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 مستخلص البحث
یتنــاول البحـــث احـــد أهـــم المشــاكل التـــي تتعـــرض إلیهـــا المــدن خـــالل عملیـــة النمـــو المســتمر وهـــي حالـــة التشـــظي الحضـــري 

)Urban Fragmentation( راحل نموها المختلفة لعدة أسباب أهمها التطور والتقدم ــــــــــــزائها في مــــــــــیب المدینة وأجـــــــتص، التي
  .التكنولوجي

ن التماسـك وعـدم التجـانس فـي حالة التفكك وفقـدا"بكونه ف التشظي الحضري إلى تعریمن خالل الدراسات بحث توصل ال
ة كالمســتوى الشــكلي ظي الحضــري علـى مســتویات عــدالــة التشــتحــدث ح ،المرتبطــة بنمــو المدینـةري والهیكــل الحضــ الشـكل

التقـدم التكنولـوجي والمتطلبـات االقتصـادیة والوظیفیـة والتغیـرات فـي القـیم  ، بسببوالفضائي والوظیفي واالجتماعي والثقافي
  .الثقافیة والظروف السیاسیة

حدد هدف وعلیه  ،"في تشظي المدنقنیات االتصاالت والمعلومات ت بدور عدم وجود معرفة كافیة":  مشكلة البحثحددت 
ــد دور تقنیــات :   البحــث ــة وتحدی باستكشــاف ظــاهرة التشــظي الحضــري واهــم مؤشــراتها علــى مســتوى شــكل وهیكــل المدین

عادة تشكیل وهیكلة المدن ٕ   .تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تشظي وا
هرة التشـظي الحضـري علـى المسـتویات الشــكلیة ظـاوالمؤشـرات التـي تعـین مفــردات ال إلـى بنـاء شـامل لمجمـلتوصـل البحـث 

وتم إفراز المفردات الرئیسـة المتمثلـة بمفـردة الشـكل والهیكـل للدراسـة العملیـة ومفرداتهـا الثانویـة  والفضائیة والوظیفیة واالجتماعیة،
  .المتمثلة بالنسیج واستعماالت األرض والتنظیم الفضائي لشبكة الشوارع

كونهمــا تعرضــتا لظــاهرة  ،(Jersey)وفــي مدینــة جرســي ،ث فــي مركــز الرصــافة لمدینــة بغــدادمـن خــالل اختبــار فرضــیة البحــ
التشظي نتیجة التطور والتقدم التكنولوجي بمراحله المختلفة على المستوى الشـكلي والهیكلـي توصـل البحـث إلـى أهـم االسـتنتاجات 

  -:اآلتیة
تبـاین مســتوى التشــظي بفعـل التكنولوجیــا فــي شـكل وهیكــل المــدن عبـر الــزمن إذ بلــغ أقصـاه فــي فتــرة الثـورة الصــناعیة وبــدأ  .1

باالنحسـار مـع تطـور تقنیــات االتصـاالت والمعلومـات علــى مسـتوى هیكـل المدینـة أكثــر ممـا هـو علیــه فـي المسـتوى الشــكلي 
  .للمدینة

فـي المـدن المعاصـرة الناتجـة بفعـل تقنیـات االتصـاالت والمعلومـات هـي مركزیـات   (centralities)المركزیـات الجدیـدة إن .2
علـى مسـتوى  تمثل تشظي جدیدوهي في نفس الوقت  تشظیة بفعل فترة الثورة الصناعیة،مالإعادة ارتباط الستعماالت ارض 

.آخر یتمثل بالمستوى الشكلي واالجتماعي للمدینة
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Abstract 
The research deals with one of the most important issues that faces cities during their growth, the 
“Urban Fragmentation”, which occurs to the city and its parts during its various stages of growth 
due to many different reasons , technology is one of the most important of those reasons.  
The research has defined the urban fragmentation as: The state of dismantling, losing 
coherence, and heterogeneity in urban form and structure, that is linked to the process of 
city growth, the state of urban fragmentation occurs on different levels such as the formal, 
spatial, functional and social levels, due to technological developments and functional and 
economical needs, in addition to the changes in the cultural values and political 
circumstances. 
The research problem was determined as: the lack of sufficient knowledge about the role of 
the information and communication technologies in the fragmentation of cities. The 
research goal identified as : exploring the phenomenon of urban fragmentation and  the most 
important indicators at the level of form and structure, and define the role of  information 
and communication technology in the fragmentation and re-shaping and structuring the 
cities. 
 
Research has come to build a comprehensive overall vocabulary and indicators to designate the 
phenomenon of urban fragmentation at formal and spatial , functional and social levels, the main  
vocabulary of  shape and structure was specified for  the case study and its secondary vocabulary 
of the urban fabric, land use and spatial organization of  the road grid. By testing the research 
hypothesis at the Rasafah-Baghdad and Jersey ,  due to different phases of technological 
development, the two  cities passed through, and the  phenomenon of fragmentation as a result of 
technological progress and development at various stages, at the formal and structural level, the 
research has come to the most important conclusions of the following: - 
1. The level of fragmentation is varying due the technology in cities form and structure over 

time, as it reached the peak during the Industrial Revolution and began to erode with the 
development of information and communication technologies at the level of the structure 
more than the formal level. 

2. The new centralities in contemporary  cities caused by the techniques of communication and 
information  are centralities of  re- link  of the land uses, which was fragmented by the 
industrial revolution, at the same time it represents a new level of fragmentation at  another 
level of formal and social development of the city. 
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  المقدمة .1
 أكـدتحیـث  بیئـة الحضـریة  وهـو التشـظي الحضـري،یتناول البحث احد ابرز المواضیع التي افرزها التطور والتكنولوجیا في ال

كثیـر مـن النشـاطات والفعالیـات فیهـا إلـى  تحـولو لثورة الصناعیة  فـي تشـظي المـدن لالدور الرئیسي  أنواعهاالطروحات باختالف 
  .كنولوجیا االتصاالت والمعلوماتالنمط االفتراضي بفعل ت

تشـــظي الحضـــري فـــي استكشـــاف الو التعریـــف بظـــاهرة التشـــظي  األولتنـــاول المحـــور  ،خمســـة محـــاور  إلـــىصـــنف البحـــث 
دور التكنولوجیــا فــي  (للتشــظي الحضــري وتحدیــد المشــكلة الخاصــة بالبحــث إجرائــيتعریــف  إلــىلتوصــل ل الطروحــات الحضــریة

  .)التشظي الحضري
 الشـوارع والفضــاءات(المسـتوى الفضـائي مسـتوى النسـیج و تشـظي الحضــري علـى المؤشـرات  أهـمتحدیـد المحـور الثـاني  تنـاولو 

  .مؤشرات التشظي الحضري على المستوى االجتماعي إلى أیضاوتم التوصل  ،األرضومستوى استعماالت ) العامة
 أهــماســتخالص  بهــدف رة بتكنولوجیــا الثــورة الصــناعیةأثأهــتم المحــور الثالــث باســتخالص أهــم مفــردات المدینــة الحدیثــة المتــ

فیمــا  التطبیقیــة والعملیــة، اإلجــراءاتالمحــور الرابــع  وضــحأو ، مفــردات مدینــة الشــبكة المتــأثرة بتكنولوجیــا االتصــاالت والمعلومــات
  .والتوصیات الالزمة واالستنتاجاتالمحور الخامس واألخیر النتائج  عرض

  التشظي تعریف  .2
 The Shorter Oxford]. لغویا على انه فعل التكسر أو حالة االنفصال إلى أجزاء مستقلة قائمة بحد ذاتهایعرف التشظي 

English dictionary 1964, p.745 ]،  یـــدل األول علــــى عملیـــة أو فعــــل  ،معنیــــین إلـــىفــــالتعریف اللغـــوي یشــــیر
  .state)(ویدل الثاني على حالة التشظي )   ( process or actالتشظیة

التحــوالت فــي النســیج االجتمــاعي  إلــىیشــیر التشــظي  االجتمــاعففــي علــم  ،اصــطالحیا فقــد بــرز المفهــوم فــي حقــول متعــددة أمــا
میـل المجتمـع  إلـى ویشـیر ، [Mooney&Evans,2007,p.96]اعیةــــــــــــــــــــــــالمرتبطة بالتغیرات التكنولوجیـة واالقتصـادیة واالجتم

  .[ Edwards,1991,p.349]السلمقدان التماسك لحالة إلى االنشقاق والتفرق وف
عــدم التجــانس بــین أفــراد أو أي عــدم التماســك و  ،التشــظي االجتمــاعي علــى أنــه حالــة غیــاب االرتبــاط االجتمــاعيیطــرح 

  .اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیةالمجتمع نتیجة عوامل تكنولوجیة و مجموعات من 
نهـا األشكال المختلفة من انحالل النفس الناتجة عن صدمة والتي یمكن أن تفهـم علـى أ إلىفي علم النفس فیشیر التشظي  أما

التماسـك مثـل  للشخص الذي یشمل كـل أبعـاد الـنفس، تغیرات عمیقة لألداء النفسي إلىبما یؤدي  فقدان للتماسك الهیكلي للنفس،
یمكـن و ،  [Wilson & Drozdek,2007,p.126]ویـة،، إضـافة إلـى األفعـال الحیواالتصـال واالسـتمراریة والحیویـة والتلقائیـة

إعـادة تجمیـع الـذكریات المكبوتـة والتنقیـب فـي الهیكـل العمیـق لألحـالم  طریـقعـن الحیـاة الیومیـة للمـریض  إلىإعادة االستمراریة 
ــــــاة  ــــــي تشــــــوه أو تــــــزیح المــــــادة الحقیقیــــــة للحی ــــــذكریات و الت ــــــب أو ســــــرد قصــــــة مترابطــــــة مــــــن شــــــظایا ال عــــــادة ترتی ٕ المكبوتــــــة ا

  ]  [Boyer,1998,p.25.هذه
انقطاع صلتها  إلىصدمة مما یؤدى  إلىعلى انه حالة عدم تماسك النفس نتیجة التعرض في علم النفس التشظي  عرفی

  .بالواقع الذي یمكن أن تعاد صلة النفس به عن طریق إعادة الترتیب أو السرد لشظایا الذكریات المكبوتة
أجــزاء تحفــظ فــي مواقــع متنــاثرة مختلفــة  علــى القــرص  إلــىحالــة الملــف الــذي یتجــزأ  إلــىفــي علــوم الحاســوب یشــیر التشــظي 

والتـي یمكـن ) (fragmentationالعملیـة تـدعى بالتشـظیة   والناتجة عن عملیـات  تجزئـة أو كتابـة ومسـح الملفـات وهـذهالصلب 
عملیـة و حالـة تنـاثر أجـزاء الملفـات علـى  فهـو  [Williams & Walla, 2003,p.62].أن تؤثر على سرعة األداء للحاسوب

   .الحاسوبء كفاءة أداو تقلیل سرعة إلى ؤدى التي تالقرص و 
وللكلمـة معـان  یبـث أو ینثـر الحبـوب،: تخدم بمعنـى سـیو " تنـاثر المعنـى"إلـى مصطلح الفي طروحات األدب واللغة فیشیر  أما

ومن معانیـه أیضـا  ،جاهات ومن ثم ال یمكن اإلمساك بهأن معنى النص منتشر فیه ومبعثر فیه كبذور تنثر في كل االت: أهمها 
تأخـذ الكلمـة معنـى وكـأن لهـا داللـة دون أن تكـون لهـا داللـة  مـن الـدوال، لعب حر المتناه ألكبر عـدد ممكـن –تشتیت المعنى : 

فمفهـوم التشـظي فـي اللغـة واألدب خصـص بكونـه عملیـة أو ، ]437ص،1999،ألمسـیري[لداللـة وحسـب أي أنها تحدث اثـر ا
  .في المعنى وبذلك یمكن الوصول إلى الالحتمیة ،النهائیة ومعانيفعل لتفكیك النص للوصول إلى دالالت 

وبشــكل متعمــد بعــد عصـــر هـــذا االســلوب اتبــع  ،وبشــكل واضــح الوحــدة)  (Piranesiرســـومات  تحطــموفــي طروحــات الفــن 
وما قدمته التكعیبیـة كثـوره ضـمن مفهـوم  ،] [Moneo,1999,p.16هو التحریر الكامن للشكل) Piranesi(النهضة وكان هدف 
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مـع شــظایا مـن الواقــع  حیـث طــورت لغـة بصــریة تمـازج التجریــد ،الفضـاء هـو البعــد الرابـع باإلضــافة إلـى األبعــاد الثالثـة للمنظــور
   p.151], [Curtis,1996.ك فتح المجال للفضاء والشكل بالظهور بشكل جدیدوبذل الذي نراقبه،

الحركـة هـدف خلـق الفضـاء و بیطرح التشظي في التكعیبیة على انه آلیة من اجل تحطیم الوحدة والتحریـر الكـامن للشـكل 
  .هفی

ـــأمـا فــي الطروحــات المعماریــة فیع ـــتبر التشــــــــــــ الحداثــة حیــث قامــت بالتنقیــب فــي التــأریخ  دبعــ مــامفهــوم مهــم فــي تاریخیـة  يظـــ
مـن  هـافانتزعـت األشـكال التقلیدیـة مـن سـیاقاتها وجردت ،واختارت شظایا من أشكال تنتمي إلى أنمـاط مختلفـة وقامـت بلصـقها معـا

الحداثـة فـي البدایـة  معانیها وتم اختیار تقالید معینة ألسباب تتعلق أما باإلثارة البصـریة أو لمرجعیاتهـا واسـتخدمت أشـكال مـا بعـد
أما التركیز على فكرة التشفیر المزدوج للتأریخ وعناصره بدال مـن الصـور Gelenreter,1995, p.279], [ بأسلوب ساخر متهكم

 ] [Jenks ,1988, p.111  .األحادیة فقد ظهر الحقا التاریخیة
ذات األنمـاط التاریخیـة عـن سـیاقاتها  ي فـي طروحـات مـا بعـد الحداثـة بكونـه عملیـة أو فعـل فصـل الشـظایاظاقترن التش

عادة تجمیعها صوریا بشكل خطي سردي بهدف إثراء المعنى وتولیده والحصول على تأثیرات بصریة ٕ   . وبعثرتها وتشتیتها وا
شـكل وتجمیـد المعنـى أو بـاألحرى إلغائهمـا قبـل أن یتخـذا  لـة لخلـق الـالمفهوم التشظي على انـه محاو  إلىالتفكیكیة فتشیر  أما

التشــظي علـى انــه عملیــات تصــمیمیه شــكلیة وجمالیــة  إلــىوتشــیر  ،یئـة مــا ویبــدآن بالتماســك وتكــوین موجـودات راســخة ومؤكــدةه
  [Bognar,1990,p.8] .عمارة تقاوم بطریقة أو بأخرى اإللحاح المتزاید للمالئمة و االستهالك إلىتهدف الوصول 

