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الملخص
امل$$ $سكن ه$$ $و امل$$ $كان ال$$ $ذي ي$$ $ضم أف$$ $راد األس$$ $رة ل$$ $إلق$$ $ام$$ $ة ت$$ $حت
س$قفه ،وه$و م$سعى أس$اس$ي ألي ف$رد ف$ي ك$ل امل$جتمعات ،ن$ظرا
ل$$ $توف$$ $يره االس$$ $تقرار ال$$ $نفسي واألم$$ $ان م$$ $ن امل$$ $ؤث$$ $رات ال$$ $خارج$$ $ية
وامل$$ $ساع$$ $دة ع$$ $لى ال$$ $شعور ب$$ $ال$$ $طمأن$$ $ينة وال$$ $خصوص$$ $ية .ك$$ $ما أن
م$عظم ال$عواص$م ال$عرب$ية م$ؤخ$را ً ق$د شه$دت ن$موا ً س$كنيا ً م$تفاق$ماً
م$$ما ج$$علها م$$دن $ا ً م$$زدح$$مة ،ف$$ي ح$$ني أدى ه$$ذا ال$$نمو ال$$حضري
امل $$تسارع ال $$ى ظ $$هور ال $$عدي $$د م $$ن امل $$ناط $$ق ال $$عشوائ $$ية ب $$داخ $$لها
وع $$لى أط $$راف $$ها وق $$د تس $$بب ب $$االزدح $$ام ل $$تعدد امل $$راك $$ز الخ $$دم $$ية
ف $$ $يها .وي $$ $تضح ال $$ $تده $$ $ور ال $$ $عمران $$ $ي ع $$ $لى امل $$ $بان $$ $ي ال $$ $سكنية
ب $$اف $$تقاره $$ا ل $$لقيم الج $$مال $$ية وال $$تصميمية وك $$ذل $$ك التخ $$طيط ل $$طرق
ال $$ $حي وب $$ $نيان $$ $ه ،وي $$ $عود س $$ $بب غ $$ $ياب ال $$ $طاب $$ $ع الج $$ $مال $$ $ي ع $$ $ن
ال $$ $عشوائ $$ $يات ك $$ $ون $$ $ها ن $$ $تيجة ج $$ $هود ذات $$ $ية ف $$ $ي ال $$ $بناء واع $$ $تماد
ال $$سكان ع $$لى أس $$ال $$يب ق $$دي $$مة خ $$ارج $$ه ع $$ن أن $$ظمة ال $$بناء .وم $$ع
ال $$ $زي $$ $ادة ال $$ $واس $$ $عة ل $$ $ظاه $$ $رة ال $$ $عشوائ $$ $يات ول $$ $دت ال $$ $كثير م $$ $ن
امل$$شكالت م$$نها ال$$عمران$$ية ،واالج$$تماع$$ية ،واالق$$تصادي$$ة ،وال$$بيئية
وال $$ثقاف $$ية وم $$ن ن $$تائ $$ج ان $$تشاره $$ا ظ $$هور ال $$تلوث ال $$بيئي وال $$تلوث
ال $$ $بصري .ف $$ $قد س $$ $اه $$ $م االت $$ $ساع ال $$ $سكان $$ $ي غ $$ $ير املخ $$ $طط ل $$ $ه
والهج $$رات امل $$تعددة ال $$ى ن $$زول ف $$ي ال $$قيم وامل $$عاي $$ير االج $$تماع $$ية
وس$$لوك$$يات خ$$اط$$ئة أم$$ا ل$$نقص امل$$وارد االق$$تصادي$$ة أو ل$$قلة وع$$ي
ال $$سكان م $$ما تس $$بب ف $$ي ت $$واج $$د ب $$يئة ع $$مران $$ية ع $$شوائ $$ية ت $$فتقر
ل$لنواح$ي الج$مال$ية اض$افً $ة ل$لفوض$ى ال$تي ش$كلت ظ$اه$رة ال$تلوث
ال$$ $بصري .إن$$ $ما ي$$ $همنا ف$$ $ي ه$$ $ذا ال$$ $بحث ه$$ $ي م$$ $شكلة ان$$ $تشار
ال $$عشوائ $$يات ودوره $$ا ف $$ي أح $$داث ظ $$اه $$رة ال $$تلوث ال $$بصري ف $$ي
ح$ي ام الح$مام وال$ذي أف$قده$ا ط$اب$عها امل$عماري املخ$طط إلب$راز
ه$$وي$$تها ال$$حضاري$$ة وليح$$ل مح$$له ب$$يئة ع$$مران$$ية ع$$شوائ$$ية تنتش$$ر
فيها مظاهر التشويه.
اسباب ظهور التدهور العمراني
اخ$$تالف اش$$كال امل$$بان$$ي ب$$ني ال$$عتيقة والج$$دي$$دة م$$ع وج$$ود ف$$روق$$ات
ب$ني ت$قينات ال$بناء وامل$واد امل$ؤدي ل$عدم ال$تناس$ق واالخ$تالف الش$دي$د
ف $$ $ي ال $$ $تصميم ل $$ $لمبان $$ $ي ،امل $$ $ناط $$ $ق امل $$ $تده $$ $ورة ع $$ $مران $$ $يا ،ض $$ $عف
التخ$$طيط ال$$عمران$$ي ،االغ$$فال ع$$ن تج$$دي$$د امل$$بان$$ي ال$$قدي$$مة ،ت$$شوي$$ه
ال $$شوارع ب $$رم $$ي ال $$نفاي $$ات ووج $$ود ال $$نتوئ $$ات ف $$يها وت $$رك اص $$الح $$ها،
ع$$دم اك$$مال تش$$طيبات امل$$بان$$ي خ$$اص$$ة امل$$نازل وت$$رك$$ها ع$$لى ه$$يئتها
ال $$هكيلية وق $$لة ث $$قاف $$ة االف $$راد امل $$قيمني ف $$ي امل $$نطقة امل $$لوث $$ة ب $$صري $$ا
بالعناصر الجمالية.

