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Design Principles for Urban Open Spaces in Makkah Central Area
Abstract
The urban development of the central area of Makkah city during the last decade concentrated on the
expansion of the holy mosque and residential projects which increase the density while it neglected to
provide urban open spaces which are considered as an essential element of the urban fabric. At the same
time existing urban open spaces lack the basic requirements and suffer from the unacceptable density
comparing with the international standards which affect users' safety and security. This study which follow
the analytical, descriptive approach and depends on literature review and field data, will explore the existing
situation of the urban open space and identify the peak times and calculate densities and discuss future
development to introduce the design principles which will improve the quality of the Urban Open Spaces in
Makkah Central Area. مقدمة
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األسس والمرتكزات التصميمية
للفراغات العمرانية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة
إدريس ،محمد بن عبد الله
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ملخص

تركز النهضة ززعلنهنيرنضلززعله يضمرززعلنهيرك لززعلهيللضززعليكززعلنهيكريززعلوززخلميززوكفلن لززانةلانه ززليوالاروز للنهمو ززعل
نالستلنوبلعله يسجللنهحرنم،لهملترنعخلتاورلنهفرنغوالنهنيرنضلزعلنهتزخلتي زنلعضرزرلرفزلالوزخلنهضسزلالنهنيرنضزخل،ل
كيززولمفلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلنهيتززاورإلتفترززرللهززيلنلضززيلنهينززوللرلانهيرتكزز نالنهترززيليلعلااللتحرزز لنحتلوجززوال
نهيسززت ليلفلااللنهبنززللنالضسززوضخخلايززفل ززلنلمعيززونلنهررززللانهيتوبنززعلهززبنيلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلوززخلنهيضمرززعل
نهيرك لعلبيكعلنهيكريعلنت حلمضةولتشةلل لنليانسملري وفلانهحال حويوًلشلللنللضتالعضهلنرتفوعلك ووعلنهيشزوإل
عفلنهينلالالنهمبلنلع،لان تلملنهيشزوإلليز لنهيركبزوالاحزلاعلنهنللزلليزفلنهحزانلعلنهي ت فزعخ اتسزنيلنهلرنسزعل
نهتخلتتب لنهيزضةالنهارزفخلنهتح ل زخلاتنتيزللع زيلنهلرنسزوالنهسزوبرعلانأعيزونلنهيللنضلزعلوزخلجيز لنهين ايزواللهزيل
ترللملنهيرتك نالانهينوللرلنهتريليلعلنهتخلتحسزفلاتةلزالنهفرنغزوالنهنيرنضلزعلبوهيضمرزعلنهيرك لزعلبيكزعلنهيكريزعل
هيسززت ليلةولاذهززمليززفل ززلن ليرنجنززعليا ززاعلنهفرنغززوالنهنيرنضلززع،لنهتنززرعلع ززيلنها ز لنهززرن فله يضمرززعل

نهيرك لززع،ليحوكززوإلنهتجزززور لنهنوهيلززعلوززخليحزززونلترززيلمله فرنغزززوالنهنيرنضلززع،لنهتنززرعلع زززيلنها زز لنهزززرن فل
ه فرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعل(حررلاتحللللنهفرنغوالنهنيرنضلزعلنهرفلسزعلوزخلنهيضمرزعل
نهيرك لززع-لنه رززوفالنهنيرنضلززعلانهةضلسززلعله فرنغززوالنهنيرنضلززعلبوهيضمرززعلنهيرك لززع-لحرززرلنهك ووززوالاتحللززلل
ما زوالنهززذراإلوزخلنهفرنغززوالنهنيرنضلزعلنهرفلسززع-لتحللزللنأضشززمعلنهي ت فزعلهيسززت ليخلنهفرنغزوا لانهتنززرعلع ززيل

نهضيالنهنيرنضخلنهيتا له يضمرعلنهيرك لعلكذهملنهتنزرعلع زيلنهوزراعلنهبلفلزعلبوهيضمرزعلنهيرك لزعلات لر زولع زيل
نهفرنغوالنهنيرنضلزعلاترزللملنهيرتكز نالانهينزوللرلنهترزيليلعلنهتزخلتسزوعللوزخلتحسزفلاتةلفزعلنهفرنغزوالنهنيرنضلزعل
بوهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعلهيست ليلةوخ
Design Principles for Urban Open Spaces in Makkah Central Area
Abstract

The urban development of the central area of Makkah city during the last decade concentrated
on the expansion of the holy mosque and residential projects which increase the density while it
neglected to provide urban open spaces which are considered as an essential element of the
urban fabric. At the same time existing urban open spaces lack the basic requirements and
suffer from the unacceptable density comparing with the international standards which affect
users' safety and security. This study which follow the analytical, descriptive approach and
depends on literature review and field data, will explore the existing situation of the urban open
space and identify the peak times and calculate densities and discuss future development to
introduce the design principles which will improve the quality of the Urban Open Spaces in
Makkah Central Area.

مقدمة
شةلا لنهيضمرع لنهيرك لع لهيللضع ليكع لنهيكريع لضة ع لعيرنضلع لجبورإ ل لن لنهنرال لنهيو لع لتي ا لوخ لتاسنع لنهيسجلل
نهحرنم لالضشوة لنهنللل ليف لنهيشورل لنه يع لذنا لنالرتفوعوا لنهنوهلع لالستلنو لنأعلنل لنهكبلرإ ليف لنهحجوج لانهينتيرلفل
انه انر،لغلرلمفل ذهلنهضة علنهنيرنضلعلترك الوخلميوكفلن لانةلانه ليوالارو للنهمو علنالستلنوبلعله يسجللنهحرنم،لهمل
ترنعخ لتاور لنهفرنغوا لنهنيرنضلع لنهتخ لت لم لنهيضمرعلاتضرن لنهحركع ليفلنهيسوكفللهيلنهيسجل لنهحرنم لاتسوعل لوخ لتحسلفل
نهوراعلنهبلفلعلوخلنهيضوم لنهي لحيعلانيترورةوله حوملل ووعللهيليولتاورهليفليان لالسترنحعله حجوجلنهكبورلوخل
نهسفلانهحجوج لنهروليلفليفليسوكفلبنللإ لل ووعللهيلنهنلللليفلنهضشوموالنه ورجلع،لكيولمفلنهفرنغوالنهنيرنضلعلنهيتاورإل
تفتررللهيلنلضيلنهينوللرلانهيرتك نالنهتريليلعلااللتحر لنحتلوجوالنهيست ليلفلااللنهبنللنالضسوضخخلايفل لنلمعيونل
نهررللا نهيتوبنعلهبنيلنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعلنت حلمضةولتشةلل لنليانسملري وفل
انهحال حويوًلشلللنللضتالعضهلنرتفوعلك ووعلنهيشوإل(شكنل 1لعفلنهينلالالنهمبلنلع،لان تلملنهيشوإللي لنهيركبوال(شكنل
 2للاحلاعلنهنلللليفلنهحانلعلنهي ت فعخ

1لينةلل ولملنهحريلفلنهشرلفلفلأبحوعلنهحال-لجوينعلمملنهررى ل
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شكل  :1ارتفاع كثافة المشاة في الطرق والممرات
المصدر :الباحث