فالنصوصـیة التقلیدیـة هـي مجموعـة  ،الل نص ألما بین والنصوصیةالتشظي من خ إلىوتطرح التفكیكیة العمارة كنص وتشیر 
وتطــرح أیضــا فكــرة العمــارة ككتابــة  أشــكال تقلیدیــة للــنص فــي العمــارة إلــىاســتحالة الرجــوع  إلــىتؤشــر  ،شــظایا غیــر كاملــة داخلیــا

حیـث یشـیر األثـر  )األثـر(ـ قراءة العمارة من خـالل نظـام آخـر لإلشـارات سـمي بـ إلىیر ـــــــــكنقیض للعمارة كصورة وبذلك فهي تش
ــــفكـــرة القـــراءة لـــذلك یكــون األثـــر إش إلــى ــــارة متشــــــ  ،ظیة ولــیس لـــه صـــفة موضـــوعیة بــل یـــدل علـــى فعـــل فــي حالـــة العمـــلــــــــــــــ

Eisenman, 1993, p.21,30] [  عـدم اسـتقرار المعنـى وال  إلـى  عتنـز فهـي  العمـارة،ظیة إلـى تفكیـك كـل دالالت ـــــــشتتسعى الو
عادة كتابة العمارة ،ثبوتیته ٕ سناد وتجدید وا ٕ  [Dovey,1999, p.185].وتسعى وراء تثبیت وا

اقترن التشظي في العمارة التفكیكیة بكونه عملیة تصمیمیة شكلیة ومعالجة معماریة تستهدف تفكیك دالالت العمارة كنص 
  .ثبوتیته بهدف إرجاء المعنى وال

لــىأنظمــة ثانویــة مســتقلة و  إلــىفــي الطروحــات الحضــریة فیطــرح التشــظي كونــه تشــظي عــام للهیكــل والشــكل الحضــري  أمــا ٕ  ا
   Abel,1997, p.18] [.مكونات مستقلة حیث یبدو واضحا في تشتت وعدم تمركز المدن

مــن التعقیـد المــدرك فــي المدینــة التــي یطـرح التشــظي الحضــري علــى انـه حالــة شــمولیة مــن التفكــك فـي الهیكــل الحضــري تقلــل 
تنمو طبقا لمنطق تغیر دائمي مرتبط بالنمو التكنولوجي والفكري واالجتماعي وفى سیاقات متعددة وتنتج هذه الحالـة عـن تـأثیرات 

 ،الفصــلتعریــف للتشــظي الحضــري علــى انــه ظــاهرة تنــتج عــن فعــل  ىویعطــ]  [Rodrigo, 2000,p.1.العولمــة االقتصــادیة
  [Burgess,2000,p.1].الحالیة والموجودة نظم التفكك شكل وهیكل المدینة و و  ،االنفصال عن

  التشظي الحضري .3
  .ستویاتهاوممؤشرات  التشظي الحضري لتشظي الحضري بهدف استخالص الدراسات التي تناولت ا أهمتتناول الفقرة 

  )Edwards 1991(دراسة  3-1
ت نتقــداو ، يظي الــوظیفي والتشــظي االجتمــاعـــــــــــــــالتش ،ريــــــــــــــــــــــــــالتشــظي البص مــن التشــظي، أنــواعثالثــة   ةدراســت ألطرحــ

 انتظـام البصـري فـي انكلتـرا مـن الـالالدراسة حـالتین  ، وأوضحتالوحدة البصریة والوظیفیة إقحام التي اعتمدتمخططات الحداثة 
المتمثلــة بالتنوعــات  الحــداثوي عــدبما أوالبحــت  ألتجمیلــيهــي التشــظي غیــر المنطقــي والزائــف المحلــي  األولــى ،نتجــت عــن ذلــك

الثانیـة مـن  أمـاتنافر العناصر على مسـتوى الخصـائص والعالقـات الشـكلیة  یشیر إلىزیة المقحمة على واجهات المباني بما الطر 
االجتمــاعي والــوظیفي وعــن الفوضــى القاســیة للقــوى االقتصــادیة بأصــالة عــن التشــظي  البصــري فهــي عنــدما یــتم التعبیــر التشــظي
 [Edwards, 1991,p. ,p.349,352].العاملة

یمكــن مالحظــة عملیــة طویلــة مــن انحــالل المراكــز التجاریــة المحلیــة فــي  بأنــهفــي مثــال ثــاني عــن مدینــة لنــدن  أیضــاویشــیر 
إلـى منـاطق  فـالتنطیق الـوظیفي وتقسـیم المدینـة ،التشظي الوظیفي هو لیس تشظیا بسیطا ومتجانسا نحیث أالطرف الغربي منها 
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الــخ كانــت ســببا فـي خلــق فــائض مــن طـرق النقــل الــذي كــان سـببا فــي خلــق المنــاطق ...متعــة وتسـلیة و  ثقافــة،و  ،تســوق و  عمـل،
 [Edwards, 1991,p.352]. في المدینة المیتة

 أوویعرفـــه علـــى انـــه میـــل المجتمـــع للتفـــرق  ،الثالـــث مـــن التشـــظي وهـــو التشـــظي االجتمـــاعيالمســـتوى ) (Edwardsیطـــرح 
یســتمر التشــظي و والمــدن  األقــالیمیحــدث علــى مســتوى  التشــظيهــذا  أن إلــىویشــیر . االنشــقاق وفقدانــه لحالــة الســلم المتماســك

ضــمن المــدن فهنــاك دائمــا منــاطق غنیــة مــن المدینــة ومنــاطق فقیــرة بمــا یعكــس تــأریخ التطــور  األمــداالجتمــاعي الطبقــي طویــل 
 إلـى باإلضـافةالقطاعـات السـكنیة  أوالسـكنیة  األحیـاءتشظي اجتماعي طبقي ضـمن الطبقـة الواحـدة فـي  أیضاوهناك  ،الصناعي

   [Edwards, 1991,p.349] .التشظي االجتماعي المألوف مابین الطبقات المختلفة
تغیر االستعماالت  فيمؤشرات التشظي الوظیفي  حددتها و بعض مؤشرات وأعطتمستویات التشظي الدراسة حددت  وبذلك

مؤشـرات التشـظي االجتمـاعي  ، و انحالل بعـض الفعالیـات السـیما التجاریـة، اضافة الى ظهور استعماالت جدیدة أوالوظیفیة 
  .تباین المدخوالتو متمثلة بتباین الخدمات ال

  )  (Colarossi  1991دراسة  3-2
بمتطلبــات  ارتبطـتجیة فســیولو  أوطبیعیـة  الـى اســبابوظائفهـا وفضــاءاتها، و  ،تشــظي المدینـة الحدیثــة أسـبابالدراســة  صـنفت

الــذي حــدد الوظــائف ) النمــوذج الــوظیفي( عــن مقترحــات النمــوذج الحضــري الشــامل  أیضــاوهــو تشــظي نــاتج  ،نموهــاظــروف ب
سـبب  يفتـرة انفجـار داخلـ المدینـة األوربیـة دخلـت ، اذعـن حالـة التوسـع الحضـري نتجفالتشظي الفسیولوجي للمدینة  ،والفضاءات

مهجـورة ومنـاطق متروكـة  أراضـيموجـة التوسـعات السـكنیة وراءهـا فقد خلفـت  ،وللملمس والكثافة التاریخيفقدانها لتضام نسیجها 
  .وفضاءات حضریة فارغة

التصـمیم للصـورة  إعـادةلیسـت فـي بانهـا المشـكلة  عـرفحیـث  وامكانیة اعادة هیكلتها، امدینة روممثال ) (Colarossiطرح و 
ة والفضـــائیة التـــي یجـــب الخصـــائص المورفولوجیـــو  ،تحقیـــق ذلـــككیفیـــة المتشـــظیة للمدینـــة الناتجـــة عـــن النمـــوذج الـــوظیفي ولكـــن 

   [Colarossi,1991,p.367]  .المتكاملة أمالمدینة القطاعیة  ،ینمن النمط أيوبالتحدید  المطلوب خلقهانوع المدینة و تأسیسها 
هیكــل "  مــن التاریخیــةللمدینــة  الدائمــةالقــیم  إنتــاجالشــروط العامــة التــي تتطلبهــا المدینــة المتكاملــة لكــي تعیــد  ت الدراســةحــدد
التماســك و  ،االســتمراریة و  لحضــري للمدینــة المتكاملــة بالتضــام،الهیكــل اوصــف و   ،"ســیاقو  فضــاءات عامــةو وظــائف و  حضــري

یتطلـب  ، الـذيتعقید وتنوع داخلـيو تصال قوي، او  ،والفضاءات العامة غیر المبنیة عالقات فضائیة متقاربة مابین المبانيو  العام،
 ویشـیر بـأن تكامـل الوظـائف. عـن البقیـة أحیانـااءات التي تبـرز وشوارع صغیرة مع وجود بعض االستثن متوسطة الحجم بلوكات 

. لنمطـــي للمبـــاني والفضـــاءات العامـــةوهـــذا یتضـــمن التعقیـــد ا أیضـــال فقـــط الفعالیـــات ولكـــن اســـتخدام الفضـــاء الحضـــري یشـــم ال
[Colarossi,1991,p.368]  

یبـدو  التـاریخيفالنسـیج ، كامـلدرجـة عـدم الت إلـىتمزق وتقطع شرحت الدراسة التشظي في النسیج الحضري لمدینة روما الذي 
یتمـدد ویتوسـع ویصـبح الملمـح السـائد اقـل مورفولوجیـة  التاریخيوحول اللب  الفضاء الحضري بكثافة،ن علیه شكل متضام ویهیم
تهتكـه وتشـظیه  إلـىبمـا یـؤدي  لألرضهناك لالستغالل الكبیر النسیج  عرضتیالحظ وجود شبه نسیج بسبب  أخرىوفي مناطق 

  [Colarossi,1991,p.369]. یمكن التكلم عن نسیج حضري هذه الحالة ال فيو 
حتـى نســیج العالقـات االجتماعیــة هـو اضـعف بكثیــر وابسـط ممـا هــو علیـه فــي  أنوعنـد دراسـة الحیــاة فـي هـذه المنــاطق نـرى 

  .التاریخیةالمناطق  أوالمحالت 
الملمــس والكثافــة والتضــام الحضــري مثــل لنســیج فـي التشــظي الشــكلي امؤشــرات ل) (Colarossiطــرح ممـا تقــدم یتضــح 

، كمـا أشـرت حضـریة الفارغـة والمنـاطق المتروكـةالمهجـورة والفضـاءات ال األراضـي مثـل الفضـائيوبعض مؤشرات التشـظي 
مــن  آخــرمســتوى  تحــددو  ،عــدم التماســكو  ،التفكــكو  ،عــدم االســتمراریةمثــل مؤشــرات الهیكــل الحضــري المتشــظي الدراســة 

  .ضعف العالقات االجتماعیةفي مستویات التشظي وهو التشظي االجتماعي ومؤشراته 
  

  Jacobs 2002)(دراسة  3-3
 (Suburbanization)جدیــدة مــن التشـــظي الحضــري نتیجــة للتحضــر المتفـــرع  أشــكالر و ظهـــإلــى ) Jacobs(تشــیر دراســة 

 األقـلوفـي النمـوذج الحضـري  ،قتصـادیةاالجتماعیـة و االعوامـل البفعل  disorganization)(الكبیر بالمقیاس والتحضر المتفكك 
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اعتبرهـا س و و مدینـة لـوس انجلـفـي علـى التفكـك المورفولـوجي أعطى مثال و  ،الشظایا عن بعضها بصورة متزایدةهذا تتباعد  كثافة
    [Jacobs,2002,p.18]  .والثقافي ظاهرة مستمرة تاریخیا من التشظي الفضائي واالجتماعي

بــین  فیـه یمكــن التمییـز كثافـة ال األقــلجنـب مـع هــذا النمـوذج الحضـري  إلــىظهـور مشــهد هجـین جنبـا  إلـى) (Jacobsیشـیر
وتفككــت المــدن المركزیــة  ،التشــظي إلــىكــال مــن مركــز المدینــة وحافاتهــا الخارجیــة  تعرضــت، إذ  والریــف ،الضــواحيو المدینــة 
مــن اجــل المنفعــة الســیاحیة تــم تجدیــد المراكــز التاریخیــة ف یــةب، وأعطــى مثــاال المــدن األورو الوظیفــة أحادیــةمنــاطق  إلــى افتراضــیا

غالبیــة التنــوع الحضــري الســابق فالضــاحیة والمدینــة المركزیــة انــدمجتا  إلغــاءمتحــف فــي الهــواء الطلــق عــن طریــق  إلــىحویلهــا وت
  ] [Jacobs,2002,p.19. هیئة له لتكوین مشهد متفكك ال

ـــالدراس وأوضــحت ـــالمتجانســة والمخ األجــزاءاالخــتالف بــین  حو ضــو احــد مؤشــرات التشــظي الحضــري فــي عــدم ة ـــــــــــــــ فــي تلفة ـــــ
لتفكـك مثـال  وتعتبـر هـذه الظـاهرة المنتشـرة الجدیـدة للمدینـة، األجـزاءتالف بین كل جزء صـغیر مـن ــــــاالخ یظــــــــــــهرلمدینة ولكن ا

_ ي التشـــظي االجتمـــاعي العرقـــي الثقـــافي المؤسســـات أنـــواعفصـــلها عـــن بعـــض  نال یمكـــوالتـــي  ،المعمـــاري والحضـــري ءالفضـــا
، العولمــة والتشــظي الفضــائي واالجتمــاعي مترابطــان ومكمــالن لبعضــها الــبعضف ،السیاســي الــذي تكــون بفعــل عملیــات العولمــة

المیة من عقد مترابطة ولذلك فان تمركـزات القـوة ــــــــــــــــــبكة عـــــــش إنشاء تم لیة المتشظیةـــــــــــالكثیر من المناطق المح إلى فباإلضافة
قـد انفصـلت  الكبیـرة األوربیـةالمنتشرة حول العالم یصاحبها تفكك الفضاء الحضري التقلیدي وبذلك تكون القطاعات المادیة للمدن 

   .مواطنـــةالقـــیم التـــي تمثـــل ال یظهـــرولـــم یعـــد الفضـــاء الحضـــري  .قیـــرة اقتصـــادیا واجتماعیـــا وثقافیـــاعـــن مجاوراتهـــا الف
[Jacobs,2002,p.19]  

التفكك المورفولوجي  اشرفضائي واالجتماعي والثقافي و بالحدد مستویات التشظي ) Jacobs(مما سبق یمكن القول بان 
  .من التشظي وهو المستوى الشكلي آخرتشظي شكل المدینة وبذلك یضاف مستوى  إلى أشارللمدینة وهو بذلك یكون قد 

مراكزهـا بطریقـة لـم یعـد فیهـا مـن الممكـن التمییـز بـین مركـز المدینـة  إلـى باإلضـافةتشظي ضواحي المدن  إلى كما أشار
 أحادیـةمنـاطق  إلـىزیادة تنوع الفعالیات في الضواحي وتفكـك االسـتعمال المخـتلط فـي مركـز المدینـة  إلىوضواحیها ویشیر 

