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Abstract 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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 التصميمية والمرتكزات األسس
 المكرمة بمكة المركزية بالمنطقة العمرانية للفراغات

 1 محمد بن عبد اللهإدريس، 
 ملخص 

تركزز النهضة ززعلنهنيرنضلززعله يضمرززعلنهيرك لززعلهيللضززعليكززعلنهيكريززعلوززخلميززوكفلن لززانةلانه ززليوالاروزز للنهمو ززعل
نهنيرنضلزعلنهتزخلتي زنلعضرزرلرفزلالوزخلنهضسزلالنهنيرنضزخل،للنالستلنوبلعله يسجللنهحرنم،لهملترنعخلتاورلنهفرنغوا

كيززولمفلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلنهيتززاورإلتفترززرللهززيلنلضززيلنهينززوللرلانهيرتكزز نالنهترززيليلعلااللتحرزز لنحتلوجززوال
نهيسززت ليلفلااللنهبنززللنالضسززوضخخلايززفل ززلنلمعيززونلنهررززللانهيتوبنززعلهززبنيلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلوززخلنهيضمرززعل

بيكعلنهيكريعلنت حلمضةولتشةلل لنليانسملري وفلانهحال حويوًلشلللنللضتالعضهلنرتفوعلك ووعلنهيشزوإلنهيرك لعل
اتسزنيلنهلرنسزعل عفلنهينلالالنهمبلنلع،لان تلملنهيشزوإلليز لنهيركبزوالاحزلاعلنهنللزلليزفلنهحزانلعلنهي ت فزعخ

عيزونلنهيللنضلزعلوزخلجيز لنهين ايزواللهزيلنهتخلتتب لنهيزضةالنهارزفخلنهتح ل زخلاتنتيزللع زيلنهلرنسزوالنهسزوبرعلانأ
انهينوللرلنهتريليلعلنهتخلتحسزفلاتةلزالنهفرنغزوالنهنيرنضلزعلبوهيضمرزعلنهيرك لزعلبيكزعلنهيكريزعللنهيرتك نالترللم

يرنجنززعليا ززاعلنهفرنغززوالنهنيرنضلززع،لنهتنززرعلع ززيلنها زز لنهززرن فله يضمرززعلاذهززمليززفل ززلن للهيسززت ليلةو
وهيلززعلوززخليحزززونلترززيلمله فرنغزززوالنهنيرنضلززع،لنهتنززرعلع زززيلنها زز لنهزززرن فلنهيرك لززع،ليحوكززوإلنهتجزززور لنهن

حررلاتحللللنهفرنغوالنهنيرنضلزعلنهرفلسزعلوزخلنهيضمرزعله فرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعل)
تحللززللحرززرلنهك ووززوالال-نه رززوفالنهنيرنضلززعلانهةضلسززلعله فرنغززوالنهنيرنضلززعلبوهيضمرززعلنهيرك لززعل-نهيرك لززع

انهتنززرعلع ززيللتحللزللنأضشززمعلنهي ت فزعلهيسززت ليخلنهفرنغزوا ل-ما زوالنهززذراإلوزخلنهفرنغززوالنهنيرنضلزعلنهرفلسززع
نهضيالنهنيرنضخلنهيتا  له يضمرعلنهيرك لعلكذهملنهتنزرعلع زيلنهوزراعلنهبلفلزعلبوهيضمرزعلنهيرك لزعلات  لر زولع زيل

نهفرنغزوالنهنيرنضلزعللعتحسزفلاتةلفزتسزوعللوزخليليلعلنهتزخلانهينزوللرلنهترزلنهيرتكز نالترزللمنهفرنغوالنهنيرنضلزعلا
 خبوهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعلهيست ليلةو

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

ل لنهيو لع لنهنرال ل لن لجبورإ لعيرنضلع لضة ع لنهيكريع ليكع لهيللضع لنهيرك لع لنهيضمرع لشةلا لوخ لنهيسجللتي  ا تاسنع
ليفل لنهنللل لالضشوة لنهحرنم ليفلنهحجوجلانهينتيرلفلنهيشورل  لنهكبلرإ لذنالنالرتفوعوالنهنوهلعلالستلنو لنأعلنل نه  يع

هملل،انه ليوالارو للنهمو علنالستلنوبلعله يسجللنهحرنمميوكفلن لانةلك الوخلانه انر،لغلرلمفل ذهلنهضة علنهنيرنضلعلتر
لوخلتحسلفللتاورلترنعخ لاتسوعل لنهحرنم لنهيضمرعلاتضرنلنهحركعليفلنهيسوكفللهيلنهيسجل لنهتخلت لم نهفرنغوالنهنيرنضلع

  لالسترنحعله حجوجلنهكبورلوخلنهوراعلنهبلفلعلوخلنهيضوم لنهي لحيعلانيترورةوله  حوملل ووعللهيليولتاورهليفليان
كيولمفلنهفرنغوالنهنيرنضلعلنهيتاورإل،لنهنلللليفلنهضشوموالنه ورجلعل ووعللهيللنهروليلفليفليسوكفلبنللإلنهسفلانهحجوج

تفتررللهيلنلضيلنهينوللرلانهيرتك نالنهتريليلعلااللتحر لنحتلوجوالنهيست ليلفلااللنهبنللنالضسوضخخلايفل لنلمعيونل
نهيتوبنعلهبنيلنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعلنت حلمضةولتشةلل لنليانسملري وفلنهررللا

 لعفلنهينلالالنهمبلنلع،لان تلملنهيشوإللي لنهيركبوال)شكنل1انهحال حويوًلشلللنللضتالعضهلنرتفوعلك ووعلنهيشوإل)شكنل
  للاحلاعلنهنلللليفلنهحانلعلنهي ت فعخ2

                                                 

 
لجوينعلمملنهررىل-بحوعلنهحالينةلل ولملنهحريلفلنهشرلفلفلأل1
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 الهدف ومنهجية البحث

نهتخلتتب لنهيضةالنهارفخلنهتح ل خلاتنتيللع يلنهلرنسوالنهسوبرعلانأعيونلنهيللنضلعلوخلجي للتسنيلنهلرنسعا

انهينوللرلنهتريليلعلنهتخلتحسفلاتةلالنهفرنغوالنهنيرنضلعلبوهيضمرعلنهيرك لعلبيكعللنهيرتك نالترللمللهيلنهين ايوا

للاذهمليفل لن للةونهيكريعلهيست لي

 يا اعلنهفرنغوالنهنيرنضلعخيرنجنعل 

 خع يلنها  لنهرن فله يضمرعلنهيرك لعنهتنرعل 

 ونلتريلمله فرنغوالنهنيرنضلعخيحوكوإلنهتجور لنهنوهيلعلوخليج 

 نهتنرعلع يلنها  لنهرن فله فرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعخ 

 لعلنهرفلسعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعحررلاتحللللنهفرنغوالنهنيرنض خ1

 نه روفالنهنيرنضلعلانهةضلسلعله فرنغوالنهنيرنضلعلبوهيضمرعلنهيرك لعخ خ2

 حررلنهك وووالاتحللللما والنهذراإلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعلنهرفلسعخ خ3

 نأضشمعلنهي ت فعلهيست ليخلنهفرنغواختحلللل خ4

 لنهتنرعلع يلنهضيالنهنيرنضخلنهيتا  له يضمرعلنهيرك لعخ

 لهتنرعلع يلنهوراعلنهبلفلعلبوهيضمرعلنهيرك لعلات  لر ولع يلنهفرنغوالنهنيرنضلعن

 نهفرنغوالنهنيرنضلعلبوهيضمرعلنهيرك لعلبيكعللعتحسفلاتةلفتسوعللوخلانهينوللرلنهتريليلعلنهتخللنهيرتك نالترللم

لنهيكريعلهيست ليلةوخ

 (Urban Open Space)       ةمرانيالفراغات الع أوال: 

ات ن للارنًليةيوًلوخلتشكلنلنهيللضعللاربملمحلوفةوليز للضسلالعيرنضخ،فرنغوالنهنيرنضلعلعضررلرفلالايكينلأيلتنللنه
بن هلنهبنيلاتسةنلحركعلنهسزكوفلاتسزوعللوزخلنهارزانللهزيليرنورةزولع زيلن زتلعلمضيومةزولا روفرزةوخلووهفرنغزوال

لخ 3)شزكنللهحزلنف لنهنويزع،لانهبرحزوالنهسزكضلعلبزلفلنهيبزوضخنانهيلوللف،لانهنيرنضلعلليكفلمفلت  ذلعلإلمشكونلي نلنهمرق،ل

،لوزوهتنرلعلنهنزومله فرنغزوالنهنيرنضلزعل زالكزنلنهفرنغزوالاهرلل ويلنهنلللليفلنهيت ررلفلوخلتنرلعلنهفزرن لنهنيرنضزخ
 نويعلانه ورعلوخلنهضسلالنهنيرنضخخبشرلةولنه

 

ل

 : ارتفاع كثافة المشاة في الطرق والممرات 1شكل 
 الباحثالمصدر: 

 

 : اختالط المشاة مع المركبات2شكل 
 المصدر: الباحث
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 زللعزرعلنهفزرن لنهنيرنضزخلبكزنلمضزانعلنهفرنغزوالبزلفلنهيبزوضخلوزخل(Krier 1979) لوضجزللمفللميزولتنرلزعلنهيت ررزلفل
مفلكزنلمريلو زوةلي زنلنهمزرقلانهييزرنالانهيلعز لل(Lutly 1992)نهيللضزعلانهيضزوم لنهيحلمزعلبةزو،لوزخلحزلفلذكزرل

لإلالبللمفللكافلعضررلمسوسخلوخلنهيللضعلاالبللمفللنميل رزوفالاجزالبرلورن لعيرنضختانهحلنف لنهنويعلانه ورعلتن
نهفزرن لنهنيرنضزخلبكزنلنهفرنغزوالنه ورجلزعلوزخليزلضضولانهتزخلتحت زفلل(Siksna 2000)،لايزخ رنًلعزرعلنهبلفزعلنهنيرنضلزع

ست زووعلنهضشزوموالنه ورجلزعلاييولسب للت حلم يلعلتاورلنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيللضزعلهتزتيكفليزفلنلخنهضشوموالنهنويع
لتخلتسوعللع يلييورسعلنهضشومواخللمضانعةولانهت كلللع يلتحرل لنهجالإلنهبجيل ل

 (Development of urban open spaces) لفراغات العمرانيةتطور ا
تنرللنأسانق،لولتيورالنهضشوموالنهي ت فعلولةوليضذلضش النهبلفعلنهنيرنضلعلكوضالنهفرنغواليم  لعوملايةمله يجتي ،لحلع

غوالنهنيرنضلعلكنضررلرفلالوخلنهيللضعللهيلنهنررلن غرلرخل،لا لللرج لتمارلنهفرنانهمراالنهللضلعنالحتفوالا،لاترومل
اكذهملنهحونلبوهضسبعلهإليبرنمارلزعلنهرايوضلزعلل ملمارالهتربحليكوفلنهساق،ل(agora)له نبولإلسوحواحلعلنست ليالك

(Forum)ل اوخلنهنرارلنهاسميلكوضالسوحعلنهيللضعلل(Town Square)وإل   لنهيللضعلنهضوبيلحلعلكوضالتي نلنهحلل
 لاسيوعلنأ بورلانهتنرعلع يلنهنوهملنه ورجخلانالحتفوالاوةخليكوفله تساقللل(Outdoor Living)نه ورجلعله سكوفل

(Marcus and Francis 1998)ه ضسزلاللايكيزنلعضرزرلرفزلاللاللمضزهلنهنيرنضخلنهفرن لاضاعل،لابغيلنهضورلعفلحجم

لللخنهنيرنضخ

 (Importance of urban open spaces)    أهمية الفراغات العمرانية 
تي ززنلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلبرززفعلعويززعلنهنضورززرلنهمبلنلززعلوززخلنهضسززلالنهنيرنضززخ،لاتززاورلنهنللززلليززفلنهيتم بززواله يللضززعل

م يلزعلتزاورلنهفرنغزوالل-لConserving Design for Subdivision (Arndt 1996)ل-انهسزكوف،لا زللبلضزاللرنسزعل

ل نز لبزلفلنرتفزوعل ليزعلنأريلمالنهيسزكفلنهيجزوارله يضزوم لنهيفتاحزع،لاوزخلنهحرلرزعللنهنيرنضلعلوخلنهبلفعلنهسكضلعلاربمع

نهتغلززرنالعززفللنهفرنغززوالنهنيرنضلززعللارنًليةيززوًلوززخلنالرترززوةلبوهبلفززعلنهسززكضلعلورززللبلضززعلنهلرنسززعلنهتززخلمعززل ولنهبوحززعلتززاور

لسزوعللوزخلتحسزلفلنهوزراعلنهيضو لزعللنهسزكضلعوالوخلنهبلفعلمفلتاورلنهفرنغل 2002)لضلعكنهسلنأحلوةلنهنيرنضلعلوخلت ملم

 نموذج للفراغات العمرانية بالمنطقة المركزية: 3شكل 

 أمانة العاصمة المقدسةالمصدر: 
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(Microclimate)للذنالفننلنهنل والنالجتيوعلعلبلفلنهسكوفلالاورلميوكفله ضشوموالنه ورجلعلالحر لنأيزفل رارزوًلل