شكل  :2اختالط المشاة مع المركبات
المصدر :الباحث

الهدف ومنهجية البحث
اتسنيلنهلرنسعلنهتخلتتب لنهيضةالنهارفخلنهتح ل خلاتنتيللع يلنهلرنسوالنهسوبرعلانأعيونلنهيللنضلعلوخلجي ل
نهين ايواللهيلترللملنهيرتك نالانهينوللرلنهتريليلعلنهتخلتحسفلاتةلالنهفرنغوالنهنيرنضلعلبوهيضمرعلنهيرك لعلبيكعل
نهيكريعلهيست ليلةولاذهمليفل لن ل ل
 يرنجنعليا اعلنهفرنغوالنهنيرنضلعخ
 نهتنرعلع يلنها لنهرن فله يضمرعلنهيرك لعخ
 يحوكوإلنهتجور لنهنوهيلعلوخليجونلتريلمله فرنغوالنهنيرنضلعخ
 نهتنرعلع يلنها لنهرن فله فرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعخ
1خ حررلاتحللللنهفرنغوالنهنيرنضلعلنهرفلسعلوخلنهيضمرعلنهيرك لع
2خ نه روفالنهنيرنضلعلانهةضلسلعله فرنغوالنهنيرنضلعلبوهيضمرعلنهيرك لعخ
3خ حررلنهك وووالاتحللللما والنهذراإلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعلنهرفلسعخ
4خ تحللللنأضشمعلنهي ت فعلهيست ليخلنهفرنغواخ
 نهتنرعلع يلنهضيالنهنيرنضخلنهيتا له يضمرعلنهيرك لعخ ل
 نهتنرعلع يلنهوراعلنهبلفلعلبوهيضمرعلنهيرك لعلات لر ولع يلنهفرنغوالنهنيرنضلع ل
 ترللملنهيرتك نالانهينوللرلنهتريليلعلنهتخلتسوعللوخلتحسفلاتةلفعلنهفرنغوالنهنيرنضلعلبوهيضمرعلنهيرك لعلبيكعل
نهيكريعلهيست ليلةوخ ل

أوال :الفراغات العمرانية )(Urban Open Space
تنللنهفرنغوالنهنيرنضلعلعضررلرفلالايكينلأيلضسلالعيرنضخ،لات ن للارنًليةيوًلوخلتشكلنلنهيللضعللاربملمحلوفةوليز ل
بن هلنهبنيلاتسةنلحركعلنهسزكوفلاتسزوعللوزخلنهارزانللهزيليرنورةزولع زيلن زتلعلمضيومةزولا روفرزةوخلووهفرنغزوال
نهنيرنضلعلليكفلمفلت ذلعلإلمشكونلي نلنهمرق،لانهيلوللف،لانهحزلنف لنهنويزع،لانهبرحزوالنهسزكضلعلبزلفلنهيبزوضخل(شزكنل 3خل
اهرلل ويلنهنلللليفلنهيت ررلفلوخلتنرلعلنهفزرن لنهنيرنضزخ،لوزوهتنرلعلنهنزومله فرنغزوالنهنيرنضلزعل زالكزنلنهفرنغزوال
بشرلةولنهنويعلانه ورعلوخلنهضسلالنهنيرنضخخ
ل
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شكل  :3نموذج للفراغات العمرانية بالمنطقة المركزية
المصدر :أمانة العاصمة المقدسة

لميزولتنرلزعلنهيت ررزلفلوضجزللمفلل) (Krier 1979زللعزرعلنهفزرن لنهنيرنضزخلبكزنلمضزانعلنهفرنغزوالبزلفلنهيبزوضخلوزخل
نهيللضزعلانهيضزوم لنهيحلمزعلبةزو،لوزخلحزلفلذكزرل)(Lutly 1992لمفلكزنلمريلو زوةلي زنلنهمزرقلانهييزرنالانهيلعز ل
انهحلنف لنهنويعلانه ورعلتنتبرلورن لعيرنضخلالبللمفللكافلعضررلمسوسخلوخلنهيللضعلاالبللمفللنميل رزوفالاجزالإل
نهبلفزعلنهنيرنضلزع،لايزخ رنًلعزرعل)(Siksna 2000لنهفزرن لنهنيرنضزخلبكزنلنهفرنغزوالنه ورجلزعلوزخليزلضضولانهتزخلتحت زفل
نهضشوموالنهنويعخلاييولسب للت حلم يلعلتاورلنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيللضزعلهتزتيكفليزفلنست زووعلنهضشزوموالنه ورجلزعل
بجيل لمضانعةولانهت كلللع يلتحرل لنهجالإلنهتخلتسوعللع يلييورسعلنهضشومواخلل ل

تطور الفراغات العمرانية )(Development of urban open spaces
يضذلضش النهبلفعلنهنيرنضلعلكوضالنهفرنغواليم لعوملايةمله يجتي ،لحلعلتيورالنهضشوموالنهي ت فعلولةولوتنرللنأسانق،ل
اتروملنالحتفوالا،لانهمراالنهللضلع،لا لللرج لتمارلنهفرنغوالنهنيرنضلعلكنضررلرفلالوخلنهيللضعللهيلنهنررلن غرلرخل
حلعلنست ليالكسوحواله نبولإل)(agoraل ملمارالهتربحليكوفلنهساق،لاكذهملنهحونلبوهضسبعلهإليبرنمارلزعلنهرايوضلزعل
)(Forumللاوخلنهنرارلنهاسميلكوضالسوحعلنهيللضع ل)(Town Squareل لنهيللضعلنهضوبيلحلعلكوضالتي نلنهحلوإل
نه ورجلعله سكوفل)(Outdoor Livingللوةخليكوفله تساقلانالحتفوالالاسيوعلنأ بورلانهتنرعلع يلنهنوهملنه ورجخل
)،(Marcus and Francis 1998لابغيلنهضورلعفلحجملاضاعلنهفرن لنهنيرنضخللاللمضزهلعضرزرلرفزلالايكيزنله ضسزلال
نهنيرنضخخلل ل

أهمية الفراغات العمرانية

)(Importance of urban open spaces

تي ززنلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلبرززفعلعويززعلنهنضورززرلنهمبلنلززعلوززخلنهضسززلالنهنيرنضززخ،لاتززاورلنهنللززلليززفلنهيتم بززواله يللضززعل
انهسزكوف،لا زللبلضزاللرنسزعل-ل)Conserving Design for Subdivision (Arndt 1996ل-لم يلزعلتزاورلنهفرنغزوال
نهنيرنضلعلوخلنهبلفعلنهسكضلعلاربمعل بزلفلنرتفزوعل ليزعلنأريلمالنهيسزكفلنهيجزوارله يضزوم لنهيفتاحزع،لاوزخلنهحرلرزعلل نز ل
تززاورلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعللارنًليةي زوًلوززخلنالرترززوةلبوهبلفززعلنهسززكضلعلورززللبلضززعلنهلرنسززعلنهتززخلمعززل ولنهبوحززعلعززفلنهتغلززرنال
نهنيرنضلعلوخلت ململنأحلوةلنهسكضلعل( 2002لمفلتاورلنهفرنغوالوخلنهبلفعلنهسزكضلعللسزوعللوزخلتحسزلفلنهوزراعلنهيضو لزعل
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)(Microclimateلالفننلنهنل والنالجتيوعلعلبلفلنهسكوفلالاورلميوكفله ضشوموالنه ورجلعلالحر لنأيزفل رارزوًللذنل
يولراعخلن تلورلنهيا لاتاورلنهيرنو لانه ليوالنأسوسلعخل ل