  .الوظیفة
   (Abada 2004)دراسة 3-4

األولـى خـالل فتـرة  ،مـرحلتین مـن التشـظيها عبـر تواشـر النسیج الحضري التقلیدي لمدینـة القـاهرة التشظي في دراسة  ألتناولت 
لىو  )إسالمیة وعصور وسطى( یخیة على مدى مراحل زمنیة مختلفةالتطورات التار  ٕ ما قبل الحداثـة والثانیـة هـي مرحلـة التشـظي  ا

     [Abada,2004,p.3] .المعاصرة
 ،والتطــور ،والنمــو ،مــن التشــكل األمــدعملیــة حضــریة طویلــة  للمدینــة والتــي تعكــسلطبقــات التاریخیــة اتراكــب أشــرت الدراســة 

مـا فــي مرحلـة التغییــرات المعاصـرة فقــد تـم خاللهــا أ .عـدة تــداخالت علـى مــر الزمـان والمكــان إلــى باإلضـافةوالتحــوالت  ،والتغیـر 
عــادةتشــظي  ٕ اختفــاء  أواســتخدام نمــاذج الحداثــة الحضــریة  بــرلمتماســك المتجــانس عتشــكیل جــزء كبیــر مــن النســیج التقلیــدي ا وا

ـــبعــض المبــاني التاریخیــة كالمعــالم والنصــب ككیانــات مع مــع بقــاءالشــكل الحضــري التقلیــدي كلیــا  ردة مــن ســیاقها ـــــزولة مجـــــــــــــــــ
ـــاكل فشــوبــذلك ظهــرت م ،الحضــري ومــن معانیهــا الرمزیــة ـــشفــي یزیائیة ـ ـــل المــــكل وهیكـ أو المدینــة التقلیدیــة،  دیمةــــــــــــــــــــــدینة القـــ

م العناصــر التــي حلــت محــل العناصــر القدیمــة هــي بعیــدة كــل البعــد عــن ـــــــــــــــــمعظــف ،ولوجیةـــــــــــــــمورف_مشــاكل نمطیــة  األخصوبــ
 والتي حلت محل القدیمـة هـي غیـر منتظمـة  األنماطومعظم  ،السابقة األشكالالخصائص الشكلیة والوظیفیة التي كانت تمتلكها 

 فــيزیــادة عــدم االســتمراریة  إلــىأدى هــذا التشــظي ، بالتجــانس والتكامــل مــع الســیاق المحــیط بهــا اإلحســاس إلــىفوضــویة وتفتقــر 
  [Abada, 2004,p.4,8,9] .الشكل الحضري وظهرت مورفولوجیات حضریة جدیدة

المرحلــة المعاصــرة بالمتطلبـــات الوظیفیــة الحدیثــة المتمثلـــة بتغیــر الحاجـــات  فـــيالتشــظي  أســباب أوعوامـــل  الدراســةت لخصــ
وبــالظروف السیاســیة والمتطلبـــات  ،ة مــن الفضــاءات والمبــاني والهیاكـــلجدیـــد أنواعــاخلقــت  التـــيوظهــور االســتعماالت الجدیــدة 

والتعـدیل علـى المبـاني  اإلضـافة ،كالتوسـع ،متعـددة  أشـكالوتضـیف بـان زیـادة الكثافـة تأخـذ  [Abada,2004,p.9] االقتصادیة
لــىو ) شــرفة صــغیرة كإضــافة(  صــغیرالن مــالموجــودة وهــذا الســلوك یتبــاین بالمقیــاس  ٕ  أكثــر أوتوســع عمــودي مــن ثــالث طوابــق  ا

عــادةعملیــة االســتبدال  أن إلــى أیضــاوتشــیر  ،للمبنــى ٕ  ننخــر یشــكالوان التهــرؤ وال التــاریخيالمبنــى  أصــلالبنــاء تســبب اختفــاء  وا
املهــا بكالمختلفـة للنســیج الحضــري للمدینــة القدیمــة  األنمــاطوتضــیف بــان  جـزءا كبیــرا مــن التغیــرات الحدیثــة فـي الشــكل الحضــري

أمـا تقلیدیـة ضـیقة ومـن فضـاءات عامـة  أزقـةحدد التراتبیة لشبكة الشوارع التقلیدیة حیث تتكون شـبكة شـوارع المدینـة القدیمـة مـن 

العدد ٢٢ - ٢٣ - ٢٤ تشرین االول ٢٠١١ المجلة العراقیة للھندسة المعماریة



تغیــر الحاجــات واالســتعماالت الجدیــدة قــد و عناصــر حضــریة حدیثــة كالشــوارع والســاحات الحدیثــة تكــون مــن النســیج المعاصــر فی
  Abada]  و.p ,2004 , [5,10.جدیدة من الفضاءات أنواعاخلقت 

  .واهم مؤشراتها تشظي الهیكل الحضري و  الحضري تشظي الشكلبتشظي الوبذلك تكون الدراسة  قد حددت  مستویات  
  .)1-3(وكما هو موضح بالجدول همستویات التشظي الحضري ومؤشراتتوضیح ا سبق یمكن ن كل مم

حالــة التفكــك وفقــدان التماســك وعــدم التجــانس فــي الشــكل  یتبنــى البحــث تعریــف مفهــوم التشــظي الحضــري بأنــه وممــا تقــدم 
لبات االقتصادیة والوظیفیـة والتغیـرات والهیكل الحضري  المرتبطة بنمو المدینة والتي تحدث بسبب التقدم التكنولوجي والمتط

وتحدث حالة التشظي الحضري على مسـتویات متعـددة كالمسـتوى الشـكلي والفضـائي  ،في القیم الثقافیة والظروف السیاسیة
  .والوظیفي واالجتماعي والثقافي

بـات االقتصـادیة والوظیفیـة تبین مما سبق وجود عوامـل كثیـرة تـؤثر وتـؤدي إلـى التشـظي الحضـري كالتقـدم التكنولـوجي والمتطل
وغیرها من التغیرات الثقافیة والسیاسیة وعدم وجود تصور كافي عن دور التكنولوجیا في التشظي الحضـري، لـذا سـتكون المشـكلة 

وهـذا مـا سـیتم تناولـه فـي " عدم وجود معرفة كافیة عـن دور التكنولوجیـا فـي حالـة التشـظي الحضـري: " الخاصة بالبحث هـي 
  .اآلتیةالفقرات 

  

  التكنولوجیا والتشظي الحضري .4
، مــرت المـدن بمراحــل متعـددة باالرتبــاط یتنـاول المحـور الدراســات التـي تناولــت دور تقنیـات التكنولوجیــا فـي التشــظي الحضـري

  -:وفق هذه المراحل كاآلتي) التكنولوجي( مع التطور التكنولوجي، یمكن دراسة التشظي الحضري في هذا الجانب 
  الحضري في مدینة الحداثة التشظي 4-1

 آلیـــاتكالمـــدن إلـــى بـــدأ ینظــر ، و كیـــان معـــرف فضـــائیا ووظیفیــا بشـــكل جیـــدكفـــي فتـــرة الحداثــة م تأكیـــد النظـــرة إلــى المدینـــة تــ
التقنیــات  أوالتكنولوجیــات  إلــىمــن خــالل التــداخالت التصــمیمیة والمعماریــة والتخطیطیــة التــي تســتجیب  ةاومیكانیكیــات منتظمــ

كانـت المـدن علـى المسـتوى و . كفـؤة للعـیش أمـاكنتتمیـز ب ،صـحیةو  مـدن جیـدة، تتكونـ ، إذوالبنـى التحتیـة اإلنشـاءالجدیدة لمواد 
  .الوحدة المیكانیكیة إلىتؤدي )  سكن، العمل، المتعة، الحركةال( األربعةوظائفها  ،الحضري مكائن قیاسیة وعقالنیة

، تربط النـاس والفضـاءات مـع بعضـها متجانسة ومتكاملةو المحدد والمعرف لتكوین كلیة متماسكة العنصر البنى التحتیة كانت 
شـبكة بنـى تحتیـة .1 -: اآلتیـةتكامـل العناصـر مـن خـالل وبحسـب مخططـي الحداثـة للمدینـة  األساسـیةالمهمـة  وعرفت. البعض

منـاطق . 4  ،لفضاءات العامـةل منظــــــــومة.3 ،متقاطعة  ذات سبعة مقاییس أوشبكة شوارع متعامدة . 2 ،تراتبیة قیاسیة مترابطة
  Burgess, 2000,pp. 5-6] [. نمخططیالاالستعمال الوظیفي الواحد التي تم وضعها من قبل 

   -:اآلتيالمدینة الحدیثة كآلة تضمنت المعرفة لتكامل  األساسیةالتخطیطیة  المبادئأما 
  عن الصناعیةفصل الوظائف السكنیة.  
  عقد الحركة عندتركیز الفعالیات التجاریة.  
 حركة معقولة نماطأ التالعب بكثافات المناطق لتحقیق .  

نظـم  أنتجـتلحداثة الریادة في توفیر االنفتاحیة والحركة على مستویي الهیكـل والشـكل الحضـري لكـن مفاهیمهـا الضـمنیة ل كان
شبكات البنى التحتیة وشبكات الطرق لتعریف حافة حضریة واضـحة ومورفولوجیـة  تستخدمحیث ا ،فضائیة ساكنة وثبات مؤقت

كـان الهیكـل الحضـري یفهـم  .مطلوبة ومعینة تم تقویتها عن طریق السیطرة على الكثافات وعن طریـق سیاسـة المنـاطق الخضـراء
حلقـات وقطاعـات حـول مركـز  إلـىفـة الوظی أحادیـة، حیـث یـتم تنظـیم منـاطق الوظیفـة أحـاديبصورة عامة على انه نظام تنطیق 

  [ Burgess, 2000,p.6]  .واإلداریةمركزي یختص باالستعماالت التجاریة  أعمالقطاع یمثل  ،)CBD(   أحادي
 تنظـیم هـذه المنـاطقو التشـدد فـي تقسـیم الفضـاءات الحضـریة  إلـىالتكنولوجیـة المیكانیكیة و  مدینةلاثة لمعاییر انظرة الحد أدت

  ]32،ص2004الزبیدي،[خاصة وظیفیة على أساس معاییر وظیفیة معزولة فأنتجت مناطق 
فـــي مدینـــة الحداثـــة علـــى  كثافـــة االســـتعمال العالیـــة فـــي القطـــاع المركـــزي التجـــاري  األرضخصوصـــیة اســـتعماالت  اعتمـــدت

المتعـددة الفعالیـات والكثافـة الوظیفیـة  بنیـةاألو التوسـع العمـودي  بـإفراطفیكون هذا القطـاع هـو التكـوین المهـیمن للمدینـة  ،اإلداريو 
   .العالیة
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  المؤشرات    مستوى التشظي

التشظي الشكلي 
two 

dimensional 
  المكونات

  النسیج

  ارتفاع النسیج
  تدرج او تراتبیة النسیج

  المقیاس
  الترابط

  االستمراریة
  التماسك والتضام

  الكثافة ودرجة االنضغاط
  الوضوحیة

  المعالم
  درجة االرتباط بالنسیج

  المعاني الرمزیة والدالالت
  الهیمنة

  المركزیة
  مركز المدینة عن الضواحي والریف عدم تمیز

  اندماج الضاحیة مع المركز
  اضمحالل التنوع الحضري لمراكز المدن التاریخیة

التشظي الشكلي 
three 

dimensional 

  الخصائص الشكلیة  البصري
  العالقات الشكلیة

تشظي الهیكل 
  الحضري

  الوظیفي
استعماالت (

  )األرض

  كثافة االستعمال تغیر
  نوع االستعمال تغیر

  ظهور استعماالت جدیدة
  الكثافة البنائیة

  الشوارع  التنظیم الفضائي
  

  الشكل التراتبیة المقیاس
  الوصول والنفاذیةدرجة 

الفضاءات 
  العامة

  درجة تنوع الفعالیات للفضاءات
  عالقة الفضاء الحضري مع شبكة الطرق
  درجة العالقة مابین الفضاءات والمباني

  درجة التباعد الفضائي
  ظهور الفضاءات المفتوحة في المركز

انفصال القطاعات المادیة للمدینة عن مجاوراتها وارتباطها 
  تفكك فضائي محلي وتكامل فضائي عالمي( بالعالم

  القیم التي یحملها الفضاء التمثل قیم المواطنة
  التشظي االجتماعي

 
  

  تباین مستوى الخدمات االجتماعیة في أجزاء المدینة
  ضعف العالقات االجتماعیة

  تباین المدخوالت
 

  الباحثتان: المصدر / مستویات التشظي الحضري) 1-3(جدول 
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القطاعــات  الفصــل بــینو  دخــول وســائل النقــل المتطــورة علــى تفكیــك البنیــة الحضــریة للمدینــة عمــلقــد النســیج فعلــى مســتوى  أمــا
لــذا اتســم  وغیرهـا،والعمـل والتعلــیم  وحـدات مبعثــرة كالســكن إلــىتفككهـا و شـكل قطاعــات مختلفـة فــي المدینــة بالحضـریة وانتشــارها 

 p.97] [Krier,2007,-:النسیج الحضري الحدیث بنمطین أساسین من التوسع
المدینـة النـاتج عـن األبنیـة المتعـددة الفعالیـات وتنـوع االسـتعماالت مـع زیـادة واضـحة فـي أسـعار  إفراط التوسع العمودي لمركز - 

  .األرض
ممـا أنـتج منـاطق ذات . النـاجم عـن أسـعار األرض المعقولـة الضـواحيإفراط التوسع األفقي المنتشر للحواف شبه الحضـریة أو  -

 .كثافة بنائیة واطئة وأحادیة الوظیفة
تجمعات لعناصـر منفـردة و ، تیارات عدیدة لمختلف النشاطاتحواجز منفصلة ومشتتة تتضارب فیها عبارة عن المدینة  صارت

نمــابط،بشــكل غیــر منــتظم، ال تــدل علــى أنهــا تكــوین حضــري متجــانس ومترا ٕ نــوع مــن الفوضــى للتكــوین العمرانــي للمدینــة ممــا  وا
المقیـاس اإلنسـاني فـي تكوینهـا، إذ أصـبحت وسـائل النقـل هـي  إلـىافقدها الرابطة التركیبیة للعناصـر كوحـدة تكوینیـة، مـع فقـدانها 

  [ Newman,1972,p.76]. المقیاس في تخطیطها وتكوینها مما قلل من تفاعل السكان مع البیئة الحضریة
زیادة نسبة الطـرق ضـمن  إلىأدى تها حیث المدینة التقلیدیة تغیرا كبیرا في مورفولوجی إلىاحدث دخول المركبات  قدأما الشوارع ف

یمكـن تحدیـد ثالثـة أنـواع رئیسـة ألنمـاط شـبكات الشـوارع و  ،]87ص ،1990،احمـد وعـالء الـدین[ استعماالت األرض في المدینة
   ] 70ص،1980،الجابري[ .النمط  الشبكي أو الشطرنجيو  ألشعاعيالخطي والنمط  النمط-:في المدن الحدیثة وهي

  .)1-4(الجدول في مفردات المدینة الحدیثة  أهمومن خالل استعراض الطروحات السابقة یمكن تصنیف 
  