لخلنأسوسلعاتاورلنهيرنو لانه ليوالليولراعخلن تلورلنهيا  

 (Classification of urban open spaces)   تصنيف الفراغات العمرانية 
ل(Street)انهمرلز لل(Square)   سزوحعنهفرنغزوالنهنيرنضلزعللهزيلرزضفلفلرفلسزلفل يزو لنهل(Krier 1979)لكورلرلرضع

و،لااووففةيزولانهحركزعلولةيزولت ت عليروللالنهجلنرلنهيحلمعلبةزلوخلحلفليتشوبةهللففنهشك لعله رضاا حلمفلنه روفال
رزضلعلنهسزوحعلبضزوةلع زيلاولفتةزو،لايا نةزو،لاضاعلزعلنالسزت لنملوةضزوملانهتخلتنمخلهكنليضةيولنهمزوب لنهييلز ،لاليكزفلت

لانهتزخلسوحعلنهيللضعلنهرفلسلعلوةخلتتاسملنهيللضعلاتروملولةولنالحتفوالالنهرسيلعلانهيةرجوضوا،لوخلحلفل ضوملسوحعلنهحزخ
لخلستفولليضةولوخلتاولرليلع لهألمفونلاميوكفلتجي له كبورلابنيليضوسبوالنهسكوف

 (Typology of urban open spaces)   لفراغات العمرانيةا نماطأ 
ل ضلسزلعلشزكونابزلفلمضةزولتسزتيل وليزفل ل زعلمضيومةزولمل 1191Krierكرلرل)ل سمل ووعللهيلترضلعلنهفرنغوالنهنيرنضلعل

يلز لجامرج لن حسوالبزوهفرن للهزيلجزالإلنهشزكنخلالليكزفلمفلض زلعلمفلل 4)شكنللرفلسلعل خلنهيرب لانهلنفرإلانهي  ع
لامرلرعلنالست لنمخع يلاولفتهللاجالتهلنهفرن لشكنل،لاللخ ر 5)شكنل  ذلنهشكنلنهيضتوملالغلرلنهيضتوملت لللنأشكونل

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  الفراغات العمرانية أشكال: 4شكل 
 Krier 1979 :المصدر

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  : األشكال غير المنتظمة للفراغات العمرانية5شكل  

 Krier 1979 :المصدر

 أشكال الفراغات

 منتظم
 غير

 منتظم
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  الفراغات العمرانية وتدرجات أنواع
ت ن لاووفعلنهفرنغوالنهنيرنضلعلانسزتنيوالتةولللارنًلرفلسزوًلوزخلتحلزللضاعلتةزولاتكزالفلنهتزلرجلنهةريزخلهةزو،لا زللرزضعل

Lutleyمضزانع لنهفزرن لنهنزوم،لانهفزرن لشزبهلنهنزوم،لانهفزرن لشزبهلنه زوا،لل لمضانعلنهفرنغوالنهنيرنضلعللهيلمربنزع1992)ل

لاليكفلتنرلعلكنلضاعلع يلنهضحالنهتوهخ للل 6)شكنللانهفرن لنه وا

 الفراغ العام  

هلست لنيوالنهنويعلاليكفلأيلورللنست لنيةوللافلشراملمال لاللي نلنهشانرعلنهرفلسعلانهيلوللفلنهنويع،للنهفرن لنهيتوح

ليشوإ،لانأسانقخللاييرنالنه

 مالفراغ شبه العا 

لالللذنلحرنلع زيلترزرلحلبزذهملمالبترتلز لااللليكفلأيلورلليفلنست ليةوللرلالبنيلنهلاجالله نويعلي لنهفرن لنهيتوح

ليسب خ

 شبه الخاص الفراغ  

يجوارإلنهسكضلع،لنويعلنست لنيهلي نلنهفرن لنهسكضخله  هلل ورن للشترملوخلنست ليهليجياععلينلضعليفلنأش والاالللح

لاورن ليل نلنهيبضيلنهسكضخخل

 الخاص الفراغ  

لنهيسكفخلورن ل،لي نوست لنيهويعلبه نلحاالللسيلورملست لمليفل بنليوهكهالورن لذالي كلعل ورعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التدرج في الفراغات العمرانية6شكل 
 1425إدريس المصدر: 

الحرز لنه رارزلعلاليةزللنهيللضعلمالنهحزخلنهسزكضخللمج نةنهترنبملبلفللالسوعللنهتلرجلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلتحرل 

للحولمفلنهتلرجلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعل زللن تفزيلوزخلينوزمليزلضضوليز لل زانلنهزضيملنهشزبكخ،ليفلج ةلأ ر،لالهلضترون

 نلوزخلنهيسزكف،لوزخلحزلفلنهيتيانأضيوملنهغرلبعلع يلبلفتضولاهمللتبريللاللنهفرن لنهنوملنهيتي نلوخلنهمرق،لانهفرن لنه وال

،لانهفرن لشبهلنه والانه ذنفللربمزوفلبلضةيزولييزولنضنكزالسز بوًلع زيلجزالإلنهبلفزعلنهسزكضلعلاعمزنلهلنهنومبشلن تفيلنهفرن 

للاوخليرليتةولنه رارلعخلانهاووفعلنهك لرليفلنه روفا

 الفراغات العمرانية جودة المؤثرة في العوامل

 (Factors influence the quality of urban open spaces)                          
تتزز  رلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلبوهنللززلليززفلنهنانيززنلاتزز تخلوززخليرززليتةولنهنانيززنلنهبلفلززعلبشززرلةولنهيضو لززعلانهمبلنلززع،لوكيززول ززال

و لزعليزفلييزوللنزريليسزت ليلةولهي ت زعلنهوزراعلنهيضلينراعلو فلنهيضوم لنهيفتاحعلينر عليبوشرإله تر بوالنهجالزع

وةيزوللنهيا ز لاليكوضلزعلنهارزانميزول،لشيالارلوحلاميمورليولهمللرنعيلذهم،لاكذهملنهحونلبوهضسبعله وراعلنهمباغرنولع

نهيحللنفلنهرفلسلوفلالست لملنهفرنغزوالنهنيرنضلزع،لوك يزولكزوفلنهيا ز ليضوسز لاسزةنلنهارزانلك يزول نلالنالسزتفولإليضةزول
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لل زووعللهزيلتزاوروخلتشجل لنالستفولإليفلنهفرنغوالنهنيرنضلعللأيفلانهسليعنللغفونلعضرريليكفللانهنكالرحلحخلاال

،لاهننلورزلنفلنه رارزلعل زالنهسزب لنهزرفلالوزخلعزلملنالسزتفولإليزفلنهفرنغزوالنهنيرنضلزعلا رارزوًلنهيرنو لانه ليوا

رزرلنسزت لنيةولع زيلوفزعللن نلنأحلوةلنهسكضلعلنهتخلمربحالنهفرنغوالولةوليجراحعليفلجيل لنهيبوضخلنهيحلمعلبةولانضح

لينلضعليفلنهسكوفخل

 (Design principles of urban open spaces)أسس تصميم الفراغات العمرانية 
اتيكزفللع زيلنهاجزهلنهرزحلحلاووففةزوليكفلنالسزتفولإليضةزولاتزخليلاللن نلنهبلفعلنهنيرنضلعلهتمالرلورنغوالعيرنضلعلجللإ

لتريليلعنهسالنألمارلنهيت ررلفلنهنلللليفللنهيست ليلفل

 (Siksna 2000)لوخليولل خ ليكفلت  لرةوللانهتخل

 للفراغ  أعطاء الهوية المناسبة(Identity) . 