تصنيف الفراغات العمرانية )(Classification of urban open spaces
رضعلكورلرل)(Krier 1979لنهفرنغزوالنهنيرنضلزعللهزيلرزضفلفلرفلسزلفل يزو لنهسزوحع ) (Squareلانهمرلز ل)(Streetل
اا حلمفلنه روفالنهشك لعله رضفلفليتشوبةهلوخلحلفلت ت عليروللالنهجلنرلنهيحلمعلبةزو،لااووففةيزولانهحركزعلولةيزول
انهتخلتنمخلهكنليضةيولنهمزوب لنهييلز ،لاليكزفلت رزضلعلنهسزوحعلبضزوةلع زيلاولفتةزو،لايا نةزو،لاضاعلزعلنالسزت لنملوةضزومل
سوحعلنهيللضعلنهرفلسلعلوةخلتتاسملنهيللضعلاتروملولةولنالحتفوالالنهرسيلعلانهيةرجوضوا،لوخلحلفل ضوملسوحعلنهحزخلانهتزخل
لستفولليضةولوخلتاولرليلع لهألمفونلاميوكفلتجي له كبورلابنيليضوسبوالنهسكوفخ ل

أنماط الفراغات العمرانية )(Typology of urban open spaces
ل ووعللهيلترضلعلنهفرنغوالنهنيرنضلعل سملكرلرل( Krier1191لمضيومةزولابزلفلمضةزولتسزتيل وليزفل ل زعلمشزكونل ضلسزلعل
رفلسلعل خلنهيرب لانهلنفرإلانهي عل(شكنل 4ل امرج لن حسوالبزوهفرن للهزيلجزالإلنهشزكنخلالليكزفلمفلض زلعلمفلجيلز ل
نأشكونلل للت ذلنهشكنلنهيضتوملالغلرلنهيضتومل(شكنل، 5لاللخ رلشكنلنهفرن لاجالتهلع يلاولفتهلامرلرعلنالست لنمخ ل

أشكال الفراغات

غير
منتظم

منتظم

شكل  :4أشكال الفراغات العمرانية
المصدرKrier 1979:

شكل  :5األشكال غير المنتظمة للفراغات العمرانية
المصدرKrier 1979:
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أنواع وتدرجات الفراغات العمرانية
ت ن لاووفعلنهفرنغوالنهنيرنضلعلانسزتنيوالتةولللارنًلرفلسزوًلوزخلتحلزللضاعلتةزولاتكزالفلنهتزلرجلنهةريزخلهةزو،لا زللرزضعل
Lutleyل( 1992لمضانعلنهفرنغوالنهنيرنضلعللهيلمربنزعلمضزانع لنهفزرن لنهنزوم،لانهفزرن لشزبهلنهنزوم،لانهفزرن لشزبهلنه زوا،ل
انهفرن لنه وال(شكنل 6لاليكفلتنرلعلكنلضاعلع يلنهضحالنهتوهخ لل ل
 الفراغ العام
نهفرن لنهيتوحلهلست لنيوالنهنويعلاليكفلأيلورللنست لنيةوللافلشراملمال لاللي نلنهشانرعلنهرفلسعلانهيلوللفلنهنويع،ل
اييرنالنهيشوإ،لانأسانقخلل ل
 الفراغ شبه العام
نهفرن لنهيتوحله نويعلي لاجاللبنيلنهرلاللااللليكفلأيلورلليفلنست ليةوللالللذنلحرنلع زيلترزرلحلبزذهملمالبترتلز ل
يسب خ ل
 الفراغ شبه الخاص
ورن للشترملوخلنست ليهليجياععلينلضعليفلنأش والاالللح لله نويعلنست لنيهلي نلنهفرن لنهسكضخله يجوارإلنهسكضلع،ل
اورن ليل نلنهيبضيلنهسكضخخل ل
 الفراغ الخاص
ورن لذالي كلعل ورعلالست لمليفل بنليوهكهلورملاالللسيحله نويعلبوست لنيه،لي نلورن لنهيسكفخ ل

شكل  :6التدرج في الفراغات العمرانية
المصدر :إدريس 1425

السوعللنهتلرجلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلتحرل لنهترنبملبلفلمج نةلنهيللضعلمالنهحزخلنهسزكضخلالحرز لنه رارزلعلاليةزلل
هلضترونليفلج ةلأ ر،لا للحولمفلنهتلرجلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعل زللن تفزيلوزخلينوزمليزلضضوليز لل زانلنهزضيملنهشزبكخ،ل
انأضيوملنهغرلبعلع يلبلفتضولاهمللتبريللاللنهفرن لنهنوملنهيتي نلوخلنهمرق،لانهفرن لنه والنهيتي نلوزخلنهيسزكف،لوزخلحزلفل
ن تفيلنهفرن لشبهلنهنوم،لانهفرن لشبهلنه والانه ذنفللربمزوفلبلضةيزولييزولنضنكزالسز بوًلع زيلجزالإلنهبلفزعلنهسزكضلعلاعمزنل
نهك لرليفلنه روفالانهاووفعلاوخليرليتةولنه رارلعخل ل

العوامل المؤثرة في جودة الفراغات العمرانية
)(Factors influence the quality of urban open spaces
تتز رلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلبوهنللززلليززفلنهنانيززنلاتز تخلوززخليرززليتةولنهنانيززنلنهبلفلززعلبشززرلةولنهيضو لززعلانهمبلنلززع،لوكيززول ززال
ينراعلو فلنهيضوم لنهيفتاحعلينر عليبوشرإله تر بوالنهجالزعلييزوللنزريليسزت ليلةولهي ت زعلنهوزراعلنهيضو لزعليزفل
شيالارلوحلاميمورليولهمللرنعيلذهم،لاكذهملنهحونلبوهضسبعله وراعلنهمباغرنولع،لميزولنهيا ز لاليكوضلزعلنهارزانلوةيزول
نهيحللنفلنهرفلسلوفلالست لملنهفرنغزوالنهنيرنضلزع،لوك يزولكزوفلنهيا ز ليضوسز لاسزةنلنهارزانلك يزول نلالنالسزتفولإليضةزول
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انهنكالرحلحخلااللليكفللغفونلعضرريلنأيفلانهسليعلوخلتشجل لنالستفولإليفلنهفرنغوالنهنيرنضلعلل زووعللهزيلتزاورل
نهيرنو لانه ليوا،لاهننلورزلنفلنه رارزلعل زالنهسزب لنهزرفلالوزخلعزلملنالسزتفولإليزفلنهفرنغزوالنهنيرنضلزعلا رارزوًل
لن نلنأحلوةلنهسكضلعلنهتخلمربحالنهفرنغوالولةوليجراحعليفلجيل لنهيبوضخلنهيحلمعلبةولانضحرزرلنسزت لنيةولع زيلوفزعل
ينلضعليفلنهسكوفخل ل