  التشظي في مدینة الشبكة   4-2
   (Burgess2000) دراسة 4-2-1

أن الصــناعة هــي التــي حولــت المجتمعــات  إلــى (Burgess)یشــیر إذ  ،الشــبكةإلــى التشــظي الحضــري ومدینــة دراســة التتطــرق 
مجتمعـــات حضـــریة فالـــدول المتطـــورة والمتقدمـــة لـــم تعـــد قائمـــة بشـــكل أساســـي علـــى التقنیـــات الصـــناعیة  إلـــىالتقلیدیـــة الزراعیـــة 
 ،اإلعـــالم ،الكومبیــوتر خــدمات ( مجتمعـــات مابعــد صــناعیة حیـــث المعلومــات والخــدمات المعرفیـــة  أصــبحتوالتصــنیع ولكنهــا 

هــي األســاس للمجتمــع الصــناعي بــدل ) الطــب والبحــث والتطــویر ،التكنولوجیــا الحیاتیــة ،اإلعــالن،القــانون  ،المــال  ،االتصــاالت 
 [ Burgess, 2000 ,p.3]  .السلعو لمواد لالتصنیع 

تكنولوجیـا المعلومـات و  دیث،ــــــــــالنقـل الح هـوفـي هـذه المـدن لعنصر األساسي المحدد للطبیعة االجتماعیة واالقتصـادیة والثقافیـة ا
 ،المفاضـلةو  ،د الصـناعیة تتصـف بمیـل نحـو التشـظيافة مابعــــــــــــــــــــــــــــــثقف ،واالتصـاالت التـي تتكامـل باضـطراد فـي شـبكة عالمیـة

المتطلبــــات االجتماعیـــــة  إزاحـــــةتطلــــب ممــــا . االتصــــاالت غیـــــر المركزیــــة والعالمیـــــةو  ،الحركـــــة المتزایــــدةو  ،التنــــوعو  ،التعددیــــةو 
 يتشـظو للتنظـیم االقتصـادي  1مابعـد فوردیـة أنظمة إلىالفوردیة  األنظمةالجدیدة من  والفضائیة لهذه التكنولوجیات ،االقتصادیةو ،

عادة ٕ    [ Burgess, 2000 ,p.6] .بناء الفضاءات غیر الفعالة والتي كانت متالئمة مع مستلزمات المجتمع الصناعي السابق وا
هر النمـوذج الفضـائي السـائد للمدینـة ـــــــــــــــــظیو  بكة البنى التحتیـةــــــــــــــبكة حول شــــــــــط كشــــــــكل وتترابـــــــــالمجتمعات تتش أصبحت

فكـــرة  إلــى أیضـــا) (Burgessویشــیر ، علــى انــه مجتمـــع الشــبكة وهنـــا بالــذات تحـــدد النظریــة وتفســر ظـــاهرة التشــظي الحضـــري
نــوع مــن التمییــع والتبلــور حیــث تتشــظى  إلــىتخضــع التــي بــدأت  ،)(CBDحــول قطــاع األعمــال المركــزي المركزیــة والتنطیــق 

تتنــاثر وتتفكــك  ویعــاد تشــكیلها وتجمیعهــا ضــمن النمــوذج الفضــائي الفعــال و  ،العناصــر القدیمــة المتمثلــة بالشــبكات والفضــاءات
المترابطــة مــع  األساسـیةهــذا النمـوذج هــي العناصـر الهیكلیــة  فـي العقـد الفضــائیةتعتبــر  یـا لتطــویر مجتمـع الشــبكة العالمیـة،وظیف

  [ Burgess, 2000 ,p.7] .تضمن كل التدفق والتبادل والحركة المهمة منتخبة بنى تحتیةحلقات 
التشظي بفعل تقنیات تكنولوجیا المعلومات وتقنیات النقل الحدیث على شكل وهیكل المدینـة فتتفكـك منـاطق االسـتعمال  یحدث

وتشـیر الدراسـة إلـى خمسـة مسـائل مهمـة  ،التراتبیة المتعددة للشبكات والطرق والفضاءات العامة لیعاد تشـكیلها والوظیفي الواحد 
  -:عن التشظي الحضري وهي المسئولةبالتعدیالت الفضائیة بالذات والتي تعزى إلى تقنیات مجتمع الشبكة العالمیة  مرتبطة

                                                
ألمریكیة یقصد  بما بعد الفوردیة ، تحول اإلنتاج الصناعي الحدیث من نمط اإلنتاج الكمي في مصانع كبیرة والذي أسسھ ھنري فورد مصنع السیارات ا1
 . إلى أسواق متخصصة معتمدة على وحدات إنتاجیة صغیرة مرنة) 1984- 1863( 
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 أومــن بعضـها الـبعض قیاســا بـزمن التنقــل  األمـاكنمقــدار تقـارب  إلـىمفهــوم یشـیر هـو : الزمـاني/ التقـارب الفضــائي 4-2-1-1
فقابلیــة هـــذه التقنیـــات علـــى ضــغط المســـافة ومـــط الــزمن یســـمح بزیـــادة هائلـــة فــي حجـــم وكثافـــة تـــدفق ، قیاســا بـــزمن االتصـــاالت

" تشـظي فضـائي محلـي  "ظهـور مجتمـع عـالمي شـبكي یطلـق جـدال حـول إن . والسلع والنـاس علـى المسـتوى العـالميالمعلومات 
عادة لفضائي للمدینةلتكامل اتتضمن هذه العملیة قطع ا ، " مل فضائي عالميكات"و ٕ   . التشكیل االنتقائي لفضاءاتها وشبكاتها وا
محـددة بشـكل واضـح جـدا فیهـا مفاصـل اقتصـادیة فضـاءات منعزلـة ذات  )المراكـز( ت مدینة متعددة النویاعموما هو  قینبث ام

حركیة جدیدة للتكامـل الفضـائي ولكـن علـى المقیـاس  أووكذلك فأن هذه العملیة تتضمن دینامیكیة . اجتماعیة ثقافیة عالمیة كثیفة
   Burgess,2000,p.8]      [. العالمي

تقنیــات تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت والنقــل الحــدیث هــو تغیــر المقیــاس الفضــائي  تــأثیرممــا ســبق یمكــن القــول بــان 
المقیـاس العـالمي والتكامـل سـیكون علـى المسـتوى العـالمي ولـیس المحلـي  إلـىمـن المقیـاس المحلـي  ،للفعالیات البشـریة 

صل اقتصادیة اجتماعیة ثقافیة عالمیة كثیفة تتمیز بامتالكها مفا يالقیمة التوالتكامل سیكون انتقائیا لبعض المناطق عالیة 
 ).المراكز( فتكون المدینة مدینة متعددة النویات 

 الزمنیة/ المفاضلة الفضائیة 4-2-1-2
یولـد ذلـك عملیـة تشـظي ، وبشـكل انتقـائيبین أجزاء المدینـة الزمن عالمیا بشكل غیر متساوي / تحدث عملیة انضغاط الفضاء

یحــدث التشــظي الحضــري حیــث و  ،الوصــول أوالشــكل الحضــري والشــبكات الحضــریة وانقطــاع الصــلة مــابین االمتــداد والنفاذیــة 
هــذه  إلــى هاوصــول ســهولة إلــىیــتم تفضــیلها اســتنادا و  ،بالنســبة لمجتمــع الشــبكة العالمیــة" قیمــة األكثــر"المجموعــات والفضــاءات 

متكاملــة كلیــا فــي شــبكات عالمیــة ) الفضــاءات المســتقلة المنعزلــة( المتشــظیةالجدیــدة األجــزاء یــدة تكــون حــاالت عد، فــي الشـبكات
وبـین الفضـاءات الحضـریة  هـابین اكبـر مـن التبـادل مـابیـنهم وبـین العقـد والفضـاءات البعیـدة  الحركة والتـدفق والتبـادل مـا أنحیث 

الزمنـــي للتكنولوجیـــات الجدیـــدة یحطـــم الشـــكل / تطبیـــق تـــأثیر التفاضــل الفضـــائي ، أن المتماســـة أوالمجـــاورة  اإلقلیمیـــةوالمنــاطق 
 Burgess,2000,p.10]      [. ویحطم قواعد تكاملها الفضائيالمعرف والمحدد بوضوح وبثبات  للمدینة الحدیثةالحضري 

والمنــاطق عالیــة القیمــة مــع البنیــة التحتیــة المتمثلــة بشــبكات تقنیــات المعلومــات واالتصــاالت تكامــل الفضــاءات تضــمن 
ــر مــن الفضــاءات المجــاورة ــة البعیــدة بدرجــة اكب ــد العالمی ــداخل   ،الفضــاءات والعق ــائي مــع الفضــاء یت ــذلك الفضــاء الفیزی ب

  .مع مجاوراتها االفتراضي مكونا الفضاءات والمناطق المنعزلة المتكاملة افتراضیا مع العالم بدرجة اكبر من تكاملها
  تفكك شبكات البنى التحتیة 4-2-1-3

تكامـل  إلـىوتقنیـات المعلومـات واالتصـاالت قلـت الحاجـة  ةالنقـل الجدیـدمنظومـات مع ظهور مجتمع الشبكة العالمیة وظهـور 
عملیـة تفكــك وعــدم ارتبــاط أن . البنــى التحتیــة شــبكاتفــي تفكـك لــذلك كــان التــأثیر الكلـي و  مــع الفضـاء الحضــري، یــة لبنـى التحتا

یــث ح ،والفضــاءات شــبكة الشــوارع تشــظي  فــيهــذا التــأثیر یتضــح  ،تنظــیم الفضــاء فــيعمیــق  تــأثیر ذاتشــبكات البنــى التحتیــة 
 األكثــرالمســتخدمین المحلیــین والعــالمیین  إلــىكات البنــى التحتیــة غیــر المترابطــة مـع بعضــها الــبعض تتوجــه بخــدمات انتقائیـة بشـ

قیمــة وتظهــر حــواجز فضــائیة تفصــل وتقصــي وبعنــف  األقــلقیمــة وتتجاهــل المســتخدمین والفضــاءات  األكثــر قیمــة والفضــاءات
تتضـمن بعـض الظـواهر  .العالقـة مـابین التقـارب والنفاذیـةهؤالء المستخدمین والفضاءات عـن المنطقـة الحضـریة المتماسـة وتفنـد 

االحتــواء الــذاتي للشــوارع علــى الشــبكات و  البصــریة، األلیــافبكات إلــى شــالــربط غیــر المتســاوي للمدینــة الفضــائیة لمدینــة الشــبكة 
  [Burgess,2000,p.11].الشبكات المتقاطعة وخلق مناطق منفصلة كلوتآ ،المتقاطعة المفتوحة سابقا

البصـریة الناقلـة  األلیـافشـبكة  إلـىت البنى التحتیـة والـربط غیـر المتسـاوي تفكك شبكا تأثیرمما سبق یمكن القول بان 
 والشــــبكات ،)grids( النقـــل الحـــدیث المتمثـــل بـــالطرق الســـریعة  هـــو تشـــظي الشـــبكات المتقاطعـــة وتـــأثیرللمعلومـــات 

)networks(، ،بظهور المناطق المنفصلة عالیة القیمةشى التراتبیة القیاسیة للشوارع حیث تتال والمناطق.  
  األرضربط استعماالت  إعادة 4-2-1-4

للقطاعــات ذات االســتعمال الــوظیفي  األفقــيالــربط والتقســیم  ةهــو إعــادالتعــدیل الفضــائي الرابــع المــرتبط بظهــور مدینــة الشــبكة 
تتـرابط عـن طریـق دوائـر بنـى تحتیـة منتقـاة تضـمن التـدفق والتبــادل ة التـي منفصـلو تطلـب خلـق بـؤر فضـائیة منعزلـة  الـذيالواحـد 
ســمة عولمیــة عمیقــة اعتمــادا علــى نــوع ومســتوى تكامــل  العقــد المعزولــة أوالفضــاءات هــذه لیكــون  أنیمكــن  للمعلومــات، والتنقــل

 كـوالجوهـو  المراكـز ةتعـددم فضاءات المركزیة تتضمن مناطق عالمیة اقتصادیة داخل المدینةوهي  ،المدینة مع الشبكة العالمیة
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ز وحافـات معرفـة بوضـوح تفصـلها عـن المنـاطق حواجو من فضاءات ومناطق عالیة التفضیل تتصف بكونها مستقلة وذات حدود 
 Burgess,2000,p.10]      [.أهمیة واألقلالمنعزلة المهملة 

للمناطق  األفقيالربط والتقسیم  إعادةالتقنیات المعلوماتیة الجدیدة والنقل الحدیث كان في  تأثیر أنمما سبق یمكن القول 
  .والخدمات حیث تكون بشكل رزمة بیئات كلیة تربط مابین االستعماالت والقطاعات ذات االستعمال الوظیفي الواحد

  الزمن والنماذج الفضائیة/ مفاهیم جدیدة للفضاء 4-2-1-5
ظهر نمـوذج فضـائي  ،األرضربط استعماالت  بإعادةالمستقلة التي لها عالقة  تالفضاءابسبب تشظي البنى التحتیة وظهور 

بكة ـــــــــــــــــش بسـببظى ــــــــــتتشأمـا مـدن الشـبكة فالمركـز والتنطیـق  أحادیــةمدینـة الحداثـة  ، فلقـد كانـتوشـكل هندسـي حضـري جدیـد
بمصـطلحات  أالنیكـل مدینـة الشـبكة یفهـم حیـث أصـبح ه ،اءاتــــــــــــــــذجة هـذه الفضــــــــــــــــكیل ونمـــــــــــــــــــتعیـد تشالتي تیة ــالبنى التح
منــــاطق و ) centralities(مركزیــــات و ) clusters( تجمعــــات عنقودیــــةو ) nodes(عقــــد و ) spokes(لمحــــاور وا) hub(المــــوزع 

 تعــرفو ) area-based land uses(بــدال مــن اســتعماالت ارض قطاعیــة ، (Enclaves and Voids) منعزلــة وفراغــات
  Burgess,2000,p.10]    [. العالمیة/ الشبكات المحلیة  إلىولكن نسبة  األعمالمركز قطاع  لیس نسبة إلى أالنالمركزیة 
التماسك مـن الشـبكات التقنیـة وهـي خطـوط  یتأتىو  بالحافات، المركزتماسك المدینة على ارتباط النسیج بدال من عالقة یعتمد 

 )زمـن/ فضـاء(المدینة عالم متشظي مـن  أصبحتتحمل عناصر فعلیة متناثرة من هذه الفضاءات وبذلك  أسطحمترابطة ولیست 
  Burgess,2000,p.14] [ .وترابطات متعددة وعدم ارتباط متعدد

المدینة یفهم من خالل ارتبـاط النسـیج بالشـبكات التقنیـة ولـیس مـن خـالل عالقـة  تماسك أصبح ،سبق یمكن القولمما  
النسـیج نتیجـة تتـداخل  أجـزاءالنسـیج وبـذلك تتالشـى بعـض  أجـزاءمن خالل العالقـات الفیزیائیـة مـابین  أوالمركز بالحافات 