للخالحرالنهيريملنهنيرنضخلع يلذهمل العلنهيكوفلنهنضررلنهرفلالوخلعي لعلتريلملنهفرن 

 خصائص المكان  إظهار.(Character) 

نهيتوحعلوخلنهيا  لانهتخلليكفلنستغلهةولوخلتاولعلبنيلنهنضوررللنالستفولإليفل روفالنهيكوفلانهتخلتنلليفلنهفرا

 خنهتريليلع

  البساطة في التصميم(Simplicity) . 

 خع يلنهيست ليلفليروع لافللنست لنيهتسوعللنهبسومعلوخلتريلملنهفرن لع يلسةاهعل

 في التصميم الوضوح (Clarity) . 

ه يضوم لنهيم ابعلكيوللسوعللع يلتسةلنلمعيونلنهرلوضعلانهتشغلنللليكفلنها احلنهيست ليلفله فرن لوخلسةاهعلنهاران

 أيضلعلانه ليلعلبوهرلوملبيةويةوخاليكفلنهجةوالن

  المالئمة مع البيئة المحيطة(Compatibility) . 

ذهملوخلنعوإلنهبلفعلنهيبضلعلنهيحلمعلبةولييوللتم  ليرلت  لرللهيتتنريلنهيضوم لنهيفتاحعله تر بوالنهيضو لعليبوشرإلل ووعل

 خيرنحنلنهتريلمل راروًلوليوللتن  لبوهتةالعلانهتو لن

 العناصر المحيطةالفراغ والعالقة بين  ةعاامر  (Scale) 

االبلليفليرنعوإلهملا راروًليوللتن  لبيسوحعلنهفرن لانرتفوعلللنللنهفرن لعضررلنهربملنهرفلاله نضوررلنهيحلمعلبه

 للنضوررلنهيحلمعلبهخنه

 عدد االستعماالت المقدرة على ت(Multipurpose use) . 

لنأا وا لجيلنه لوخ لنهي ت فع لنه ورجلع لضشوموتةم لييورسع لع ي لنهيست ليلف لنالستنيوالا ليتنلل لنهفرن  الحر لللسوعل

 لنهيراضعلوخلذهمخ

 ايجاد الفراغات التحويلية ( Transition spaces) 

ل لببن ةو لوخلنهيللضع لع يلربملنهفرنغوالنهنيرنضلع لنهت كلل ليترنبمليفل نهبنيلعفلمرل لورنغوالتحال لع لضووم هبضوة

للخلن نلنهيللضعلنهفرنغوا

 محاكاة التجارب العالمية في مجال تصميم الفراغات العمرانيةثانيا: 
يفل لنليرنجنعليا اعلنهلرنسعلتملنهتنرعلع يلنهنلللليفلنهتجور لنهتخلليكفلنالستفولإليضةولوخلتمالرلنهفرنغوال

لبوه لنهنيرنضلع للمهيرك لعيضمرع لنهتركل  لتم لللضخلسلع يحلع للاسضغووارإل 7)شكن للايوضللل 8)شكن هتشوبهلل 9)شكن

ًللنهوراعلنهبلفلع لضسبلو لنهيضوم لخ لوخ ً لا رارو لنهفرنغوالنعيرنضلع لتمالر لعف لنهجةوالنهيسخهع ليلىلن تيوم لتبلف ا ل

لهتريليلعلنهيتي  علوخ لنهيرك لعلع يلم يلعلتحرل لنحتلوجوالنهيست ليلفلايرنعوإلنهينوللرلن

 معموةلنهةالعلنهيضوسبعله فرن لل -

  لوةورل روفالنهيكوف -

 انهيلفيعلي لنهبلفعلنهيحلمعللنهبسومعلوخلنهتريلملانها احلوخلنهتريلم -

  يرنعوإلنهنل علبلفلنهفرن لانهنضوررلنهيحلمعل -

 لنهيرلرإلع يلتنلللنالستنيوالا -

للنهج االنهيرلحعلان  وةإلنهيضوسبعلانهتشجلرلنهيلفملهبلفعلنهيكوفلاضانولرلل ووعللهيلت الل ولبوهفرشلنهيضوس ليفليروع
يلوهلنهشر لانهررعلبيانللاضاعلواليفلبلفعلنهيضمرع،لييولنضنكالنلجوبوًلع يلحجملنالستنيونلنهلايخلااورلبلفعل ورجلعل

 يلفيعلايتيل إخ

 

ل
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: مجموعة من الفراغات العمرانية في وسط مدينة سيدني والتي تظهر مدى مراعاة المعايير 9شكل 
 التصميمية للفراغات العمرانية

ل/http://www.sydney-australia.biz/maps/cityالمصدر: 

ل
 

 

: مجموعة من الفراغات العمرانية في وسط  مدينة سنغافورة التي والتي تظهر مدى 8شكل 
 مراعاة المعايير التصميمية للفراغات العمرانية

 http://www.ezilon.com/maps/asia/singapore-maps.html: المصدر
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 المركزية بمكة المكرمةمنطقة الا: ثالث
كملتررلبولعفلنهبحرلنأحيرليفلجةعلنهشرقل70تر ليكعلنهيكريعلوخلنهجةعلنهغربلعله يي كعلنهنربلعلنهسناللعلاع يلبنلل

لا خليةاىل  ا ل10)شكنل لن سليلع، لنضم رالنهلعاإ ل بملنهاحخلايضةو لولةو لارساهه للهيلنه ه لا خلمح لنهبروع ، 

لجغرنولعللنهيخيضلفلوخلكن لاتنوهيلبمبلنع لسبحوضه لنه ه لحبو و لنهيس يلف، ل ب ع لنهيشروع لانهكنبع يكوفلحلعلنهبلالنهحرنم

ايضو لعلهنباللارنًليةيوًلوخلتشكل ةولنهنيرنضخ،لوةخلتر لع يلنهسفاحلنهلضلولهجبونلنهسرانا،لاتي نلضرمعلنهتروةلبلفلتةويهلل

لنهحو رل)شكنللانهجبون،لاكوضالنهجبونلتحلملبيكعل بنلمفلتربحلوخ  لايفلم ملامشةرل11نهيضمرعلنهيرك لعلوخلا تضو