أسس تصميم الفراغات العمرانية )(Design principles of urban open spaces
هتمالرلورنغوالعيرنضلعلجللإللن نلنهبلفعلنهنيرنضلعلاليكفلنالسزتفولإليضةزولاتزخليلاووففةزولع زيلنهاجزهلنهرزحلحلاتيكزفل
نهيست ليلفللمارلنهيت ررلفلنهنلللليفللنأسالنهتريليلع ل
) (Siksna 2000لانهتخلليكفلت لرةولوخليولل خ ل
 أعطاء الهوية المناسبة للفراغ ). (Identity
العلنهيكوفلنهنضررلنهرفلالوخلعي لعلتريلملنهفرن لالحرالنهيريملنهنيرنضخلع يلذهمخل ل
 إظهار خصائص المكان ).(Character
نالستفولإليفل روفالنهيكوفلانهتخلتنلليفلنهفرالنهيتوحعلوخلنهيا لانهتخلليكفلنستغلهةولوخلتاولعلبنيلنهنضوررل
نهتريليلعخ
 البساطة في التصميم ). (Simplicity
تسوعللنهبسومعلوخلتريلملنهفرن لع يلسةاهعلنست لنيهللافليروع لع يلنهيست ليلفخ
 الوضوح في التصميم ). (Clarity
ليكفلنها احلنهيست ليلفله فرن لوخلسةاهعلنهارانله يضوم لنهيم ابعلكيوللسوعللع يلتسةلنلمعيونلنهرلوضعلانهتشغلنل
اليكفلنهجةوالنأيضلعلانه ليلعلبوهرلوملبيةويةوخ
 المالئمة مع البيئة المحيطة ). (Compatibility
تتنريلنهيضوم لنهيفتاحعله تر بوالنهيضو لعليبوشرإلل ووعللهيلت لرلنهبلفعلنهيبضلعلنهيحلمعلبةولييوللتم ليرنعوإلذهملوخل
يرنحنلنهتريلمل راروًلوليوللتن لبوهتةالعلانهتو لنخ
 مراعاة العالقة بين الفراغ والعناصر المحيطة )(Scale
ً
لنللنهفرن لعضررلنهربملنهرفلاله نضوررلنهيحلمعلبه لاالبلليفليرنعوإلهملا رارو ليوللتن لبيسوحعلنهفرن لانرتفوعل
نهنضوررلنهيحلمعلبهخلل
 المقدرة على تعدد االستعماالت ). (Multipurpose use
لسوعل لنهفرن ليتنلل لنالستنيوالا لنهيست ليلف لع ي لييورسع لضشوموتةم لنه ورجلع لنهي ت فع لوخ لجيلنه لنأا وا لالحر ل
نهيراضعلوخلذهمخل
 ايجاد الفراغات التحويلية )( Transition spaces
نهت كلل لع ي لربم لنهفرنغوا لنهنيرنضلع لوخ لنهيللضع لببن ةو لنهبني لعف لمرل لورنغوا لتحال لع ل هبضوة لضووم ليترنبم ليفل
نهفرنغواللن نلنهيللضعخل ل

ثانيا :محاكاة التجارب العالمية في مجال تصميم الفراغات العمرانية
يفل لنليرنجنعليا اعلنهلرنسعلتملنهتنرعلع يلنهنلللليفلنهتجور لنهتخلليكفلنالستفولإليضةولوخلتمالرلنهفرنغوال
نهنيرنضلع لبوهيضمرع لمهيرك لع لحلع لتم لنهتركل لع ي لسللضخ ل(شكن ل 7لاسضغووارإ ل(شكن ل 8لايوضلل ل(شكن ل 9لهتشوبهل
نهوراع لنهبلفلع لضسبللو ًخ لا ل لتبلف ليلى لن تيوم لنهجةوا لنهيسخهع لعف لتمالر لنهفرنغوا لنعيرنضلع لا رارو ً لوخ لنهيضوم ل
نهيرك لعلع يلم يلعلتحرل لنحتلوجوالنهيست ليلفلايرنعوإلنهينوللرلنهتريليلعلنهيتي علوخ ل ل
 معموةلنهةالعلنهيضوسبعله فرن لل لوةورل روفالنهيكوف نهبسومعلوخلنهتريلملانها احلوخلنهتريلملانهيلفيعلي لنهبلفعلنهيحلمعل يرنعوإلنهنل علبلفلنهفرن لانهنضوررلنهيحلمعل نهيرلرإلع يلتنلللنالستنيوالالل ووعللهيلت الل ولبوهفرشلنهيضوس ليفليروعللنهج االنهيرلحعلان وةإلنهيضوسبعلانهتشجلرلنهيلفملهبلفعلنهيكوفلاضانولرل
يلوهلنهشر لانهررعلبيانللاضاعلواليفلبلفعلنهيضمرع،لييولنضنكالنلجوبوًلع يلحجملنالستنيونلنهلايخلااورلبلفعل ورجلعل
يلفيعلايتيل إخ
ل
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شكل  :9مجموعة من الفراغات العمرانية في وسط مدينة سيدني والتي تظهر مدى مراعاة المعايير
التصميمية للفراغات العمرانية
المصدر http://www.sydney-australia.biz/maps/city/ :ل
ل

شكل  :8مجموعة من الفراغات العمرانية في وسط مدينة سنغافورة التي والتي تظهر مدى
مراعاة المعايير التصميمية للفراغات العمرانية
المصدرhttp://www.ezilon.com/maps/asia/singapore-maps.html :
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شكل  :1مجموعة من الفراغات العمرانية في وسط مدينة مانيال التي والتي تظهر مدى مراعاة المعايير التصميمية للفراغات
العمرانية
المصدر http://www.asianinfo.org/asianinfo/countries_map/map-picture/manila.jpg :ل

ثالثا :المنطقة المركزية بمكة المكرمة
تر ليكعلنهيكريعلوخلنهجةعلنهغربلعله يي كعلنهنربلعلنهسناللعلاع يلبنلل70كملتررلبولعفلنهبحرلنأحيرليفلجةعلنهشرقل
(شكن ل ، 10لا خ لمح لنهبروع للهي لنه ه لارساهه لولةو ل بم لنهاحخ لايضةو لنضم را لنهلعاإ لن سليلع ،لا خ ليةاى ل ا ل
نهيخيضلف لوخ لكن ليكوف لحلع لنهبلا لنهحرنم لانهكنبع لنهيشروع ل ب ع لنهيس يلف ،لحبو و لنه ه لسبحوضه لاتنوهي لبمبلنع لجغرنولعل
ايضو لعلهنباللارنًليةيوًلوخلتشكل ةولنهنيرنضخ،لوةخلتر لع يلنهسفاحلنهلضلولهجبونلنهسرانا،لاتي نلضرمعلنهتروةلبلفلتةويهلل
انهجبون،لاكوضالنهجبونلتحلملبيكعل بنلمفلتربحلوخ لنهيضمرعلنهيرك لعلوخلا تضولنهحو رل(شكنل 11لايفلم ملامشةرل
ذهلنهجبون لجبنل نلرنوفلاجبنلمبخل بلالاجبنل ضليلاجبنل ضليعخ ل