المركزي  األعمالقطاع  إلىنواة التكوین التعرف نسبة  أصبحت أو ،والمركزیة النسیج الحضري الهندسي مع البعد االفتراضي
  .الشبكات وارتباطاتها إلىبل نسبة 

  )(Stupar 2004دراسة  4-2-2
تعریـف وتحلیـل العالقـة بـین التكنولوجیـا الجدیـدة والقـوى االقتصـادیة القویـة والهیكـل الحضـري بهـدف استكشـاف  الدراسة تتناول

 أقحـممنطـق مابعـد الحداثـة فـي االنفصـال قـد  أنحیـث  ،الكوزموبولیتانیـة –یرات العولمة الناتجة عن تأث الرمزیة الحضریة الجدیدة
ولــذلك فــان صــورة مدینــة العولمــة المبنیــة علــى هــذه  ،فــات والتفــرد وحفــز الغمــوضعلــى االختال وأكــدالتشــظي وابتعــد عــن الكلیــة 

مختلفـة لوجودنـا كنتیجـة  أنماطوان تداخل التدفقات الجدیدة وتراكب . النقیض الكامل من تفردها المصطنع إلىقد تحولت  األسس
هــور التقنیــات الجدیــدة وتطــور البنــى التحتیــة ظ أنتضــیف الدراســة . نهائیــة قــد غیــر بشــكل كامــل المصــفوفات الفیزیائیــة والرمزیــة

المكـان وتزیـد وبسـرعة مـن المصـفوفات المختلفـة  أهمیـةتقلـل مـن  فالتكنولوجیـا، قـوي تـأثیرالحضریة وتطـور االتصـاالت كـان لهـا 
ولمي الـذي یمحـي الحـدود ـــــــــدید العـــالعـالم الج اسأسـلـى االتصـاالت الواسـعة یمثـل لذلك فان المجتمع الشبكي والتحضـر القـائم ع

ومؤكــدا علــى الرمــوز التــي تبــث مــن قبــل الهیكــل الحضــري المعاصــر ونمــط الحیــاة  األفضــلیة مانحــاً  أهمیتهــاالفیزیائیــة ویقلــل مــن 
 [Stupar,2004,pp. 365-367]  .المعاصرة

حیـث  ،حسـي علـى شـكل وهیكـل المدینـة تـأثیرمما سبق یمكن القول بان لتقنیات االتصاالت والمعلومـات والنقـل الحـدیث 
 داأبعـالمكـان وتضـاف  أهمیـةتتنـاقص فوالـدالالت الفیزیائیـة  الطاقات الكامنة للرموز تضاؤلبدینة للمتغیر الصورة المدركة ت

  .جدیدة للخارطة الذهنیة
  بحث منشور)/ 2005رفعت محمد(دراسة  4-2-3

تغیــرات مكانیــة  إلــى أدتالتــي  بتقنیــات المعلومــات واالتصــاالتالواضــح  بتــأثرهالثالثــة  األلفیــةتمیــز مجتمــع  إلــى الدراســة تشـیر
 األساســيتجــاوز المفهــوم  والمــدن والحیــاة الحضــریة  أنمــاط فــيواضــح ال تــأثیراللهــا  كــان واقتصــادیة واجتماعیــة وثقافیــة بالغــة 

ـــــــرالتجـــــــاور الجغرافـــــــي  وأصـــــــبحللزمـــــــان والمكـــــــان  ـــــــة القـــــــاتوممارســـــــة الع األعمـــــــال ألداءضـــــــروري  غی رفعـــــــت [.االجتماعی
  ].18ص،2005،محمد

تغیــرات مكانیــة كبیــرة وجــود  إلــىالعدیــد مــن الدراســات التــي خلصــت  إلــى وباإلشــارةللفضــاء الدراســة المفــاهیم الجدیــدة  تحــدد
 Graham and)علیهــا  أطلــقمصــاحبة لثــورة المعلومــات واالتصــاالت بجانــب ظهــور بنیــة مكانیــة جدیــدة تعــددت مســمیاتها 

Marvin) االلكترونــــــي  ضــــــاءالف)electronic space ( وســــــماهاBatty)( الســــــیبرنتیكي ضــــــاءالفcyberspace)(، أمــــــا 
)Castells ( فضاء التدفق فسماها)( the space of flows ، فضـاء أن إلـىوتشـیر الدراسـة  ،دقـة وشـمولیة األكثروهو التعبیر 
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تنــافس الفضــاءات االلكترونیــة الفضــاءات الحقیقیــة  أنمــن المتوقــع  أنو  هــو الشــكل المكــاني الجدیــد لعصــر المعلوماتیــة  التــدفق
  .داخل مدننا الحالیة ومن ثم المدن في كیانها ونسیجها الحضري

الـدور الـذي تقـوم بـه تكنولوجیــا االتصـاالت والمعلومـات والتغیـرات الحضـریة الناتجـة عـن ذلـك وتلخصــها  إلـىالدراسـة  أشـارت 
 وتشـیر .واألعمـال لألنشـطةالالمركزیـة . 3 ،اللقـاء االلكترونـي. 2 ،المكـان أهمیـةواضـمحالل تالشـي المسـافات . 1 -:بمـا یلـي

ا  التكنولوجیـــا الدراســـة أن ا المتقدمـــة أضـــافت بعـــدً ً  البعـــد وهـــو المســـتقبل، فـــي الجدیـــد الحضـــري النظـــام إلـــى أیضـــاا جدیـــد حضـــری
  .أخرى أحیانا معها وتتبادل الحقیقیة، المدن مع أحیانا تتكامل التي االفتراضیة المدن ظهور إلىأدى  الذي االفتراضي

  -:األراضي من خالل استعماالت أنماط تغییرالجدید، یتوقع  الحضري النظام هذا وبناء على  
نجـاز أداء المتقدمـة التكنولوجیـا أتاحـت: األراضـي استعماالت تداخل -  ٕ  تعتمـد التـي الروتینیـة األعمـال األخـص وعلـى األعمـال وا

  .   (Tele-work)بعد عن العمل خالل من المنزل على
بـاآلخر  أحـداهما اسـتبدال أو تكاملهمـاو العـالم الحقیقـي  بجانـب االفتراضـي العـالم ظهـور إن: األراضي استعماالت كثافة نقص - 

 مســـاحات تـــتقلص أن توقـــعن الممـــ، فاألراضـــي تاســـتعماال فـــي كثافـــة ثـــرهأ لـــه كـــان، الحضـــریة واألعمـــال األنشـــطة لممارســـة
 اســتعماالت تغییــر أنمــاط عنــه ینــتج التجاریــة الخــدمات أداء نمــط تغییــر فــإن الحالیــة لــذلك المــدن ومعظــم التجاریــة التجمعــات
 مراكــز فــي األخــص وعلــى التجــاري كثافــة االســتعمال نقــص وبالتــالي لهــا المخصصــة المســطحات ونقــص التجاریــة األراضــي

  ]29ص،2005،محمد رفعت[.المزدحمة المدن
  -:تلخص بما یليت اهیم التيمن خالل ما تقدم تضع الدراسة بعض المف 
  .المدینة الحدیثة إلىظهور البعد االفتراضي كبعد حضري جدید یضاف  -
ــا االتصــاالت و المعلومــات، نتیجــة العملیــات  - ــاییر تكنولوجی ــى أســاس مع ــین اســتعماالت األراضــي عل ــداخل الواضــح ب الت

 .االفتراضیة الوظیفیة
 .بوجود البعد االفتراضي ستعماالتاالنتیجة تداخل  تقلص كثافات استعماالت األرض -
 .االفتراضیةلتداخالت بین المكونات الحضریة و تقلص اإلفراط في التوسع العمودي نتیجة ا -
  .تجانس بین استعماالت األراضي لمختلف أنواع القطاعات الال -
  ماجستیررسالة / )2008عبد الكریم(ةـدراس 4-2-4

الدراسـة مفــردات  تحـددو تكنولوجیـا االتصـاالت والمعلومـات وتـأثیر المجتمــع ألمعلومـاتي علـى البیئـة العمرانیـة  الدراسـة تناولـت
التقلیدیـة والعربیـة الحدیثـة والعربیـة الحدیثـة الرقمیـة  والمتمثـل  الهیكل العام للمدینة العربیة اإلسـالمیة استعرضتالمدینة العربیة و 

األنمـاط واآللیـات المشـتركة المتـأثرة بفعـل تكنولوجیـا الثـورة  استخرجتت األرض والنسیج العمراني والعناصر العمرانیة و باستعماال
  .الصناعیة والمعلومات

الدراســة المتغیــرات فــي نمـط اســتعماالت األرض ونمــط النســیج العمرانــي ونمـط العناصــر العمرانیــة المتــأثرة بتكنولوجیــا  تحـدد 
فــي المدینــة العربیــة الرقمیــة مخــتلط  األرضحیث یكــون نمــط اســتعمال ،تصــاالت للمدینــة العربیــة الحدیثــة الرقمیــةالمعلومــات واال

جانس القطاعات الحضریة واختالل وتقلص الكثافات البنائیة وهیمنة الـنمط التجـاري تعدم الخصوصیة و  أمتداخل مع تالشي مبد
النسـیج نتیجــة تــداخل البعــد الحضــري الهندســي مــع البعــد االفتراضــي  أجــزاءنمــط النســیج العمرانــي فتتالشــى بعــض  امــأ. والرقمـي

طـــابع أو  دوال یوجـــ ،فـــي التوســـع العمـــودي مـــع الوحـــدة و الرتابـــة العالیـــة فـــي المقیـــاس التشـــكیلي و البصـــري اإلفـــراطوتقلـــص 
ظهـور أسـوار المـدن و  ،للنمـو الصـناعيوالمـواد البنائیـة تمثـل طابعـًا عالمیـا  خصوصیة للمدینة من حیث المواد اإلنشائیة المتوفرة

  .االفتراضیة
ثبــات ظهــور  إلــىالبحــث  فأشــر بتقنیــات االتصــاالت والمعلومــات  المتــأثرةنمــط الشــوارع كونهــا احــد العناصــر العمرانیــة  أمــا

  ]99ص ،2008 ،عبد الكریم[. الشوارع أشكالوالرتابة العالیة في ،) شعاعي ،شبكي ،خطي(شبكات الطرق  أنماط
 أهـمتصنیف یمكن من خالل استعراض متغیرات مدینة الشبكة في الطروحات والدراسات السابقة وعالقتها مع المدینة الحدیثة 

   .)2-4( موضح في الجدول وكما مدینة الشبكة  التشظي في مفردات
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  البحثیةاستخالص المشكلة  4-3
تقنیـــات  أحـــدثتهاالثورة الصـــناعیة وبعـــد معرفـــة التغیـــرات التـــي مـــن خـــالل دراســـة المدینـــة الحدیثـــة ومعرفـــة مفرداتهـــا المتـــأثرة بـــ

االتصاالت والمعلومات بعد ذلك على شكل وهیكل المدینة ومن خالل الدراسـات والمسـح الشـامل للمدینـة الحدیثـة ومدینـة الشـبكة 
  -:حدد البحث حدود المشكلة البحثیة بما یلي

  والمعلومات في تشظي المدنتقنیات االتصاالت  بدورعدم وجود معرفة كافیة 
  -:یأتي البحث بماوعلیه حددت فرضیة 

عادةفي تقنیات االتصاالت والمعلومات في تشظي  طورساهم الت ٕ   .تشكیل وهیكلة المدن وا
  وحدد هدف البحث في استكشاف دور تقنیات االتصاالت والمعلومات في تشظي شكل وهیكل المدن،

  -:اآلتیة اإلجراءاتولتحقیق منهجیة البحث سیتم اعتماد 
  .المدینة الحدیثة ومدینة الشبكةالتشظي الحضري في متغیرات لمفردات و النظري  اإلطاراستخالص  -
 .على العینات المنتخبة اإلطارتطبیق  -
 . مناقشة النتائج وطرح االستنتاجات والتوصیات -

 
  النظري للبحث اإلطار صاستخال 4-4

والقـیم الممكنـة لهـا تـم استخالصـها فـي الجـدولین  ومؤشـراتها ة والثانویـةالمفـردات الرئیسـسـابقة مجموعـة مـن أشرت الدراسات ال
)4-1(، )4-2.(  

المفـردات التـي تعرضـت  إلـىتحلیـل مقـارن للمدینـة الحدیثـة ومدینـة الشـبكة للوصـول  مـن خـاللالنظـري  اإلطـاراستخالص  تم
 .والتشكیلالهیكلة  إلعادةللتشظي ومن ثم تحدید المفردات التي تعرضت 

  المقارن لخصائص شكل وهیكل المدینة التحلیل 4-4-1
مـن خصـائص شـكل وهیكـل المدینــة الحدیثـة ومدینـة الشـبكة مـن خـالل مؤشــر  بحـثال إلیــه لصـمـا تو یوضـح التحلیـل المقـارن 

والشوارع بغیة معرفة المفردات المشتركة التـي تعرضـت للتشـظي والمفـردات المشـتركة التـي تعرضـت  األرضالنسیج واستعماالت 
  .التشكیل والهیكلة إعادة إلى
  -:یأتيمتغیرات والقیم الممكنة وكما الحیث تم تحدید . النسیج : األولالمؤشر الرئیسي . 1
متغیــر  -متغیــر مقیــاس النســیج -متغیــر خصوصــیة النســیج -جمتغیــر نمــو النســی -نــوع التــرابط متغیــر -متغیـر ارتفــاع النســیج -

  .  متغیر الهیمنة في التكوین -التدرج في النسیج
ة متغیــر خصوصـــی -:یـــأتيمتغیــرات والقـــیم الممكنــة وكمــا الحیــث تـــم تحدیــد . األرضاســتعماالت : المؤشــر الرئیســي الثـــاني. 2

 -متغیـر كثافـة االسـتعمال المهـیمن -متغیـر الكثافـات البنائیـة -المهـیمنمتغیر االستعمال  -عیار االستعمالمتغیر م -االستعمال
  .متغیر مقیاس التكامل لالستعمال المهیمن

 -متغیــر التراتبیــة  -:یــأتيكمــا متغیــرات والقــیم الممكنــة الحیــث تــم تحدیــد . التنظــیم الفضــائي الشــوارع:المؤشــر الرئیســي الثالــث. 3
  .متغیر النفاذیة -الشوارع أشكالمتغیر  -متغیر نمط شبكات الطرق 

  
  الدراسة العملیة والنتائج .5

وصـف العینـات المنتخبـة ومـن ثـم تطبیـق  إلـىاستخالص مستلزمات القیاس النظري للمؤشرات إضـافة  إلىیهدف هذا المحور 
  .اإلطار و قیاس المتغیرات للعینات

  اتمؤشر الاستخالص مستلزمات قیاس 5-1
السـتعماالت  ومؤشـرات التشـظي الحضـري، )1(الجـدول ،الموضـحة فـي المالحقلنسـیج مؤشـرات التشـظي الحضـري ل وتشـمل

  ).3(للتنظیم الفضائي للشوارع الموضحة في الجدول  ،  ومؤشرات التشظي الحضري)2(األرض الموضحة في الجدول 
أشـرت درجـات متباینـة مـن العملیـة، تمثـل كـل منهمـا مركـز لمـدن كبـرى  عینتـین فـي الدراسـة نتخـاباتـم  :الدراسـة العملیـة 5-2