ل ذهلنهجبون لجبنل نلرنوفلاجبنلمبخل بلالاجبنل ضليلاجبنل ضليعخ

 

 

 

 

 

 

 

 : الجبال المحيطة بمكة قديما  11: موقع مدينة مكة المكرمة بالنسبة للمملكة                                شكل 11شكل                     
ل1425معراج مروا المصدر:        للللللللللللللللللللللللللللللمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحجالمصدر:                    

ا ززللسززو مل ززذنلنهتكززالفلنهمبلنززخلوززخلللجززوللبلفززعلعيرنضلززعلذنالمززوب لورلززللايتيلزز لترنعززخلنهوززراعلنهبلفلززعل)نهمبلنلززعل
نهربملبلفلنهوراعلنهبلفلعلانحتلوجــوالنهسزكوفلييزولضزتالعضزهلليفل لنل. 12ال تروللعًل)شكنلانهيضو لع لانالجتيوعلعلان

بلفعلسكضلعليلفيعلضفترل ولوخلا تضولنهحو زر،لايز لنهتاسزنوالنهيسزتيرإله يسزجللنهحزرنمل زلنلنهنرزاللنهيو زلعلالسزتلنو ل
للززلليززفلنأحلززوةلنهسززكضلعلنهتززخلكوضززالتنكززالنهبلفززعلنه لززولإلنهيمززرلإلوززخلمعززـلنللنهحجـززـوجلانهينتيززرلفلانهزز انرلم ل ززالنهن

 نهتر لللعلهيكعلنهيكريعخنهنيرنضلعل

 

 

: مجموعة من الفراغات العمرانية في وسط  مدينة مانيال التي والتي تظهر مدى مراعاة المعايير التصميمية للفراغات 1شكل 
 العمرانية

لhttp://www.asianinfo.org/asianinfo/countries_map/map-picture/manila.jpgالمصدر: 

8

Architecture and Planning Journal (APJ), Vol. 22, Iss. 1 [2013], Art. 13

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

http://www.asianinfo.org/asianinfo/countries_map/map-picture/manila.jpg


www.manaraa.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التقليدية العمرانية : البيئة12شكل 

 1422إدريس المصدر:                                                                      

ًللكمل1.5تشغنللنفرإلضرعل مر ولانهكت علنهنيرنضلعله يللضعللتر لنهيضمرعلنهيرك لعلهيكعلنهيكريعلوخلاسما يرك  وللتررلبو

لي ززنلنها زز لنهززرن فله يضمرززعلنهيرك لززعلترنكيززوالا،ل 13)شززكنلنهكنبززعلنهيشززروعً،لالحززلملبةززولنهمرلزز لنهززلنفريلنه ززوضخل

لرنعززخلاولفتةززوللت ململزعلالضشززوفلعلتيزال ززلنلنهنرززاللنهيو زلعلالت ززحلمفلنهيضمرزعلهززملت  زز لهي مزملعيرنضززخلشزوين

 لخاوراوةولنهبلفلعلانحتلوجواليست ليلةو

 

ل

 

 

 

 

 

 
 

 ترنكيوالت ململعلالضشوفلع بمكة المكرمة ةمركزيمنطقة الال: 13شكل 
لمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحجالمصدر: 

لن لوخلتكالفلشك ةو  كتورلل17لمرعلنهيرك لعهنومل)نهشكنلنهضجيخ لاتب غليسوحعلنهيضا للم رالنهمباغرنولعلنهيحلمعلبةو

ًل ل خ14يضوم لللنرلعل)شكنل يا ععلع يلعشرإلتررلبو

لحخلشن لعوير خ1
 حخلنهشـــــويلعل خ2

 حخلنهرـــــرنرإ خ3

 حخلمجلــــــــول خ4

 حخلنهيسفــــ ع خ5

 حخلنهشبلــــكع خ6

 حخلنهمضلبواي خ7

 حخلنهتلســـــلر خ8

 حخلجــــــران خ9

لحخلنهيضرــار خ10

 

 

 

 ركزية بمكة المكرمةللمنطقة الم ي:  التقسيم اإلدار14شكل 
 هـ1416مخطط التنمية الشامل المصدر: 

 المسجد الحرام
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 المسجد الحرام والساحات المحيطة به
نهرفلالنهيكافله يضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعلحلعللررلهلجيل لنهنضررللبهللي نلنهيسجللنهحرنملانهسوحوالنهيحلمعا

نهمرقلنهيخللعله يضمرعلنهيرك لعل،لكيولتنللنهسوحواللنهحجوجلانهينتيرلفلانه انر،لل ووعللهيلذهملوةالضرمعلنهتروةلهجيل 

،لاتضحررلاولفتةولوخلنهرلإلهذهملوةخليةل إلهذهم،لاتسوعللنهسوحوالنهيحلمعلنهيحلمعلبهلنكبرلورن لعيرنضخلبوهيضمرع

للنرإلاتشغلنلنهيسجللنهحرنملحلعلتي نلح رعلبوهيسجللنهحرنملوخل لولإلنهمو علنالستلنوبلعلأيوكفلنهرلإللانهتحكملوخل

لخللهلهنهارنلبلفلنهيسجللنهحرنملانهمرقلانهييرنالنهيخللعل

 الكثافة السكانية
سناللوً،لل51.980ضسيعليضةملل361خ129 ـل1425تا  لنهي مملنهةلك خللمفللب غلعلنللسكوفلنهيضمرعلنهيرك لعلوخلعومل

ولإلمعلنللغلرلنهسنالللفللهيلاجاللضسبعلعوهلعليفلنهنيوهعلنأجضبلعلنهتخلغلرلسنالي،لا لللرج لنهسب لوخل لل78.263ا

لحوجل1.255.992ميولمعلنللنهحجوجلورللب غلتشورملوخل ليعلنهحجوجلانهينتيرلفلانه انرل  ووعللهيلنأضشمعلنهتجورلعخل

لل 15)شكنل ل يضلعلانحلإل441.143)لل%35م وم لنهيرك لعل لنلوترإ لوخلنهيضمرع ليضةم ع يلعكالنهينتيرلفللحوج 

 ـل1425انه انرلحلعللتملترسليةملع يليلنرلنهنوملال لنللنهنلللوخلشةرلري وفلحلعلارنلعلللنهينتيرلفلوخلعومل

ل لل2.744.367لهي ل)شكن لجيل  16ينتير لوإف لحون لكن لاع ي ليكع،ل، لامحلوة لنهيرك لع لنهيضمرع لوخ نهحجوجلالنهسكوف

لا لنهيرك لع لنهيضمرع للست لياف لانهييرناانهينتيرلف لنهمرق ً لنهنيرنضلع ل رارو لنهيسجللل)نهفرنغوا للهي لتضر ةم نهتخ