و
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اﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاين

تحليل نموذج الحالة الدراسية

إشكالية البحث
ت $$أث $$رت م $$دي $$نة ال $$ري $$اض ب $$زي $$ادة ع $$دد ال $$سكان ل $$كون $$ها ال $$عاص $$مة،
ونج$$م ف$$ي ذل$$ك ال$$عشوائ$$ية ف$$ي ال$$توس$$ع واالس$$تيطان ح$$ول م$$راك$$ز
الخ $$ $دم $$ $ات ل $$ $لقرب م $$ $نها مس $$ $ببا ً االزدح $$ $ام وم $$ $شكالً ل $$ $نا م $$ $نطقة
ع $$شوائ $$ية اخ $$ذت ب $$االزدي $$اد ف $$ي ال $$سنوات األخ $$يرة وق $$د أدى ذل $$ك
ال $$ $ى ال $$ $كثير م $$ $ن الس $$ $لبيات م $$ $نها ال $$ $تلوث ال $$ $بصري ،واالزدح $$ $ام
والتشوهات املعمارية في الحي.

تقييم النسيج العمراني
يظهر النسيج العمراني املتشعب في الجوانب الشرقية لخلوه من تحقيق الحركة الوظيفية في طرقاته وتعتمد شبكات الطرق على نهايات مغلقة ومتعرجة
 .Cul-de-sacوضي ٍق في الشوارع حيث ال يتعدى عرض الشارع  5أمتار وبذلك فال يسمح بركن السيارات او مرورها خالل اتجاهني ،ويظهر
النسيج الشبه منتظم على الجوانب الشمالية والغربية من الحي حيث تم توزيعه بطريقة شبه منتظمة في تقسيمات البلوكات والشوارع