شكل  :11الجبال المحيطة بمكة قديما
شكل  :11موقع مدينة مكة المكرمة بالنسبة للمملكة
المصدر :معراج مروا  1425ل
المصدر :معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحجلللللللللللللللللللللللللللللل

ا ززللسززو مل ززذنلنهتكززالفلنهمبلنززخلوززخلللجززوللبلفززعلعيرنضلززعلذنالمززوب لورلززللايتيل ز لترنعززخلنهوززراعلنهبلفلززعل(نهمبلنلززعل
انهيضو لع لانالجتيوعلعلانال تروللعًل(شكنل. 12ليفل لنلنهربملبلفلنهوراعلنهبلفلعلانحتلوجــوالنهسزكوفلييزولضزتالعضزهل
بلفعلسكضلعليلفيعلضفترل ولوخلا تضولنهحو زر،لايز لنهتاسزنوالنهيسزتيرإله يسزجللنهحزرنمل زلنلنهنرزاللنهيو زلعلالسزتلنو ل
نه لززولإلنهيمززرلإلوززخلمعززـلنللنهحجـززـوجلانهينتيززرلفلانهز انرلم ل ززالنهنللززلليززفلنأحلززوةلنهسززكضلعلنهتززخلكوضززالتنكززالنهبلفززعل
نهنيرنضلعلنهتر لللعلهيكعلنهيكريعخ
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شكل  :12البيئة العمرانية التقليدية
المصدر :إدريس 1422

اتر لنهيضمرعلنهيرك لعلهيكعلنهيكريعلوخلاسملنهكت علنهنيرنضلعله يللضعلاتشغنللنفرإلضرعل مر ول1.5لكملتررلبلو ًليرك ول
نهكنبززعلنهيشززروعً،لالحززلملبةززولنهمرل ز لنهززلنفريلنه ززوضخل(شززكنل، 13لالي ززنلنها ز لنهززرن فله يضمرززعلنهيرك لززعلترنكيززوال
ت ململزعلالضشززوفلعلتيزال ززلنلنهنرززاللنهيو زلعلالت ززحلمفلنهيضمرزعلهززملت ز لهي مزملعيرنضززخلشزوينللرنعززخلاولفتةززول
اوراوةولنهبلفلعلانحتلوجواليست ليلةوخل
ل

شكل  :13المنطقة المركزية بمكة المكرمة ترنكيوالت ململعلالضشوفلع
المصدر :معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج ل

ا للم رالنهمباغرنولعلنهيحلمعلبةولوخلتكالفلشك ةولنهنومل(نهشكنلنهضجيخ لاتب غليسوحعلنهيضمرعلنهيرك لع ل 17ل كتورل
تررلبلو ًليا ععلع يلعشرإ يضوم لللنرلعل(شكنل 14خ ل
حخلشن لعوير ل
1خ
حخلنهشـــــويلعل
2خ
حخلنهرـــــرنرإ
3خ
حخلمجلــــــــول
4خ
حخلنهيسفــــ ع
5خ
حخلنهشبلــــكع
6خ
حخلنهمضلبواي
7خ
حخلنهتلســـــلر
8خ
المسجد الحرام
حخلجــــــران
9خ
حخلنهيضرــار ل
10خ

شكل  :14التقسيم اإلداري للمنطقة المركزية بمكة المكرمة
المصدر :مخطط التنمية الشامل 1416هـ
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المسجد الحرام والساحات المحيطة به
الي نلنهيسجللنهحرنملانهسوحوالنهيحلمع لبه لنهنضررلنهرفلالنهيكافله يضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعلحلعللررلهلجيل ل
نهحجوجلانهينتيرلفلانه انر،لل ووعللهيلذهملوةالضرمعلنهتروةلهجيل لنهمرقلنهيخللعله يضمرعلنهيرك لعل،لكيولتنللنهسوحوال
نهيحلمعلبهلنكبرلورن لعيرنضخلبوهيضمرع،لاتضحررلاولفتةولوخلنهرلإلهذهملوةخليةل إلهذهم،لاتسوعللنهسوحوالنهيحلمعل
بوهيسجللنهحرنملوخل لولإلنهمو علنالستلنوبلعلأيوكفلنهرلإللانهتحكملوخلللنرإلاتشغلنلنهيسجللنهحرنملحلعلتي نلح رعل
نهارنلبلفلنهيسجللنهحرنملانهمرقلانهييرنالنهيخللعللهلهخل ل

الكثافة السكانية
تا لنهي مملنهةلك خللمفللب غلعلنللسكوفلنهيضمرعلنهيرك لعلوخلعومل 1425ـل361خ 129لضسيعليضةمل 51.980لسناللوً،ل
ا78.263لغلرلسنالي،لا لللرج لنهسب لوخل لولإلمعلنللغلرلنهسنالللفللهيلاجاللضسبعلعوهلعليفلنهنيوهعلنأجضبلعلنهتخل
تشورملوخل ليعلنهحجوجلانهينتيرلفلانه انرل ووعللهيلنأضشمعلنهتجورلعخلميولمعلنللنهحجوجلورللب غل1.255.992لحوجل
(شكن ل 15لم وم ل %35ل ل( 441.143لحوج ليضةم لوخ لنهيضمرع لنهيرك لع ل لن لوترإ ل يضلع لانحلإ لع ي لعكا لنهينتيرلفل
انه انرلحلعللتملترسليةملع يليلنرلنهنوملال لنللنهنلللوخلشةرلري وفلحلعلارنلعلللنهينتيرلفلوخلعومل 1425ـل
لهي ل 2.744.367لينتير ل(شكن ل ، 16لاع ي لكن لحون لوإف لجيل لنهسكوف لوخ لنهيضمرع لنهيرك لع لامحلوة ليكع ،لانهحجوجل
انهينتيرلف للست لياف لنهيضمرع لنهيرك لع لا رارو ً لنهمرق لانهييرنا ل(نهفرنغوا لنهنيرنضلع لنهتخ لتضر ةم للهي لنهيسجلل
هحرنمخل ل
ل
ل

شكل  :16&15بيان بأعداد الحجاج والمعتمرين حتى عام 1425هـ
المصدر :معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج

10

https://digitalcommons.bau.edu.lb/apj/vol22/iss1/13

?????: Design Principles for Urban Open Spaces in Makkah Central Area

استعماالت األراضي
بلفلنهي مملنهةلك خلنهيحلعلوخل 1424ـللمفلنالستنيونلنهسكضخللي نل%48ليفليسوحعلنهيضمرعلل لهلنالستنيونلنهتجوريل
نهسكضخل%11لل ملنهمرقل،%30لووالستنيونلنهتجوريلانه ليوال%8.5لميولنالست لنملنهللضخلولغمخل%2.5ل(شكنل 17خ ل

شكل  :19استعماالت األراضي في المنطقة المركزية  ,المصدر :الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة

الخصائص الطبوغرافية
تجي لمباغرنولع ليكع لبلف لنهانليلانهجبن ل(شكن ل 18لاتسلمر لنهيضوم لنهيرتفنع لع يلينوم لمج نفةو لهترن لوخ لبنيل
نهيان للهيلنرتفوعوالشو رعلييوللتسب لوخلتكالفلنهيلاالالنهنوهلعل(نهيضحلرنا لنهتخللرن لنهتنوينلينةولوخلحلفلتي نل
نهيضوم لنهيضبسمعل(نأاللع لمج نةلبسلمعللللللللللللل
يفلنهيضمرعلاتستغنلبوهيسجللنهحرنملانهسوحوالنهيحلمعلبهلابنيلنهمرقلنهرفلسعلي نلشورعلنهيسجللنهحرنملاشورعل
لبرن لملنه لنخل

شكل  :18الخصائص الطبوغرافية للمنطقة المركزية
المصدر :الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة

النسيج العمراني
لغ لنهضسلا لنهيت وم لع ي لينوم لنهيضمرع لنهيرك لع ل(شكن ل 19لييو لضتا لعضه لتنرج لنهمرق لانهييرنا لاعلم لنضتوومل
نهفرنغوالنهنيرنضلع،لات ن لنهمباغرنولعللارنًليةيوًلوخلتشكلنلنهضسلا.
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شكل  :11النسيج العمراني للمنطقة المركزية
المصدر :الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة

الفراغات العمرانية الرئيسة في المنطقة المركزية
تحتنلنهفرنغوالنهنيرنضلعلنهج ةلنهلسلرليفلنهحل لنهفرنغخله يضمرعلنهيرك لعلاتتيرك لوخ لنهيحوارلنهرفلسلعلنهي ررعل
ه يركبوالاييرنالنهيشوإلانهفرنغوالبلفلنهيسوكفل(نهبرحوا لل ووعللهيل يملنهجبونلنهتخللرن لنست لنيةول(شكن 20خ ل

شارع المسجد الحرام

شارع ربع اطلع

شارع جبل الكعبة

شارع خالد بن الوليد
شارع أم القرى

شارع السد

شارع المسياال
شارع جياد
شارع إبراهيم الخليل

شكل  :21المحاور الرئيسة في المنطقة المركزية
المصدر :معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج
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 الخصائص العمرانية والهندسية للمحاور الرئيسة بالمنطقة المركزية
تي نلنه روفالنهةضلسلعله فرنغوالنهنيرنضلعلنهنضررلنهرفلالوخلتجةل ولاتةلفتةولهيست ليلةولايفل لنلنأعيونل
نهيللنضلعلتملنهتنرعلع يلنه روفالنهةضلسلعلنهرفلاله يحوارلنهرفلسلعلانهيتي علوخلنهمانلانهنريلانهمباغرنولعلع يل
نهضحالنهتوهخ ل
ل
الطبوغرافية
العرض
الطول
المحور
منبسط
26م
821م
شارع ربع اطلع
منبسط ومستمر
22م
828م
شارع المسجد الحرام
منحدر في االتجاهين
 11م
 1699م
شارع أم القرى
منبسط مع انحناء
 15م
 1561م
شارع خالد بن الوليد
منحدر مع انحناء
22م
111م
شارع أجياد المصافي
منبسط ومستمر
31م
112م
شارع أجياد السد
منبسط ومستمر
29م
1138م
شارع إبراهيم الخليل
منبسط مع انحناء
11م
199م
شارع المسيال
 الكثافات ومعدالت التدفق و أوقات الذروة في الفراغات العمرانية الرئيسة
هحررلنهك وووالوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلورللتمليرنعوإلينلالالنهك ووزعلاينزلالالنهتزلو لع زيلمزرقل
نهيشوإلنهينتيلإللاهلوًل(لشكنل21ا 22لاتمبلرةولع يلنهفرنغوالنهرفلسعلوخلنهيضمرعخ ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
شكل  :21المعدالت العالمية للكثافة على طرق المشاة
المصدر :دليل الطرق السريعة األمريكي

معدل التدفق V ,
( شخص  /ق  /متر)

الكثافة
( شخص  /متر ربع(

المساحة المخصصة
للشخص
( متر مربع  /شخص(

مستوى الخدمة

6.562

0.083

12.077

A

22.966

0.269

3.716

B

32.808

0.448

2.230

C

49.213

0.718

1.394

D

82.021

1.794

0.557

E

متغير

1.794

0.557

F

شكل  :22معدالت التدفق العالمية على طرق المشاة
المصدر :دليل الطرق السريعة األمريكي

ل
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ايززفل ززلنلنهيتوبنززعلنهيللنضلززعلهتحللززللم ا ززوالنهززذراإلهززاحوللترك ززولبنززللنضتةززوةلنهرز انالوززخلنهيسززجللنهحززرنمل
ا راجلنهير لفلاتحلللنًلوخلنهضرعلنأ لرليفلشةرلري وفلانهضرعلنأانليفلشةرلذيلنهحجعلحلعلبلضال
معيونلنهررللنرتفوعلينلالالنهك ووعلانهتلو لوخل ذهلنألومل(شكن 23224خ ل

شكل  :23معدالت الكثافة في الفراغات العمرانية الرئيسة حج عام 1431هـ

شكل  :24معدالت التدفق على الفراغات العمرانية الرئيسة حج عام 1431هـ
المصدر :دراسات معهد خادم الحرميين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة

 األنشطة المختلفة لمستخدمي الفراغات (وظائف الفراغ العمراني)
ه تنرعلع يلاولفعلنهفرن لنهنيرنضخلنهيتوحلتملنهتنرعلع يلنستنيوالالنأرن خلنهيحلمعلبوهفرن ،لابتح لنلنهين ايوال
نهيتن رع لبوستنيوالا لنأرن خ لتبلف لمف لنالستنيون لنهسكضخ لانهتجوري ل يو لنهيسلمرنف لع ي لينوم لنأرن خ لنهيحلمعل
بوهفرنغوالنهنيرنضلع،لابضوةلع يلذهم لميكفلنهتنرعلع يلم م لنهضشوموا لنهتخلليورسةولنهحجوج لانهينتيرلف لوخلنهفرنغوال
نهنيرنضلعلنهيتوحعلانهتخلنضحررالوخ ل
 ضشوموالحركلعلاتتي نلوخلنضترونلنهحجوجليفلنهيسوكفللهيلنهحرملانهنكاخ ل ضشوموالتجورلعلاتتي نلوخلنهيحلالنهتجورلعلع يلنأمرنعخابيرورضعلضشزوموالنهحجزوجلنهي ت فزعليز لبنزيل رزوفالنهفرنغزوالنهنيرنضلزعلنهيتوحزعلي زنلنهنزريلتزملنهتارزنللهزيلمفل
نهنرايلنهيتوحعلهبنيلنهفرنغوال(8لملمحلوضو له فرن لالللستاع لنهضشوموالا رارزوًلنهضشزوملنهتجزوريلنهزذيللسزتحاذل
ع يلضسبعلكبلرإليفلنهيسوحعلنهيتوحعليفل لنل راجلنهيحلالنهتجورلعلبينرا وتةوللهيل ورجلنهيحزنلاتا زعلنهحجزوجل
هشرنةلانهتفوايللييوللضنكالس بلوًلع يلنهضشوموالنهحركلعلنهي ت فعخ ل