ل هحرنمخل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هـ1425حتى عام والمعتمرين   : بيان بأعداد الحجاج16&15شكل 
 معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحجالمصدر: 
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 استعماالت األراضي
ل لهلنالستنيونلنهتجوريليفليسوحعلنهيضمرعلل%48مفلنالستنيونلنهسكضخللي نللل ـ1424لنهةلك خلنهيحلعلوخي مملنهبلفل

ل خ17)شكنلل%2.5ميولنالست لنملنهللضخلولغمخلل%8.5انه ليوالوالستنيونلنهتجوريلول،%30 ملنهمرقللل%11نهسكضخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يا لتطوير منطقة مكة المكرمةالهيئة العلالمصدر: ,  : استعماالت األراضي في المنطقة المركزية19شكل 

 الخصائص الطبوغرافية
لبلفلنهانليلانهجبنل)شكنل لهترنلوخلبنيل18تجي لمباغرنولعليكع لمج نفةو لاتسلمرلنهيضوم لنهيرتفنعلع يلينوم  

لنهيان  للهيلنرتفوعوالشو رعلييوللتسب لوخلتكالفلنهيلاالالنهنوهلعل)نهيضحلرنا لنهتخللرن لنهتنوينلينةولوخلحلفلتي ن

 نهيضوم لنهيضبسمعل)نأاللع لمج نةلبسلمعللللللللللللل

يفلنهيضمرعلاتستغنلبوهيسجللنهحرنملانهسوحوالنهيحلمعلبهلابنيلنهمرقلنهرفلسعلي نلشورعلنهيسجللنهحرنملاشورعل

 للبرن لملنه  لنخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : الخصائص الطبوغرافية للمنطقة المركزية18شكل 

 منطقة مكة المكرمةالهيئة العليا لتطوير المصدر: 

 النسيج العمراني
لنهيرك لع لنهيضمرع لينوم لع ي لنهيت وم لنهضسلا لللغ   لانهييرنالاعلمل 19)شكن لنهمرق لتنرج لعضه لضتا نضتوومللييو

 . ات ن لنهمباغرنولعللارنًليةيوًلوخلتشكلنلنهضسلال،نهفرنغوالنهنيرنضلع
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 : النسيج العمراني للمنطقة المركزية11شكل 

 الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمةمصدر: ال

 في المنطقة المركزية الرئيسة الفراغات العمرانية
نهي ررعللنهيحوارلنهرفلسلعل  تحتنلنهفرنغوالنهنيرنضلعلنهج ةلنهلسلرليفلنهحل لنهفرنغخله يضمرعلنهيرك لعلاتتيرك لوخ

لخ 20)شكنلل ووعللهيل يملنهجبونلنهتخللرن لنست لنيةول نهبرحوانهفرنغوالبلفلنهيسوكفل)ه يركبوالاييرنالنهيشوإلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 في المنطقة المركزية : المحاور الرئيسة21شكل 
 معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحجالمصدر: 

 

 

 شارع إبراهيم الخليل

 شارع المسياال

 شارع أم القرى

 شارع جياد

 شارع السد

 شارع جبل الكعبة

 شارع المسجد الحرام

 شارع ربع اطلع

 ارع خالد بن الوليدش
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  بالمنطقة المركزية للمحاور الرئيسةالخصائص العمرانية والهندسية 

هنيرنضلعلنهنضررلنهرفلالوخلتجةل  ولاتةلفتةولهيست ليلةولايفل لنلنأعيونله فرنغوالنلتي نلنه روفالنهةضلسلع

ع يللانهيتي  علوخلنهمانلانهنريلانهمباغرنولعلنهيللنضلعلتملنهتنرعلع يلنه روفالنهةضلسلعلنهرفلاله يحوارلنهرفلسلع

لنهضحالنهتوهخ 

ل

 الطبوغرافية العرض الطول المحور

 منبسط م26 م821 ربع اطلعشارع 

 منبسط ومستمر م22 م828 المسجد الحرامشارع 

 منحدر في االتجاهين م 11 م 1699 أم القرى شارع

 منبسط مع انحناء م 15 م 1561 خالد بن الوليد شارع

 منحدر مع انحناء م22 م111 أجياد المصافي شارع

 منبسط ومستمر م31 م112 أجياد السد شارع

 ومستمر منبسط م29 م1138 إبراهيم الخليل شارع

 منبسط مع انحناء م11 م199 المسيال شارع

 
 ة في الفراغات العمرانية الرئيسةو أوقات الذرو ومعدالت التدفق الكثافات 

ع زيلمزرقللاينزلالالنهتزلو لهحررلنهك وووالوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلورللتمليرنعوإلينلالالنهك ووزع

لخاتمبلرةولع يلنهفرنغوالنهرفلسعلوخلنهيضمرعل 22ا21نهيشوإلنهينتيلإللاهلوًل)لشكنل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 لكثافة على طرق المشاةالعالمية لمعدالت ال: 21شكل 

 دليل الطرق السريعة األمريكي :المصدر

 

 Vمعدل التدفق , 

 ) شخص / ق / متر(

 الكثافة

 )) شخص / متر ربع

المساحة المخصصة 

 للشخص

 )) متر مربع / شخص

 خدمةمستوى ال

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 

 F 0.557 1.794 متغير

 : معدالت التدفق العالمية على طرق المشاة22شكل 

 : دليل الطرق السريعة األمريكيالمصدر

ل

13

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

Published by Digital Commons @ BAU, 2013



www.manaraa.com

ا ززوالنهززذراإلهززاحوللترك  ززولبنززللنضتةززوةلنهرزز انالوززخلنهيسززجللنهحززرنملايززفل ززلنلنهيتوبنززعلنهيللنضلززعلهتحللززللم

ا راجلنهير لفلاتحلللنًلوخلنهضرعلنأ لرليفلشةرلري وفلانهضرعلنأانليفلشةرلذيلنهحجعلحلعلبلضال

ل خ23224معيونلنهررللنرتفوعلينلالالنهك ووعلانهتلو لوخل ذهلنألومل)شكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1431فراغات العمرانية الرئيسة حج عام ال في معدالت الكثافة: 23شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هـ1431: معدالت التدفق على الفراغات العمرانية الرئيسة حج عام 24شكل 
 دراسات معهد خادم الحرميين الشريفين ألبحاث الحج والعمرةالمصدر: 

 
 وظائف الفراغ العمراني() األنشطة المختلفة لمستخدمي الفراغات 

علنهفرن لنهنيرنضخلنهيتوحلتملنهتنرعلع يلنستنيوالالنأرن خلنهيحلمعلبوهفرن ،لابتح لنلنهين ايواله تنرعلع يلاولف

لن ل يو لانهتجوري لنهسكضخ لنالستنيون لمف لتبلف لنأرن خ لبوستنيوالا لع ينهيتن رع لنهيحلمعللينوملهيسلمرنف نأرن خ