وهمــا مركــز الرصــافة التــي تقــع فــي قلــب مدینــة بغــداد بوصــفها حالــة لمدینــة تظهــر فیهــا . التشــظي الحضــري بفعــل التكنولوجیــا
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مدینـة تتضـح فیهـا مؤشـرات التكنولوجیـا بوصفها حالـة (Jersey)   ي، ومدینة جرسولوجیا في مرحلة الثورة الصناعیةمؤشرات التكن
  .الثورة الصناعیة ومرحلة تكنولوجیا االتصاالت والمعلوماتفي مرحلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح أهم مفردات شكل وهیكل المدینة الحدیثة المتمثلة بالنسیج واستعماالت األرض ) 1-4(جدول 
 الباحثتان: المصدر / لشوارعلشبكة اوالتنظیم الفضائي 

المدینة الحدیثة
  

  المفردات                  المستوى

  النسیج  الشكل

 مركز المدینة الناتج عن األبنیة المتعددة الفعالیاتفي  إفراط التوسع العمودي -

 . الصناعیة طابع أو خصوصیة النسیج یعكس القیم التكنولوجیة -

  وسائل النقل هي المقیاس األساس في تكوینات النسیج الحضري -
 .العالیة للنسیج و غیاب التدرج الهرمي الرتابة -

 .أجزاء النسیج الحضري هو ترابط هندسيالترابط بین  -

  

  الهیكل

استعماالت 
  األرض

الفصل الواضح بین استعماالت األراضي على أساس : مبدأ الخصوصیة  -
 .المعاییر الوظیفیة

 قوى السوق هي الموجه األساس الستعماالت األراضي في المدینة  -

المنطقة اختالل الكثافات الواضح في استعماالت األرض و خاصة في  -
 .التجاریة

 .ارتفاع الكثافات البنائیة في مركز المدینة -
  .هیمنة االستخدام التجاري والصناعي -
  . الفصل الواضح بین القطاعات الحضریة  -

  الشوارع

 .الشوارع ذات تراتبیة قیاسیة -

  .الرتابة العالیة في أشكال الشوارع -
 )شبكي, شعاعي,خطي(أنماط شبكات الطرق هندسیة  -

استخدام الشوارع عالیة كونها الوسیلة األكثر استخداما التي تحقق كثافة  -
  .الوصول

  .الشوارع تنفذ إلى جمیع قطاعات المدینة  -
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  المفردات  المستوى  
مدینة ال

شبكة
  

 .ظهور المركزیات المتعددة -  النسیج  الشكل
 .خصوصیة أو طابع النسیج تتمثل بتكامله مع الطابع العولمي -

تداخل المكونات الحضریة مع  تقلص اإلفراط في التوسع العمودي نتیجة -
 .االفتراضیة

نتیجة تداخل النسیج الحضري مع البعد  تالشي بعض أجزاء النسیج -
 .االفتراضي

اختالل وانعدام خاصیة التدرج في بعض المستویات تبعا لمدى إمكانیة  -
 .أداء بعض الخدمات الكترونیا 

 .المقیاس األساسي للنسیج هو تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات -

  .الترابط مابین النسیج هو ترابط هندسي وافتراضي   -
استعماالت   الهیكل

  األرض
تالشي مبدأ الخصوصیة بالتداخل الواضح بین استعماالت األرض على  -

  .أساس معاییر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
الموجه األساس الستعماالت األرض هو تكنولوجیا المعلومات  -

 .واالتصاالت

اختالل وتقلص الكثافات البنائیة بوجود البعد االفتراضي وخاصة في مركز  -
 .دینةالم

اختالل وتقلص الكثافة الوظیفیة وخاصة في مركز المدینة بظهور المراكز  -
 .ذات االستعمال المختلط العاليenclaves المنعزلة المستقلة

-   
  تقلص واختالل التراتبیة القیاسیة لشبكة الشوارع -  الشوارع

 ).شعاعي, شبكي, خطي ( ثبات أنماط شبكات الطرق  -

 .الشوارعالرتابة العالیة في أشكال  -

تقلص كثافة استخدام الشوارع نتیجة التكامل الوظیفي بین شبكة الطرق  -
 .وشبكة االتصاالت الحدیثة

 شوارع نتیجة ظهور المناطق والمركزیات المستقلةالذاتي لبعض ال االحتواء -
 .المنعزلة

  
 

  

  

         أهم مفردات شكل وهیكل المدینة والمتمثلة بالنسیج واستعماالت األراضي والشوارع لمدینة الشبكة) 2-4(جدول 
 الباحثتان: المصدر / 
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  )النسیج( مركز الرصافة  5-2-1
حیــث أقحمــت خمســة شــوارع  ،تــدمیر النســیج العضــوي للمدینــة إلــىمركــز منطقــة الرصــافة القدیمــة  إلــىاثــر دخــول المركبــات 

فقـدان التـرابط العضـوي بـین أجـزاء النسـیج  القـدیم، أمـا األحیـاء الحدیثـة التـي أنشـأت مـؤخرا  إلىرئیسة لدخول المركبات مما أدى 
ومــن المالحــظ فــي النســیج الحــدیث . علیهــاالســمة الغالبــة فــان التخطــیط الهندســي المســبق علــى أســاس متطلبــات تكنولوجیــة هــو 

إلفراط في التوسع العمودي فـي بعـض أحیـاء الواضح ل ثراأل.مقیاس وسائل النقل مع غیاب التدرج الهرمي الواضح هیمنة للمدینة
عبـــد [.األخـــرىارع النضـــال، وبعـــض المنـــاطق الرصـــافة التـــي تتمثـــل بــــ شـــارع الرشـــید، شـــارع الجمهوریـــة، شـــارع الســـعدون، شـــ

  ]140، ص2008الكریم،
تغییـرات عمیقـة حیـث الزحـف الحاصـل مـن  إلـىاألرض فـي منطقـة الرصـافة  اسـتعماالتتعرضت : األرض استعماالت 5-2-2

المركــز الحــدیث الــذي یحــوي الشــوارع التجاریــة والمتمثلــة بشــارع الرشــید والجمهوریــة ومــن ثــم الشــوارع  إلــىمركــز المدینــة القدیمــة 
  -):1-5(األخرى التي ظهرت تباعُا في المدینة ویالحظ من خالل الشكل 

عـــد حیـــث تحــوي المراكــز التجاریـــة الجدیــدة، والتــي ت هــي منـــاطق ذات اســتعمال مخــتلط) 4،5،21(إن المنــاطق ذات التــرقیم  -
المركــز التجــاري الرئیســي لمدینــة بغــداد وبعــض المنــاطق اإلداریــة، أمــا االرتفاعــات فــي تلــك المنــاطق فحــددت بخمســة عشــر 

، لذا یالحظ إفراط التوسع العمودي   .طابقًا
خ، الـ..هي مناطق سكنیة حدیثـة النشـوء أمثـال مدینـة الصـدر، المستنصـریة، حـي القـاهرة، حـي المغـرب) 17-9(المناطق من  -

ال تــزال لحــد الیــوم تحــوي ) 1، 10(الحــدیث الشــبكي والخطــي أمــا المنــاطق المرقمــة بــالرقم  والتــي تمتــاز بــالتخطیط الهندســي
 .المناطق السكنیة التقلیدیة 

 .فتمثل ظهور نمط االستعمال الصناعي في المدینة التي ظهرت على حافة المدینة القدیمة) 5(أما المنطقة  -
مواقع االلتقـاء بـین النسـیج القـدیم والحـدیث للمدینـة وهـي المنطقـة المركزیـة ویمكـن مالحظـة ) 1،2،3،4،5،21(تعد المناطق   -

مقدار الفرق سواء من حیث ارتفاعات األبنیـة أو مـن حیـث الكثافـات البنائیـة حیـث تعـد مـن أعلـى الكثافـات البنائیـة فـي منطقـة 
  .الرصافة

اســاس المعیــار الـوظیفي وهیمنــة االسـتعمال التجــاري الصــناعي ذو ممـا ســبق یالحـظ الفصــل الواضــح بـین االســتعماالت علـى 
  .لبنائیة العالیة في مركز المدینةالكثافات ا

أن طرق النسیج الحدیث للمدینـة امتـازت بعرضـها و اسـتقامتها الواضـحة و أدى تكـرار أشـكال الشـوارع : شبكة الشوارع 5-2-3
یوضــح شــبكة الشــوارع ) 2-5(ملــل ضــمن النســیج الحــدیث للمدینــة الشــكل نــوع مــن الرتابــة وال إلــىالحدیثــة فــي منطقــة الرصــافة 
  -:حیث امتازت شوارع منطقة الرصافة بنمطین أساسین من الشوارع. الحدیثة ضمن منطقة الرصافة

 النهر و تخترق النسیج القدیم  إلىالشوارع الحدیثة و كانت موازیة  وهو أول ما تم إنشاءه من: الخطي النمط -
  .  أنحاء منطقة الرصافة الحدیثة و هو ما یؤشر في جمیع: يمط الشبكالن -

أن شبكة الشوارع الداخلیة بمعظم مخططات األحیاء السكنیة بمنطقـة الرصـافة ذات الـنمط التخطیطـي الشـبكي تكـاد تكـون لهـا 
، األمر الذي أوجد نوعًا من التشابه المفرط بین معظم الش وارع السـكنیة سـواء علـى نفس الدرجة من حیث العرض واألهمیة أیضًا

مستوى المجاورة الواحدة أو الحي الواحد أو حتى على مستوى عدة أحیاء، وعلى ذلك انتفـت الشخصـیة الممیـزة والطـابع العمرانـي 
علـى مسـتوى المدینـة ككـل فشـبكة الشـوارع تكـون ذات تراتبیـة قیاسـیة مـن  أمـا ]143،ص2008عبـد الكـریم ،[.الخاص بكل شارع

  .حیث العرض 
  منطقة الرصافة وتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات 5-2-4

دخــول مفــاهیم  إلــىولحــد الوقــت الحاضــر مــن أحــداث أدت  )م1991(نتیجــة لمــا تعــرض لــه العــراق بصــورة عامــة منــذ عــام 
لـم یرصـد  لـذا ،وظ على النسـیج الحضـري للمدینـةحالتكنولوجیا الحدیثة واالتصاالت والمعلومات بشكل قلیل جدا لم تؤثر بشكل مل

نمـا أقتصـر علـى بعـض الفعالیـات االجتماعیـة . أي وجود لمفـاهیم االتصـاالت والمعلومـات علـى مسـتوى نسـیج منطقـة الرصـافة ٕ وا
 ]144، ص 2008عبد الكریم، [.مستوى التأثیر على النسیج والهیكل العام للمدینة إلىوالتجاریة و التي ال ترقى 

  مدینة جرسي 5-3
ة فــي والیــ ةتعتبــر ثــاني أكبــر مدینــ، و مقاطعــه هادســون ةوهــى عاصــم ا،امریكیــفــي  نیوجیرســىة والیــفــي  تقــع مدینــة جیرســى

  .نیوجیرسى

العدد ٢٢ - ٢٣ - ٢٤ تشرین االول ٢٠١١ المجلة العراقیة للھندسة المعماریة



، والمـأخوذة فـي بدایـة الثالثینیـات مـن القـرن المنصـرم )3-5(توضـح الصـورة الجویـة، شـكل  :)النسـیج(جرسي القدیمة 5-3-1
حــظ مــن النظــر للشــكل إن النســیج فــي مدینــة جرســي یظهــر ویال  ،اغلــب الخصــائص المعماریــة للنســیج الحضــري لمدینــة جرســي

ارتفاعــات المبــاني ) 4-5(ویبــین الشــكل  ،ارتفاعــات المبــاني أیضــایوضــح الثــورة الصــناعیة للمدینــة، و  انعكــاس التطــور فــي فتــرة
فراط ٕ مـن حیـث مقیـاس ، أمـا المدینـة وفـي ضـواحیها أطـرافئـة فـي التوسـع العمـودي فـي مركـز المدینـة وارتفاعـات المبـاني الواط وا

لنسـیج الـذي یمتـاز تتصف المدینـة بطـابع الحداثـة مـن حیـث ائط النقل واضح في المدینة حیث النسیج الحضري فیعد مقیاس وسا
  .التدرج وهیمنة المنطقة المركزیة تخطیط هندسي وغیابو بترابط 

  األرضاستعماالت  5-3-2
ئص للنسـیج الحضـري القـدیم لمدینـة جرسـي  ویالحـظ مـن ، اغلب الخصا)4-5(و)3-5( ینشكلفي التوضح الصورة الجویة، 

تقـع حیـث ریة ــــــــــــهة النهــــــالواج )7-5(شـكلویوضـح الشـكل األرض،  اسـتعماالتالنظر تأثیر القیم الصناعیة في المدینة لطبیعة 
ویحـوي قلـب مدینـة جرسـي علـى تجمعـات مـن ، نایتن صـناعامنطقتـ مـاوه) (new portومنطقـة  ،)(exchange placeمنطقـة

فــیالحظ الفصــل  المركــز والحافــة النهریــة للمدینــة، ویمكــن مالحظــة المنــاطق الســكنیة الممتــدة مــابین ،اإلداریــةو األبنیــة التجاریــة 
أمــا الكثافــات البنائیــة فــیمكن المعــاییر الوظیفیــة وهیمنــة االســتعمال التجــاري الصــناعي  أســاسعلــى  الواضــح مــابین االســتعماالت

  .العالیة هي في مركز المدینةالكثافة البنائیة  أنمالحظة 
  التنظیم الفضائي للشوارع  5-3-3

حیــث تظهـر التراتبیـة القیاسـیة للشــوارع  ،بكة الشـوارع وتراتبیتهـاــــــــــــــــــش أیضــا )5-5(و )4-5( ینكلـــــــشة فـي الور ـــــتوضـح الص
 إلـىالشـبكیة والتـي تعتبـر وسـیلة تحقـق نفاذیـة ودرجـة وصـول عالیـة  األنمـاطوتظهر هندسـیة الشـوارع ذات  ،أیضالیة والرتابة العا

  .المدینة أجزاءمعظم 
  رسي في عصر االتصاالت والمعلوماتتطور مدینة ج 5-3-4

ذلـك  إلـىواسـتنادا  ،علـى مدینـة نیویـورك وقوتهـا كمركـز عـالمي وتأثیرهـارافق الثمانینات وعي كبیر بالبنیة التحتیة لالتصـاالت 
تضــمنت الخطــة  ،متوافقــا مــع تقنیــات االتصــاالت اإلقلــیمقامــت ســلطات كــل مــن مدینــة نیویــورك ونیوجرســي بوضــع خطــة لجعــل 

في نیویورك مع ساتالیت بعید فـي  الاألعمرعة تربط النقاط الحرجة في قطاع ــــــــــــــــالبصریة العالیة الس األلیافشبكة من كابالت 
وتـــم ربـــط مركـــز التجـــارة العـــالمي  ،موجـــات الرادیـــو تـــأثیراتیـــزود بالمعلومـــات بعیـــدا عـــن ) teleport(یـــدعى   )ســـتاتن(جزیـــرة 