النمو العمراني المتوقع للمنطقة المركزية
ع يلنهرغمليفلرزنابعلنها ز لنهزرن فله يضمرزعللاللمفلنهتضيلزعلنهنيرنضلزعلاللتز ننليسزتيرإلاب حجزومليتفوانتزه،لالتا ز لمفل
تشةللنهيضمرعلنهيرك لعلهيكزعلنهيكريزعل زلنلنهنرزاللنهروليزعلضيزانًلعيرنضلزوًل زوفلًلورزللبلضزالنهلرنسزوالنهتزخلمعزلتةولنهةلفزعل
نهن لوةلهتمالرليكعلنهيكريعلمفل ضوملنهنلللليفلنهيشورل لنهتمالرلعلنه يعلساعلتشزةلهلنهيضمرزع،لل زووعللهزيليشزورل ل
ا علنهحرملنهيكخلانهتخلجوريلتضفلذ ولحانلنهيسجللنهحرمل(شكنل، 25لالتا لمفللكافلهةذهلنهيشورل لت لرليبوشرلع يل
نهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعخل ل
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ا
شكل  :25المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام بعد انتهاء مشاريع التطوير المتوقعة
المصدر :الباحث

ايفلم مل ذهلنهيشورل لنهتمالرلعلنهي ي لتضفلذ ولوخلنهيضمرعلنهيرك لعليولل خ ل
 يشراعلا علنهي ملعبللنهن ل له يسجللنهحرنمل(شكنل 26خ
 يشراعلجبنلعيرل(شكنل 27خ ل
 يشراعلجبنل ضليعل(لشكنل 28خل
 يشراعلنهشويلعل(شكنل 29خ ل
 يشراعلتمالرلجبنلنهكنبعل(شكنل 30خ ل
 يشراعلمرل لنهي ملعبللنهن ل ل(شكنل 31خل ل

شكل  :26مشروع وقف الملك عبد العزيز للمسجد الحرام

ل

شكل  :28مشروع جبل خندمة.

شكل  :31مشروع تطوير جبل الكعبة.

15

شكل  :29مشروع جبل عمر

شكل  :21مشروع الشامية.

شكل  :31مشروع طريق الملك عبد العزيز .
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الظروف البيئية المحيطة بالمنطقة المركزية وتأثيرها على الفراغات العمرانية
ليو نليضوخلنهيضمرعلنهيرك لعليضوخليكعلنهيكريعلنهان نعلبلفل مخلعريل22ل،ل20لشيوالً،لا مخلمانل39ل،ل40لشر وًل
لن نلنهح نملنهرحرنايلنهييو نلهيضوخلنهيضوم لنهرحرنالعلنهحورلانهجوعلوخلينوململوملنهسضع،لاترنللرجوالنهحرنرإل
وخلشةارلنهرلعللهيليولواقلنأربنلفللرجعليفالع،لالكافلينلنلنهرمابعليفل%45للهيل%52لماننلنهنوملي لنرتفوعل
لنل لنلمشةرلنهرلع،لاتةمنلنأيمورلوخلشةارلنهشتوة،لاغوهبوًليولتحلعلنهسلانلانهفل وضوالوخلنهيضوم لنهيض ف ع،ل
اتت ر لبوهرلوح لنهشيوهلع لنهغربلع لانهرلوح لنهشيوهلع لنهشر لع لانهتخ لتكاف لجووع لوخ لينوم لملوم لنهسضع ،لييو للخكل لرنابعل
نهوراعلنهيضو لعلات لر ولنهشللللع يلنهفرنغوالنهنيرنضخلا راروًللذنليولت نيفلنهحالاري وفلي لمشةرلنهرلعخ ل
انها لنهرن فله حوهعلنهبلفلعلوخلنهفرنغوال(نهمرق لنهتخلتياللرنستةولتلعا للهي لنهر لالفلتكلالنهيركبوا لانهحشالل
نهبشرلعلاترليليستاىلنهضوووعلاتكلالنهضفولوا،للخليللهيلوةارلنهي ا والبي ت علمضانعةولانهتخلهةولي ور ولنهرحلعل
نهكبلرإلع يلنهيشوإلي نلCO2 , NH3 , H2Sلانهيلحلاعلحوالالن جةوللنهحرنريخل

مقارنة ارتفاعات المباني بعروض الشوارع (الفراغات العمرانية)
يززفل ززلنلنأعيززونلنهيللنضلززعلتززملنهتنززرعلع ززيلنرتفوعززوالنهيبززوضخلنهيحززلملنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلاميكززفلنهتارززنللهززيلمفل
نرتفوعوالنهيبوضخلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلاللتتضوس لي لعرايلنهشانرعلنهيم علع لةول(لشكنل 32لون يلسبلنلنهي ونللرنل
عريلمرل ل وهللبفلنهاهلللوخلبنيلنهيان للهيل8ليترلاوخلضرالنهيا لضجلليبوضخلترنلنرتفوعوتةوللهيل12للارلاكيول
زالينزراعلت ململزوًلمفلنرتفززوعلنهيبضزيلالبزللمفللتضوسز ليز لعزريلنهشزورعله حفزوولع ززيلنهتزان فلنهبرزري،لانهتززان فل
نهبلفخ،لاهلتضوس لي لنه ليوالانهيرنو لنهيتوحعلبحلعلاللل لللعزفليزرإلاضرزعلعزريلنهشزورع،لاع لزعلوز فليبضزيللمزنل
ع يلشورعلعر هل8لملاللبللمفلاللل لللنرتفوعهلعفل12لل3لملانرلورمخ ل
اييولسب للت حلمفلنرتفوعوالنهيبوضخلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلت لللعفلنهحللنهيسياحلب نوعليول اليم ا لييوللزضنكال
ع يلنرتفوعلنهك وووالع يلنهشانرعلنهيحلمعلابوهتوهخللفرللنهفرن لبلضةولينوملنهينوللرلنهتريليلعلنهيم ابعل
ل

شكل :32العالقة بين ارتفاعات المباني والفراغات العمرانية في المنطقة المركزية
المصدر :الباحث
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رابعا :مقترح لتحسين وتهيئة الفراغات العمرانية بالمنطقة المركزية لمكة المكرمة
لبضوةلع يلمبلنعلنهيضمرعلنهيرك لعلبيكعل