وخلنهفرنغواللانهينتيرلفلنهتخلليورسةولنهحجوجلنهضشوموالنهتنرعلع يلم مميكفللبضوةلع يلذهم،لاوالنهنيرنضلعبوهفرنغ

لوخ لاضحررنلخانهتنهنيرنضلعلنهيتوحعل

لضشوموالحركلعلاتتي نلوخلنضترونلنهحجوجليفلنهيسوكفللهيلنهحرملانهنكاخ -

 ضشوموالتجورلعلاتتي نلوخلنهيحلالنهتجورلعلع يلنأمرنعخ -

يرنضلزعلنهيتوحزعلي زنلنهنزريلتزملنهتارزنللهزيلمفلابيرورضعلضشزوموالنهحجزوجلنهي ت فزعليز لبنزيل رزوفالنهفرنغزوالنهن

 له فرن لالللستاع لنهضشوموالا رارزوًلنهضشزوملنهتجزوريلنهزذيللسزتحاذلمحلوضولمل8)لنهيتوحعلهبنيلنهفرنغوايلانهنر

ع يلضسبعلكبلرإليفلنهيسوحعلنهيتوحعليفل لنل راجلنهيحلالنهتجورلعلبينرا وتةوللهيل ورجلنهيحزنلاتا زعلنهحجزوجل

لهتفوايللييوللضنكالس بلوًلع يلنهضشوموالنهحركلعلنهي ت فعخهشرنةلان

 عمراني المتوقع للمنطقة المركزيةالنمو ال
ع يلنهرغمليفلرزنابعلنها ز لنهزرن فله يضمرزعللاللمفلنهتضيلزعلنهنيرنضلزعلاللتز ننليسزتيرإلاب حجزومليتفوانتزه،لالتا ز لمفل

ليزعلضيزانًلعيرنضلزوًل زوفلًلورزللبلضزالنهلرنسزوالنهتزخلمعزلتةولنهةلفزعلتشةللنهيضمرعلنهيرك لعلهيكزعلنهيكريزعل زلنلنهنرزاللنهرو

نهن لوةلهتمالرليكعلنهيكريعلمفل ضوملنهنلللليفلنهيشورل لنهتمالرلعلنه  يعلساعلتشزةلهلنهيضمرزع،لل زووعللهزيليشزورل ل

ت  لرليبوشرلع يللورل  ،لالتا  لمفللكافلهةذهلنهيش25ا علنهحرملنهيكخلانهتخلجوريلتضفلذ ولحانلنهيسجللنهحرمل)شكنل

للخنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرع
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 المتوقعة لمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام بعد انتهاء مشاريع التطوير: ا25شكل 
 الباحثالمصدر: 

ليولل خ لنهتمالرلعلنهي ي لتضفلذ ولوخلنهيضمرعلنهيرك لعلايفلم مل ذهلنهيشورل 

 خ26)شكنللسجللنهحرنمنهي ملعبللنهن ل له يلعلا عيشرا  

 ل خ27يشراعلجبنلعيرل)شكنل

 ل خ28يشراعلجبنل ضليعل)لشكنل 

 ل خ29يشراعلنهشويلعل)شكنل

 ل خ30نهكنبعل)شكنلليشراعلتمالرلجبن

 ل خل31يشراعلمرل لنهي ملعبللنهن ل ل)شكنل

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 المسجد الحرام

 : مشروع جبل خندمة.28شكل 

 

 : مشروع الشامية.21شكل 

 : مشروع تطوير جبل الكعبة.31شكل 
 

 : مشروع طريق الملك عبد العزيز .31شكل 
 

 : مشروع وقف الملك عبد العزيز للمسجد الحرام26شكل 
 

: مشروع جبل عمر29شكل   
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 بالمنطقة المركزية وتأثيرها على الفراغات العمرانية المحيطة الظروف البيئية
شر وًلل40،لل39شيوالً،لا مخلمانلل20،لل22هيضمرعلنهيرك لعليضوخليكعلنهيكريعلنهان نعلبلفل مخلعريلليو نليضوخلن

لن نلنهح نملنهرحرنايلنهييو نلهيضوخلنهيضوم لنهرحرنالعلنهحورلانهجوعلوخلينوململوملنهسضع،لاترنللرجوالنهحرنرإل

ماننلنهنوملي لنرتفوعلل%52لهيلل%45رمابعليفلوخلشةارلنهرلعللهيليولواقلنأربنلفللرجعليفالع،لالكافلينلنلنه

  لنل لنلمشةرلنهرلع،لاتةمنلنأيمورلوخلشةارلنهشتوة،لاغوهبوًليولتحلعلنهسلانلانهفل وضوالوخلنهيضوم لنهيض ف ع،ل

لرنابع للخكل لييو لنهسضع، لملوم لينوم لوخ لجووع لتكاف لانهتخ لنهشر لع لنهشيوهلع لانهرلوح لنهغربلع لنهشيوهلع لبوهرلوح لاتت  ر

لنهوراعلنهيضو لعلات  لر ولنهشللللع يلنهفرنغوالنهنيرنضخلا راروًللذنليولت نيفلنهحالاري وفلي لمشةرلنهرلعخ

لانهحشاللالفلتكلالنهيركبوانهر  لللهيللعاتلرنستةولنهتخلتياللفرنغوال)نهمرق نها  لنهرن فله حوهعلنهبلفلعلوخلنها

نهتخلهةولي ور ولنهرحلعلالبي ت علمضانعةولنهي ا والوةارللهيليل،للخاتكلالنهضفولوالترليليستاىلنهضوووععلانهبشرل

 لخنهحرنريلن جةولانهيلحلاعلحوالاللS2, H 3, NH 2COنهكبلرإلع يلنهيشوإلي نل

 مقارنة ارتفاعات المباني بعروض الشوارع )الفراغات العمرانية( 
نهفرنغززوالنهنيرنضلززعلاميكززفلنهتارززنللهززيلمفلليززفل ززلنلنأعيززونلنهيللنضلززعلتززملنهتنززرعلع ززيلنرتفوعززوالنهيبززوضخلنهيحززلم

 لون يلسبلنلنهي ونللرنل32نرتفوعوالنهيبوضخلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلاللتتضوس لي لعرايلنهشانرعلنهيم علع لةول)لشكنل

لارلاكيولل12لهيللويترلاوخلضرالنهيا  لضجلليبوضخلترنلنرتفوعوتةل8عريلمرل ل وهللبفلنهاهلللوخلبنيلنهيان  للهيل

نزراعلت ململزوًلمفلنرتفززوعلنهيبضزيلالبزللمفللتضوسز ليزز لعزريلنهشزورعله حفزوولع ززيلنهتزان فلنهبرزري،لانهتززان فل زالي

نهبلفخ،لاهلتضوس لي لنه ليوالانهيرنو لنهيتوحعلبحلعلاللل لللعزفليزرإلاضرزعلعزريلنهشزورع،لاع لزعلوز فليبضزيللمزنل