القــوي علــى  التــأثیرهـذا التطــور لكان ،فــي مدینــة جرســي)   (journal squareمــن خــالل محــور اتصـاالت فــي teleport)(ـوالـ
  [Page & Phillips,2003,p.78] . الوجود البصري للمدینة

   النسیج 5-3-4-1 
ـــوض، كمــا یمبــاني عدیــدة أنشــئتحیــث  ،حافــة المدینــة النهریــةریة والبنــى التحتیــة الالســلكیة البصــ األلیــافطــورت شــبكة  ح ــــــــــــــ

 exchangeمنطقة و  )(Newport ةالضفة النهریة للمدینة في منطق الحقا على أنشئتالمباني التي  )6-5(و )5-5( شكلینال
place) ( ارتفاعاتهـــا التـــي جـــاوزت ارتفاعـــات المبـــاني فـــي المنطقـــة المركزیـــة للمدینـــة و)(journal square ، وتقلـــص التوســـع

هیمنـة المركـزین الجدیـدین ین حیث یظهـر الشـكل،االرتفاعـات فـي هـذین المركـزین الجدیـدین إلـىالعمـودي فـي مركـز المدینـة نسـبة 
  .الذین تطورا في الحافة النهریة على نسیج المدینة

  األرضاستعماالت  5-3-4-2
یغلـب علیهـا االسـتعمال الصـناعي  التـي كـانالضـفة النهریـة ف ،واإلقلیمیـةبمواكبـة التغیـرات المحلیـة  األرضتغیرت استعماالت 

 &Page] .)تجــــاري ســــكني وترفیهــــي(عــــالي الكثافــــة ) تــــداخل االســــتعماالت( ســــابقا واســــتبدلت باســــتعمال مخــــتلط
Phillips,2003,p.86]  

تحوي المراكز التجاریة الجدیدة واستعماالت سـكنیة وبعـض المنـاطق  ذات استعمال مختلط أخرىكذلك یمكن مالحظة منطقة 
 خاصـة، )7-5(، شـكل  (Down Town Jersey City )  سسـات والشـركات فـيؤ والم التجاریـة األعمـالتنشط  اإلداریة حیث

مركــز تجــارى كبیــر یســمى  إلــىإضــافة ة،عدیــد مــن البنــوك ومراكــز االســتثمار الضخمحیــث یوجــد ال،) (New Port فــي مجمــع
  New York).(ة على نسق مدین المبنیةبنفس االسم وناطحات السحاب 

  )شبكة الشوارع (التنظیم الفضائي 5-3-4-3
التطـورات التـي حصـلت  إلـى ضـافةإتـوارث مـن تخطـیط فتـرة الحداثـة بـالنمط الهندسـي الشـبكي المتتصف شوارع مدینة جرسـي 

انحســار نفاذیــة بعــض الطــرق وخاصــة عنــد المنــاطق المســتقلة  إلــى) (Page &Phillipsشــیر یو . اآلخــرینعلــى مــدى العقــدین 
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هي ،و علـى الحافـة النهریـة االتصاالتالتي تم تشجیعها من قبل  االستثمار وأنماطحیث التطورات الحالیة )  (enclavesالمنعزلة 
. من الواجهـة النهریـة فقـط إلیهیمكن الوصول وال استعماالت كثیفة جدا والسوق المتمركزة هناك قد انفصلت عن السیاق الموجود 

[Page&Phillips,2003, p.84]  
  قیاس المتغیراتالنظري و  تطبیق اإلطار 5-4
  )مركز الرصافة( العینة األولى 5-4-1
  النسیج: أوال 5-4-1-1

 -:یؤشر البحث من خالل دراسة العینة ما یأتي
  .في التوسع العمودي اإلفراط ارتفاع النسیج، -
  .هندسيترابط  ،لنسیجا ترابطنوع  -
  . تكنولوجیة أسسنمو النسیج بتجمعات منفردة ذات تخطیط هندسي على نمو النسیج،  -
  .النسیج یمثل خصوصیة المدینة أنلوحظ  خصوصیة النسیج، -
  . مقیاس النسیج هو وسائط النقل أن،  اشر البحث مقیاس النسیج -
  .اشر البحث غیاب التدرج التدرج في النسیج، -
  .الهیمنة مركزیة أن اشر البحث:الهیمنة في التكوین -

  . المالحق، )1(الجدول في  تطبیق قیاس مؤشر متغیرات النسیج في مدینة الرصافةیمكن مالحظة 
  استعماالت األرض: ثانیا 5-4-1-2

  -:یؤشر البحث من خالل دراسة العینة ما یأتي 
  .ماالت وخاصة الصناعیة عن السكنیةالبحث الفصل الواضح بین االستع اشر ،خصوصیة االستعمال-
  .ألرض على أساس المعاییر الوظیفیةا استعماالتاشر البحث ، االستعمال معیار -
  .المنطقة التجاریة المركزیة هي االستعمال المهیمن مع المناطق الصناعیة اشر البحثاالستعمال المهیمن،  -
  .اشر البحث الكثافات البنائیة العالیة في مركز المدینة ،الكثافات البنائیة  -
  .اشر البحث كثافة االستعمال العالیة في مركز المدینة االستعمال المهیمن، كثافة -
  .لوحظ أن التكوین التجاري والصناعي هما المهیمنین على المدینة التكامل لالستعمال المهیمن، سمقیا -

  .، المالحق)2(الجدول الحظ األرض في مركز الرصافة،  استعماالتتم تطبیق قیاس مؤشر متغیرات 
  التنظیم الفضائي للشوارع: ثالثا 5-4-1-3

  -:تياآلیؤشر البحث من خالل دراسة العینة 
  .التراتبیة القیاسیة لشبكات الشوارع ،مبدأ التراتبیة  -
  .للشوارع النمط الهندسي الشبكي ،شبكات الطرق نمط -
  .الشوارع أشكالالرتابة العالیة في  ،الشوارع أشكال  -
  .النفاذیة العالیة للشوارع ،النفاذیة  -

  .، المالحق)3(األرض في مركز الرصافة، والمتمثلة بالجدول  استعماالتتم تطبیق قیاس مؤشر 
  )جرسي(العینة الثانیة  5-4-2
  النسیج: أوال 1- 5-4-2

 -:یؤشر البحث من خالل دراسة العینة ما یأتي
  .في التوسع العمودي اإلفراطتقلص  ارتفاع النسیج،  -
  . نوع الترابط هو هندسي متداخل مع االفتراضي إن نوع الترابط  للنسیج،  -
  . تكنولوجیة أسسنمو النسیج بتجمعات منفردة ذات تخطیط هندسي على نمو النسیج،  -
  .طابعا عالمیا عولمیا تأخذ بدأتالمدینة  أنلوحظ  خصوصیة النسیج،  -
  . ،  وسائط النقل وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالنسیج مقیاس -
  .غیاب التدرج واختالل التدرجفي النسیج، التدرج -
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  .هیمنة المراكز المتعددة:في التكوین الهیمنة -
  ).1(تم تطبیق قیاس مؤشر متغیرات النسیج في المدینة، والمتمثلة بالجدول 

  استعماالت األرض: ثانیا 5-4-2-2
  -:یأتيیؤشر البحث من خالل دراسة العینة ما 

  .االستعماالت وتداخل االستعماالتالفصل بین  ،االستعمال خصوصیة -
  .اشر البحث معیار االستعمال الوظیفي ومعیار االستعمال التكنولوجياالستعمال، معیار -
وبــدأت  ،األرض فــي المدینــة لالســتعماالتأصــبحت المنطقــة التجاریــة المركزیــة هــي الموجــه األســاس المهــیمن،  االســتعمال -

  .(Newport)و)  (exchange placeتكنولوجیا المعلومات تهمین بصورة واضحة على منطقتي
  .لوحظ ازدیاد الكثافات البنائیة في مركز المدینة وعلى الضفة النهریة للمدینة الكثافات البنائیة،  -
 ،)(Newportو  (exchange place)هــي فـي منطقتــي  األعلـىكثافـة االســتعمال  أنلـوحظ  كثافـة االســتعمال المهــیمن،  -

  .)enclaves(اللتان تمثالن في بعض قطاعاتهما مناطق استثماریة اقتصادیة مستقلة 
 (Newport)  منطقـةو   (exchange place) ةمنطقـاالسـتعمال للـوحظ أن تكامـل  مقیاس التكامل لالستعمال المهـیمن،  -

  .هو تكامل عالمي عولمي
  ).2(األرض في المدینة، والمتمثلة بالجدول  استعماالتتم تطبیق قیاس مؤشر متغیرات 

  لشوارعشبكة التنظیم الفضائي لا: ثالثا 5-4-2-3
  -:یأتيیؤشر البحث من خالل دراسة العینة ما  
  .التراتبیة القیاسیة للشوارع ،مبدأ التراتبیة  -
  .النمط الهندسي الشبكي ،شبكات الطرق نمط  -
  .الشوارع أشكالالرتابة العالیة في  ،الشوارع أشكال  -
كونهــا منــاطق مســـتقلة  ،)(Newportو )(Exchange Place  منطقتــي  اخــتالل النفاذیــة فــي بعـــض قطاعــات ،النفاذیــة -

  .)Enclaves(منعزلة 
  ).3(الجدول وكما موضح في األرض في المدینة،  استعماالتتم تطبیق قیاس مؤشر متغیرات 

، سـیتم تحلیـل النتـائج المرتبطـة بكـل متغیـر مـن المنتخبـة ینتـالعیننتـائج التطبیـق مـن  تم استخالص أنبعد  :النتائجتحلیل  5-5
  -:المتغیرات وفي مجال كل مفردة من المفردات المنتخبة للتطبیق، كما یأتي

  )النسیج( األولج المؤشر الرئیسي نتائ 5-5-1
  )الرصافة(العینة األولى  -

إذ یظهـر التشـظي الحضـري  ،أصـبح واضـحًا علـى نسـیجها الـذيأظهرت النتائج تأثر المدینـة الكبیـر بمفـردات المدینـة الحدیثـة 
االرتفاع في النسیج، الترابط ، نمـو  -:یأتيمن خالل متغیرات النسیج التي قد تأثرت بمفردات المدینة الحدیثة، والتي تتمثل بما 

 .النسیج، التدرج في النسیج، الهیمنة في التكوین النسیج، خصوصیة النسیج، مقیاس
  )جرسي(العینة الثانیة -

حیـث أظهـرت النتـائج  ،نتائج الدراسة العملیة وجود مفردات مدینـة الحداثـة وسـیطرة مفـردات مدینـة الشـبكة علـى النسـیج أفرزت
المتغیـرات المتـأثرة بمفـردات مفردات مدینة الشبكة، ویظهر ذلـك مـن خـالل  إلىالتحول األولي التشظي الحضري من خالل بدء 

 ،مقیاس النسیج ،نمو النسیج ،ارتفاع النسیج  : یأتيوالتي تتمثل بما  المدینة الحدیثة
 ارتفـاع النسـیج، -:بـاالتيتتمثل  متأثرةفقد ظهرت في العینة ست متغیرات مفردات مدینة الشبكة التشظي الحضري في  أما -

 .الهیمنة في التكوین،التدرج في النسیج،مقیاس النسیج ،خصوصیة النسیج ،نوع الترابط
  .)األرضاستعماالت (رئیسي الثاني نتائج المؤشر ال 5-5-2
  )الرصافة(العینة األولى  -

المتغیـرات المتـأثرة بمفـردات المدینــة مفـردات المدینـة الحدیثـة ویظهـر ذلـك مـن خـالل  التشـظي الحضـري بسـببأظهـرت النتـائج 
ــة  : یــأتيبمــا  بمفــردات مدینــة الحداثــة وتتمثــل تــأثرتقــد  األرضفــي العینــة ان جمیــع  متغیــرات اســتعماالت  حیــث ظهــرالحدیث

مقیـاس التكامـل  ،كثافـة االسـتعمال المهـیمن ،الكثافـات البنائیـة ،المهـیمن ،االسـتعمالاالستعمال خصوصیة االستعمال،معیار
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أي متغیر في الوقـت الحاضـر للعینـة یظهـر تأثرهـا  ؤشرفلم یالمتغیرات المتأثرة بمفردات مدینة الشبكة  اما.تعمال المهیمنلالس
 .بمفردات مدینة الشبكة

   )جرسي(العینة الثانیة  -
مفـردات مدینـة  إلـىوبـدء التحـول الكبیـر  األرضنتائج الدراسة العملیة سیطرة مفردات المدینة الحدیثة على اسـتعماالت  أفرزت

خصوصـــیة -:یـــأتيبمفـــردات المدینـــة الحدیثـــة التـــي تتمثـــل بمـــا  متـــأثرةالشـــبكة ویظهـــر ذلـــك مـــن خـــالل وجـــود اربـــع متغیـــرات 
فقد ظهر فـي  المتغیرات المتأثرة بمفردات مدینة الشبكة أما .البنائیة ،الكثافاتاالستعمال المهیمن،معیار االستعمال،االستعمال

االستعمال ،معیار االستعمال ،تعمالــــــــــــاالس خصوصیة -:يباالتفردات مدینة الشبكة تتمثل بم متأثرة العینة وجود ست متغیرات
  .مقیاس التكامل لالستعمال المهیمن ،كثافة االستعمال المهیمن ،الكثافات البنائیة،المهیمن 

  .)الشوارعالتنظیم الفضائي لشبكة (الثالث  نتائج المؤشر الرئیس 5-5-3
  )الرصافة(العینة األولى  -

نمــا اقتصــرت علــى  ٕ أظهــرت النتــائج عــدم تــأثر منطقــة الرصــافة فــي الوقــت الحاضــر بــأي مفــردة مــن مفــردات مدینــة الشــبكة وا
جمیــع   أنحیــث ظهــر فــي العینــة  المتغیــرات المتــأثرة بمفــردات المدینــة الحدیثــةمفــردات المدینــة الحدیثــة ویظهــر ذلــك مــن خــالل 

 أشـكال ،نمـط شـبكات الطـرق ،التراتبیـة مبـدأ -: یـأتيبمفـردات المدینـة الحدیثـة وتتمثـل بمـا  تـأثرتمتغیرات  شـبكة الشـوارع قـد 
بمفردات مدینة یظهر التأثر غیر ـــــــــــــمت أيلم یظهر في العینة  ،المتغیرات المتأثرة بمفردات مدینة الشبكة أما .النفاذیة ،الشوارع
  .الشبكة

  )جرسي(العینة الثانیة  -
مفـردات  إلـى األولـينتـائج الدراسـة العملیـة سـیطرة مفـردات المدینـة الحدیثـة علـى متغیـرات شـبكة الشـوارع وبـدء التحـول  أفرزت

جمیـع  متغیـرات   أنظهـرت فـي العینـة حیـث المتغیرات المتـأثرة بمفـردات المدینـة الحدیثـة مدینة الشبكة ویظهر ذلك من خالل 
 ،الشـوارع أشـكال ،نمـط شـبكات الطـرق ،التراتبیـة مبـدأ -: یـأتيبمفـردات المدینـة الحدیثـة وتتمثـل بمـا  تـأثرتارع قـد شبكة الشـو 

