية الرئيسية والمعاايير التاي

 للشااابكات الحضااارية  الحساااابية وتحليااال التكاااوي  المكااااني القياسااااتتاااد م 
ياة يوض  البحاث الوظاائف التحليلياة الكم كما  للتخقيق والتصميم الحضري

ناة لمديالحالاة  ةالحضري  ي سياي دراس المكانيالرياضي المختلفة للتحليل 
 ةتجريبياا قرقااا SPACE SYNTAX اسااتخدام . يااو ر الخمااس الليبيااة 

ت ادوابااللشاابكات الحضاارية مهمااا كااا  تعقيااد ا لفهاام التكااوي  المكاااني ة  عالاا
   مهاااامااا  خاااالل  ااادة بااارامج  تقااادير كماااي جديااادة للتصاااميم الحضاااري

Depthmap   وAGraph  خر و دة برامج  . 
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