نهيكريزززعلاه ارزززانلنهزززيليرتزززرحللحرززز ل
تززاورلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلنهجلززلإلانهتززخل
تحرزززز ليتضم بززززوالنهيسززززت ليلفلولرتززززرحل
نلجوللتيوضلعليحوارلرفلسعلل،لشكنل( 33ل
لا ززحل ززذهلنهمززرقلنهتززخل ززخلياجززالإل
ع ززززيلنهمبلنززززعلاجيلنةززززوليارزززز عللهززززيل
نهيضمرزززعلنهيرك لزززعلاهفزززتحلمزززرقلجللزززلإل
امززززرقليشززززوهلااسززززوفنلضرززززنليتمززززارإل
بينززوللرلعوهيلززعلل ززووعلهاجززالليجياعززعل
كبلرإليفلنهيبوضخلنهيستة كعلاذنالنهمو عل
نالستلنوبلعلنهيحلالإلاغلزرلنهرزولرإلع زيل
يانجةززززعلنه لززززولإلنهيمززززرلإلوززززخلمعززززلنلل
نهحجززوجلانهينتيززرلفلكززنل ززذنللجنززنليززفل
لعولإلت لنل ذهلنهيضزوم لاتمالر زوليزفل
جللزللميززرلن ًلي حزلو ًلاللليكززفلنالسزتغضوةلعضززهل
تحززالميلوززرعليززفلنهوززراعلهيانجةززعل
تحززللوالكبززرىليتي ززعلوززخل لززولإلمعززلنلل
نهحجززوجلانهينتيززرلفلانالرترززوةلبيسززتاىل
ليتةملاتاولرلكووعلاسوفنلنهرنحعلههخ

شكل  : 33يوضح الفكرة المقترحة لتحسين وتهيئة الفراغات العمرانية بالمنطقة
المركزية بمكة المكرمة

خامسا :أهم النتائج:
يفل لنلنهيرنجنعلنهيت ررعله يا اعلانأعيونلنهيللنضلعللميكفلنهتارنللهيلنهنلللليفلنهضتوفالانهتخلكوفليفلم يةو ل
 -1م يلعلنهفرنغوالنهنيرنضلعله بلفعلنهيبضلعلحلعلمضةولعضررلرفلالهيكاضزوالنهبلفزعلنهنيرنضلزعلل زووعللهزيليزولترليزعل
يفلاووفعله بلفعلانهيجتي خ
 -2هززاحولن تفززوةلنهتززلرجلوززخلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلابوهتززوهخلنضنززلنملنهتززرنبملبززلفلمج ز نةلنهيللضززعلمالنهحززخلنهسززكضخل
انه رارلعخ
 -3اجاللنهنلللليفلنهيشورل لنهتمالرلعلنهجوريلتضفلذ ولانهتخلساعلتضفذلوخلنهررل لنهنوجنلوخلنهيضمرعلنهيرك لعخل
 -4تبلفلعلملاجاللييرنالي ررعلهحركعلنهيشوإلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلانضنلنملنهسوحوالنهيفتاحعللن نلنهيضمرعل
نهيرك لع ل
 -5ترك النأضشمعلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعل(نهمرقلانهييرنا لوخلنهضشوموالنهحركلعلاتتي زنلوزخلنضترزونلنهحجزوجل
يفلنهيسوكفللهيلنهحرملانهنكالانهضشوموالنهتجورلعلاتي الوخلنهيحلالنهتجورلعلع يلنأمرنعلنهفرنغواخ
 -6نوترززورلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلنهياجززالإللهززيلنهينززوللرلنهترززيليلعلاهززمللززتملترززيليلةولع ززيللللمسززالايرتك ز نال
تريليلعخ ل
ً
 -7ترك الما والنهذراإللوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعل بزنلنهرزلإلابنزللنهرزلإلا زخلنأشزللا رارزولوزخلياسزيخل
نهحالانهنيرإخ
 -8تبلفل زنعلنهمو زعلنالسزتلنوبلعله فرنغزوالنهيتوحزعليرورضزعلب عزلنللامضشزمعلنهحجزوجلان لحويةزولانحتيزونلا زاعل
بنيلنهي ومرلأسيحلنه هخ
 -9ترك ز النهك ووززعلنهنوهلززعلاينززلالالنهتززلو لنهنوهلززعلع ززيلنهفرنغززوالنهان نززعلوززخلنهجةززعلنهجضابلززعلنهغربلززعله يضمرززعل
نهيرك لعلالرتبومةولبوهيحارلنهرفلسعلاترك لن لانةلولةوخ
 -10ل لولإلنهك ووعلوخلنهفرنغوالنهرفلسعلعفلنهينلالالنهرلوسلعلحلعلار الوخلبنزيلنهيان ز للهزيلينزلالالعوهلزعل
(5لمش وال/م 2خ ل
 -11لتنريلنهيضمرعلنهيرك لعلهوراعلبلفلعلرنبعلتخ رلع يلرحعلاسليعليرتوللهخ
 -12لنضنلنملنهتلرجلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعلا راروًلنهفرنغلفلشبهلنهنوملاشبهلنه والييولن رلع يلنه رارلعخ
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سادسا :التوصيات
ابضوةلع يلم ملنهضتوفالنهتخلتملنهتارنللهلةولميكفلتمالرلعللليفلنهتارلوالنهتخلنشتي الع ي ل

▪

نالرتروةلبوهفرنغوالنهنيرنضلعلنهروفيعلبتحرل لنهيتم بوالنأسوسلع،لاتاولرلنهفرنغوالب ضانعةولاتلرجوتةو،لاوخلنهيان ل
نهيضوسبعلهتحرل لاووففةولنهي ت فعخلل ل
يرنعوإلنهنانينلنهيخ رإلع يلجالإلنهفرنغوالنهنيرنضلعلا راروًلنهنانينلنهبلفلعلاتاورليتم بواليست ليلةوخ ل
 oنهوراعلنهيضو لعل ل
 oنهمباغرنولعل ل
 oنهيا لنهيضوس ل ل
 oسةاهعلنهارانل ل
 oنأيفلانهسليعل ل
 oتاورلنهيرنو لانه ليوال ل
 oنه رارلعل ل

▪

نعتيوللنهيرتك نالنهتريليلعلنهتخلتسوعللوخلتحرل لاووفعلنهفرن لاتيكفلنهيست ليلفليفلييورسعلنهضشوموال
نه ورجلعلنهي ت فعلنهيتوحع ل
 oلعموةلنهةالعلنهيضوسبعله فرن ) (Identityل ل
 oلوةورل روفالنهيكوفل)(Characterل ل
 oنهبسومعلوخلنهتريلمل) (Simplicityل ل
 oنها احلوخلنهتريلم ) (Clarityل
لل ل
 oيرنعوإلنهنل علي لنهنضوررلنهيحلمعل)(Relationship
 oنهيلةيعلي لنهبلفعلنهيحلمعل) (Compatibleل ل ل
 oنهيرلرإلع يلتنلللنالستنيوالال ) (Multi-purpose useل

▪

نهت كلللع يلربملنهيشورل لنهتمالرلعلبيضوايعليفلنهفرنغوالنهنيرنضلعليفل لنلنهي مملنهشوينلهيكعلنهيكريعل
انهيشوعرلنهيرلسعخ ل
يرنعوإلعلمللرلنرلترورلحلبضوةلوخلنهيضوم لنهيذكارإله يشورل لنهكبلرإللاللبنللترللمللرنسعليتكوي علعفلحركعل
نهيشوإلانهبلنفنلنهيرترحعليفل بنلروح لنهيشراعخ
تحسلفليستايلررعلنهمرقلنهيذكارإلبيوللتلفملي لحركعلنهيشوإلال نهعلنهنانف لنهتخلتخ رلع يلسليعلنهيشوإخل

▪

▪
▪
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