بمفـردات مدینـة الشـبكة  تـأثرظهر في العینة وجود متغیر واحد فقط قد  ،المتغیرات المتأثرة بمفردات مدینة الشبكة أما .النفاذیة
  .بمتغیر النفاذیةوتمثل 

  
  االستنتاجات والتوصیات .6
  النظري اإلطاراستنتاجات  6-1
  إن تشــظي المــدن هــي حالــة مســتمرة ناتجــة عــن عملیــات النمــو بفعــل عــدة عوامــل أهمهــا التكنولوجیــا الصــناعیة وتكنولوجیــا

  .أخرى حسب خصوصیة المجتمع والمدینة إلىویتباین التشظي  من مدینة  ،االتصاالت والمعلومات
  حیــث تحولــت مراكــز  ،مــن شــكل وهیكــل المدینــةفــي كــل واضــحا  اتشــظیإن التطــور التكنولــوجي بمرحلتــه الصــناعیة قــد افــرز

أمــا  مرحلــة التطــور التكنولــوجي الالحقــة المتمثلــة بمرحلــة  ،التوســع باتجــاه خطــي إلــىالمــدن التقلیدیــة مــن التمركــز األحــادي 
عــادة ضــم وارتبــاط الســتعماالت االتصــاالت والمعلومــات فقــد أفــرزت إعــادة تكــوین  ٕ لمركزیــات متعــددة أخــرى ضــمن المدینــة وا

وبــذلك أصـــبحت المــدن المعاصــرة تتصـــف بمــا یمكـــن أن یطلــق علیهـــا  ،األرض المتشــظیة بفعــل المرحلـــة الصــناعیة األولـــى
  .بكونها مدن ضمن المدینة

  المعلومـــات هـــي مركزیـــات إعـــادة ارتبـــاط إن المركزیـــات الجدیـــدة فـــي المـــدن المعاصـــرة الناتجـــة بفعـــل تقنیـــات االتصـــاالت و
علـــى مســتوى آخــر یتمثـــل  تشـــظي جدیــدوهــي فـــي نفــس الوقــت تمثــل  ارض متشــظیة بفعــل الفتـــرة الصــناعیة،الســتعماالت 

  .بالمستوى الشكلي واالجتماعي للمدینة
  المتمثلة بتطـور تقنیـات  أما في الفترة الحالیة في الفترة الصناعیة،أقصاها إن تشظي شكل وهیكل المدینة هي حالة كانت في

وعلـى مسـتوى هیكـل المدینـة أكثـر ممـا  ،واضـحا لهـذه الحالـة قـد بـدأ یظهـرانحسارا االتصاالت والمعلومات فیمكن القول بان 
 .هو علیه في المستوى الشكلي للمدینة

  لدیــه مــن خــالل تنقلــه إن جــزءا كبیــرا مــن إدراك اإلنســان للمدینــة هــو نــاتج عــن مجموعــة الصــور والخــرائط الذهنیــة المتكونــة
وبنــاء علــى ذلــك وفــي الفتــرة الصــناعیة التــي امتــازت بكثافــة اســتخدام طــرق النقــل  ســة نشــاطاته وفعالیاتــه فــي المدینــة،وممار 

كانت كثافـة وقـوة اإلدراك المتأتیـة  معظم األعمال والنشاطات، إلنجازوكثافة استخدام السیارة كونهما الوسیلتان األكثر شیوعا 
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من كثافة وقوة إدراك اإلنسان في المرحلة المعاصرة للمدینة التي تحولت الكثیر من النشـاطات والفعالیـات  علىأعن ذلك هي 
 .النمط االفتراضي بفعل تقنیات تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات إلىفیها 

 رتباطهــا بالهیكلــة ا إن مفهـوم المكــان واإلحســاس بــه وبهویتــه هـو مفهــوم یــرتبط بعــدة عوامــل أهمهـا خصوصــیة المدینــة ضــمن
وفــي الفتـرة الصــناعیة  كانـت الكثیــر مـن المــدن تمثـل طابعــا عالمیـا مــع احتفاظهـا بخصوصــیتها المتأتیـة مــن  العالمیـة للمـدن،

 إلــىللكثیــر مــن المــدن  األكبــرارتباطهــا األقــوى بهیكلهــا الــداخلي ومــع تطــور تقنیــات االتصــاالت والمعلومــات تحــول االرتبــاط 
إضـعاف مفهـوم المكـان  إلـىلهیكلة العالمیـة للمـدن وبـذلك فقـدت الكثیـر مـن المـدن خصوصـیتها ممـا أدى ارتباط خارجي مع ا

حیــث أصــبح مفهــوم المكــان  واإلحســاس بالمكــان  مرتبطــا بقــوة االرتبــاط بالهیكلــة العالمیــة للمــدن ولــیس بقــوة  ،واإلحســاس بــه
 .الهیكلة الداخلیة للمدینة نفسها

  الجدیـــد المتمثــل بالبنیــة التحتیـــة الجدیــدة لتقنیـــات تكنولوجیــا االتصــاالت والمعلومـــات والــذي أصـــبح إن  المرتكــز التكنولــوجي
 .افرز عملیات إعادة تشكیل وهیكلة للمدن المعاصرة والمواكبة لهذه التقنیات ألساس لالقتصاد العالمي والعولمي،المحرك ا

 
  استنتاجات الدراسة العملیة  6-2

ظهـر التشـظي حیـث الرصـافة بصـورة عامـة األثر الواضـح لتـأثیر مفـردات المدینـة الحدیثـة علـى  أظهرت نتائج الدراسة العملیة
  -:على مستوى

  -:،والذي یتضح فيالنسیج -:أوال
عــدم التجــانس  إلــىتجمعــات منفــردة أدت  إلــىتفكــك النســیج التقلیــدي نتیجــة دخــول شــبكة الشــوارع وتحولــه : نمــو النســیج .1

  .أنماط جدیدةوالتفكك المورفولوجي وظهور 
  .على مستوى التدرج في النسیج ةاالستمراری االنقطاع وعدم .2
 .التشظي في المقیاس باعتماد وسائل النقل مقیاسا في النسیج الحضري بدال من المقیاس اإلنساني .3
  -:إذ یتضح التشظي في ،استعماالت األرض -:ثانیا

هیمنـــة االســـتعمال التجـــاري و ظهـــور الفصـــل بـــین االســـتعماالت واعتمـــاد المعیـــار الـــوظیفي، وظهـــور اســـتعماالت جدیـــدة  .1
  .الصناعي على االستعمال السكني

 .لالستعماالت المهیمنة زیادة الكثافات البنائیة .2
  -:شبكة الشوارع، یتضح التشظي في شبكة الشوارع من خالل -:ثالثا

  .طرق ومورفولوجیتها من التنظیم العضوي التقلیدي إلى الهندسي ذو التراتبیة القیاسیةالتحول في نمط شبكة ال .1
  .الرتابة العالیة في الشوارع والنفاذیة العالیة بما یتوافق مع النظام الشبكي .2

  -:فیتضح من خالل ) جرسي(أما نتائج الدراسة العملیة في قیاس التشظي في مدینة الشبكة 
  -:یتضح في، والذي النسیج-:أوال

  نمو النسیج حول مركزیات متعددة : نمو النسیج .1
  . االختالل في مستوى تدرج النسیج .2
 .المقیاس اإلنسانيأو وسائل النقل مقیاسا المقیاس االفتراضي بدال من  التشظي في المقیاس باعتماد .3
  -:إذ یتضح التشظي في ،استعماالت األرض -:ثانیا

  .المختلطهیمنة االستعمال و ، وظهور استعماالت جدیدة االفتراضيمعیار بین االستعماالت واعتماد الالتداخل  .1
 . تقلص واختالل الكثافات في المراكز القطاعیة واستمراریة هیمنتها في المراكز الحضریة الجدیدة .2
  -:الشوارع من خالل یتضح التشظي في شبكة ،شبكة الشوارع: ثالثا
  .، مع اختالل النفاذیة التراتبیة القیاسیة وذاستمرار سیادة التنظیم الهندسي  .1
 .الرتابة العالیة في الشوارع بما یتوافق مع النظام الشبكي .2
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  یاتــــالتوص 6-3
ومــؤثرًا تملیــه علینــا  مــن خــالل االســتنتاجات التــي تــم التوصــل إلیهــا ولغــرض تحقیــق إمكانیــة االســتفادة وأن نمتلــك دورًا فــاعالً 

  -:بمجموعة من النقاط أهمهایمكن أن نوصي خصوصیتنا 
مكانیـة دراسـة مفــاهیم التكنولوجیـا بشــكل یتـوازى مــع الـنهج التقلیــدي فـي تخطــیط المـدن بصــورة عامـة والمدینــة العربیـة بصــورة إ - 

 .خاصة وفق منهج یتسم بالعمق والعملیة إلفراز أفكار ذات خصوصیة وطابع تكنولوجي
 إلـىضرورة وجود جهة مرجعیة تمتلـك المـؤهالت العلمیـة التـي تمكنهـا مـن تبنـي عناصـر التكنولوجیـا الحدیثـة ومتابعـة دخولهـا  - 

 .العمل على تطویر هذا األداء من خالل عمل الدراسات والبحوث التي من شأنها رفع كفاءة النظام العمراني المحليالمدینة و 
للمفـاهیم واألفكـار ذات الطـابع التكنولـوجي سـواء علـى مسـتوى مفـاهیم الثـورة الصـناعیة  ضرورة االبتعاد عن االقتبـاس األعمـى - 

 .أو تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات
إیجـــاد وصـــیاغة القـــوانین والتشـــریعات اعتمـــادا علـــى المؤشـــرات التـــي تحـــافظ علـــى خصوصـــیة المـــدن العربیـــة ضـــمن الهویـــة  - 

القــوانین والتعلیمــات القائمــة والمتعلقـة بالمدینــة وشــوارعها وأبنیتهــا ذات محــددات المعاصـرة، و یكــون الهیكــل العــام للتشـریعات و 
ٍ ومعاییر تخطیطیة وتصمیمیة، وبما یحقق بیئة مدینة ذات خصوصی  .ة عربیة وذات طابع تكنولوجي عال

ـــدرس مـــن قبــل أســـاتذة الج -  ُ امعـــات، لمـــا ضــرورة وضـــع مـــنهج معمــاري تكنولـــوجي دراســـي لطلبــة دراســـة الهندســـة المعماریــة، ی
 .للموضوع من تأثیر على مدى السنین المقبلة وخصوصًا على مدینة بغداد

  
  

  واألجنبیة  المصادر العربیة
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نسیج مدینة جرسي القدیم على ضفة نهر ) 3- 5(شكل 
  1932 هدسون  

:لمصدرا
http://www.flickr.com/photos/wavz13/4083038756/  

  
 

الصـناعیة عـام )  (exchange placeیوضـح منطقـة) 4-5(شـكل
والواقعـــة علـــى الواجهـــة النهریـــة ویالحـــظ فـــي االفـــق البعیـــد  1955

وافـــراط )  (journal squareمركـــز المدینـــة التجـــاري االداري 
یـــة فیـــه وهیمنتـــة علـــى التوســـع العمـــودي فیـــه والكثافـــة البنائیـــة العال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــیج المدینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  :المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر/نســـــــــــــــــــــ
http://www.flickr.com/photos/wavz13/408227843

7/  
 

 

 
 

الخمسة ، مركز الرصافة القدیمة والشوارع   ) 2- 5(شكل 
ww.earth.google.com :المصدر/   

 
 

: المصدر/ الرصافة  ، استعماالت األرض لمنطقة) 1- 5(شكل 
www.arabicatprovohigh.blogspot.com 
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: المصدر/ استعماالت األرض لمدینة جرسي حدیثا ) 7- 5( شكل 
http://coastlineaerials.com/Stock_Aerial_Photos.html  

  
 

/ لمدینة جرسي حدیثا) exchange place(ومنطقة ) waterfront( یوضح الضفة النهریة) 6- 5) (5- 5( شكل 
  http://coastlineaerials.com/Stock_Aerial_Photos.html: المصدر

  
 

exchange place) 
 م

exchange place) 
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 قـــــــــــــــــــــــــــــــــالمالح
 (Jersey )مدینة جرسي و   مركز الرصافة   ،التشظي الحضري للنسیجمؤشرات ، )1(جدول رقم 

 المتغیرات المدینة الحدیثة مدینة الشبكة 

النسیج
 

 ارتفاع النسیج إفراط التوسع العمودي تقلص اإلفراط و تداخلھ مع االفتراضي
  

 نوع الترابط ھندسي ھندسي متداخل مع الترابط االفتراضي
  

منفردة ذو تخطیط ھندسي على أساس متطلبات تجمعات 
 تكنولوجیة و  افتراضیة

تجمعات منفردة ذو تخطیط ھندسي 
 على أساس متطلبات تكنولوجیة

 نمو النسیج

  
 خصوصیة النسیج خصوصیة المدینةتمثل  عولمیا تمثل طابعاً عالمیاُ 

  
 النسیجمقیاس  وسائل النقل تكنولوجیا االتصاالت و المعلومات

  
 التدرج في النسیج غیاب التدرج الھرمي غیاب و اختالل خاصیة التدرج

         
الهیمنة في  مركزیة مراكز متعددة

   التكوین

 

 

 

 

 

  

 

 

 (Jersey )ومدینة جرسي مركز الرصافة   ،مؤشرات التشظي الحضري الستعماالت األرض، )2(جدول رقم 

 المتغیرات المدینة الحدیثة مدینة الشبكة

ض
أستعماالت األر

 

 خصوصیة االستعمال الفصل بین االستعماالت تداخل االستعماالت
  

 معیار االستعمال معیار وظیفي معیار تكنولوجي
  

 المھیمن االستعمال تجاري وصناعي تجاري وافتراضي
         

   الكثافات البنائیة  عالیةكثافات  تقلص واختالل الكثافات
 كثافة االستعمال المھیمن المنطقة المركزیة المناطق المنعزلة المنفصلة

  
مقیاس التكامل لالستعمال  محلي عالمي

   المھیمن
 

  

  

  

 

 

 

 مدینة جرسي و    مركز الرصافة  ،مؤشرات التشظي الحضري للتنظیم الفضائي لشبكة الشوارع، )3(جدول رقم 
 

 المتغیرات المدینة الحدیثة ةالشبك لمدینة

شبكة الشوارع
  مبدأ التراتبیة تراتبیة قیاسیة اختالل مبدأ التراتبیة  

         
            نمط شبكات الطرق )شعاعي, شبكي, خطي(ھندسي ) شعاعي,شبكي,خطي(ھندسي

          أشكال الشوارع الرتابة العالیة في أشكال الشوارع الشوارعالرتابة العالیة في أشكال 
  نفاذیة عالیة اختالل النفاذیة

   النفاذیة
 
 

 

 

 

  

العدد ٢٢ - ٢٣ - ٢٤ تشرین االول ٢٠١١ المجلة العراقیة للھندسة المعماریة