تقييم البيئة العمرانية

الموقع والحدود المكانية
ي $$ $ $قع ح $$ $ $ي أم الح $$ $ $مام ف $$ $ $ي
غ $$ $رب م $$ $دي $$ $نة ال $$ $ري $$ $اض ب $$ $امل $$ $ملكة
ال$عرب$ية ال$سعودي$ة ،يح$ده م$ن ج$هة
ال$$شمال$$ية ح$$ي ال$$رائ$$د وم$$ن ال$$جهة
الش$$ $رق$$ $ية وال$$ $جهة ال$$ $جنوب$$ $ية ح$$ $ي
امل $$عذر وم $$ن ال $$جهة ال $$غرب $$ية ح $$ي
ال $$ $ $سفارات ،وه $$ $ $و أح $$ $ $د االح $$ $ $ياء
ال $$ $ $قدي $$ $ $مة وامل $$ $ $تده $$ $ $ورة ع $$ $ $مران $$ $ $يا
وي $$ $عيش ف $$ $يه ح $$ $وال $$ $ي أك $$ $ثر م $$ $ن
 200,000ن $ $ $ $ $ $س$م$ة وي $ $ $ $ $ $ن$ق$س$م
ال $$ $حي ال $$ $ى ق $$ $سمني :أم الح $$ $مام
الشرقي وأم الحمام الغربي.

ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻻﺳﻜﺎن ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻤﺮان

⋅ التفاوت في اطوال املباني يهدم خط االستمرارية ويؤدي النعدام انسياق الشكل العام للمحيط العمراني وعدم قدرة استيعاب الصورة الحضرية.
⋅ استخدام مواد على صورتها الطبيعة دون تكسيه او تزيني سببت التشوه البصري للمبنى.
⋅ ظهور تباين وعدم تناسق واضح في تصميم األبنية.
⋅ اختالف االرتفاعات واالحجام بشكل كبير مما سبب تلوث شكلي للحي.
⋅ تنافر بني البنايات املتقاربة القديمة والجديدة وعدم نسق تصميمها.

تقييم الحالة العمرانية للوحدات السكنية
ت $$ $تصف ه $$ $ذه ال $$ $وح $$ $دات ب $$ $ظروف س $$ $كنية غ $$ $ير م $$ $الئ $$ $مة
ل$$لسكن .إله$$مال$$ها ال$$عناص$$ر ال$$تصميمية ال$$تي س$$اع$$دت ف$$ي
ظ $$ $هور ظ $$ $اه $$ $رة امل $$ $نازل ال $$ $سكنية امل $$ $تده $$ $ورة ح $$ $يث ي $$ $شكو
ال$سكان م$ن ان$قطاع الكه$رب$اء وامل$ياه ب$شكل ي$وم$ي وم$فاجŽ
وعدم اتساع عدد الغرف ألفراد املسكن.

التوصيات
وضع خطط وقوانني تالئم افراد ذوي الدخل املحدود ملساعدتهم على الحصول على مسكن جيد وغير ضار بالبيئة العمرانية.
منح االهمية للعناصر الجمالية ملا في ذلك من بعث شعور بالراحة والتعايش به.
تطبيق بناء األبنية املستدامة في الحي وترميم املنازل القديمة بمواد و تقنيات مستادمة.
ازالة املباني املتهالكة والتي التصلح للسكن مع ايجاد خطة قبل االزالة.
االعتناء بالتكسية الخارجية والواجهات واستخدام املواد املستدامة للمحافظة على البيئة.
تفعيل املنشئات الخاصة والبرامج الحكومية إلسكان العوائل الفقيرة لعدم انتشار مستوطنات عشوائية متدهورة عمرانيا.
نشر الثقافة البيئية بني الناس وتوضيح جوانبه النفسية والصحية على االنسان.
وضع قوانني للمحافظة على العناصر الجمالية لالبنية و التنسيق بينهم و على هويتها.