لرمخملانرلول3لل12ملاللبللمفلاللل لللنرتفوعهلعفلل8ع يلشورعلعر هل

اييولسب للت حلمفلنرتفوعوالنهيبوضخلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلت لللعفلنهحللنهيسياحلب  نوعليول اليم ا لييوللزضنكال

 بلضةولينوملنهينوللرلنهتريليلعلنهيم ابعلنهك وووالع يلنهشانرعلنهيحلمعلابوهتوهخللفرللنهفرن للنرتفوعع يل

 ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تفاعات المباني والفراغات العمرانية في المنطقة المركزية: العالقة بين ار32شكل
 الباحثالمصدر: 
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 رابعا: مقترح لتحسين وتهيئة الفراغات العمرانية بالمنطقة المركزية لمكة المكرمة

بضوةلع يلمبلنعلنهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلل
نهيكريزززعلاه ارزززانلنهزززيليرتزززرحللحرززز ل
تززاورلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلنهجلززلإلانهتززخل

رزززز ليتضم بززززوالنهيسززززت ليلفلولرتززززرحلتح
 ل33نلجوللتيوضلعليحوارلرفلسعلل،لشكنل)

لياجززالإل ززخلنهتززخلنهمززرقل ززذهللا ززح
للهززززيليارزززز علاجيلنةززززولنهمبلنززززعلع ززززي

لجللزززلإلمزززرقلاهفزززتحلنهيرك لزززعلنهيضمرزززع
ليتمززززارإلضرززززنلااسززززوفنليشززززوهلامززززرق
ليجياعززعلهاجززاللل ززووعلعوهيلززعلبينززوللر
لمو عنهلاذنالنهيستة كعلنهيبوضخليفلكبلرإ

لع زيلنهرزولرإلاغلزرلنهيحلالإلنالستلنوبلع
لمعززززلنللوززززخلنهيمززززرلإلنه لززززولإليانجةززززع
ليززفللجنززنل ززذنلكززنلانهينتيززرلفلنهحجززوج
ليزفلاتمالر زولنهيضزوم ل ذهلت  لنللعولإ
ًللميززرنًللجللزل لعضززهلنالسزتغضوةلليكززفلاللي حزو
لهيانجةززعلنهوززراعليززفلوززرعلميلتحززا

لمعززلنلل لززولإلوززخليتي  ززعلكبززرىلتحززللوا
لبيسززتاىلانالرترززوةلينتيززرلفانهلنهحجززوج
 خههلنهرنحعلاسوفنلكووعلاتاولرل ليتةم

 

 :أهم النتائج: خامسا
لانأعيونلنهيللنضلعللميكفلنهتارنللهيلنهنلللليفلنهضتوفالانهتخلكوفليفلم يةو لنهيت ررعله يا اعليفل لنلنهيرنجنع

رلرفلالهيكاضزوالنهبلفزعلنهنيرنضلزعلل زووعللهزيليزولترليزعلنهفرنغوالنهنيرنضلعله بلفعلنهيبضلعلحلعلمضةولعضرلم يلع -1

 يفلاووفعله بلفعلانهيجتي خ

نهتززرنبملبززلفلمجزز نةلنهيللضززعلمالنهحززخلنهسززكضخلابوهتززوهخلنضنززلنملن تفززوةلنهتززلرجلوززخلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلهززاحول -2

 خنه رارلعا

 لوخلنهيضمرعلنهيرك لعخلرل لنهنوجناجاللنهنلللليفلنهيشورل لنهتمالرلعلنهجوريلتضفلذ ولانهتخلساعلتضفذلوخلنهر -3

يفتاحعللن نلنهيضمرعلنهسوحوالنملنهنلانضلعلملاجاللييرنالي ررعلهحركعلنهيشوإلوخلنهيضمرعلنهيرك لعتبلفل -4

لنهيرك لع

جزوجلحركلعلاتتي زنلوزخلنضترزونلنهحنهضشوموالوخلنهلترك النأضشمعلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعل)نهمرقلانهييرنا  -5

 خنهفرنغوالوخلنهيحلالنهتجورلعلع يلنأمرنعلاتي  اتجورلعلنهضشوموالانهنكالانهليفلنهيسوكفللهيلنهحرم

ايرتكزز ناللنوترززورلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلنهياجززالإللهززيلنهينززوللرلنهترززيليلعلاهززمللززتملترززيليلةولع ززيللللمسززا -6

لختريليلع

 رارزوًلوزخلياسزيخلال بزنلنهرزلإلابنزللنهرزلإلا زخلنأشزلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعللترك الما والنهذراإل -7

 خنهحالانهنيرإ

ويةزولانحتيزونلا زاعل زنعلنهمو زعلنالسزتلنوبلعله فرنغزوالنهيتوحزعليرورضزعلب عزلنللامضشزمعلنهحجزوجلان لحتبلفل -8

 نه هخلأسيحبنيلنهي ومرل

تركزز النهك ووززعلنهنوهلززعلاينززلالالنهتززلو لنهنوهلززعلع ززيلنهفرنغززوالنهان نززعلوززخلنهجةززعلنهجضابلززعلنهغربلززعله يضمرززعل -9

 لعلالرتبومةولبوهيحارلنهرفلسعلاترك لن لانةلولةوخنهيرك 

ينزلالالعوهلزعلنهيان ز للهزيلل لولإلنهك ووعلوخلنهفرنغوالنهرفلسعلعفلنهينلالالنهرلوسلعلحلعلار الوخلبنزيل -10

لخ 2مش وال/مل5)

 تنريلنهيضمرعلنهيرك لعلهوراعلبلفلعلرنبعلتخ رلع يلرحعلاسليعليرتوللهخل -11

 خنهنيرنضلعلا راروًلنهفرنغلفلشبهلنهنوملاشبهلنه والييولن رلع يلنه رارلعلنضنلنملنهتلرجلوخلنهفرنغوال -12
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 التوصيات: سادسا
لابضوةلع يلم ملنهضتوفالنهتخلتملنهتارنللهلةولميكفلتمالرلعللليفلنهتارلوالنهتخلنشتي الع ي 

ضانعةولاتلرجوتةو،لاوخلنهيان  لب لنالرتروةلبوهفرنغوالنهنيرنضلعلنهروفيعلبتحرل لنهيتم بوالنأسوسلع،لاتاولرلنهفرنغوا ▪
لللنهيضوسبعلهتحرل لاووففةولنهي ت فعخ

ليرنعوإلنهنانينلنهيخ رإلع يلجالإلنهفرنغوالنهنيرنضلعلا راروًلنهنانينلنهبلفلعلاتاورليتم بواليست ليلةوخ ▪
o لنهوراعلنهيضو لعل

o لنهمباغرنولعل

o لنهيا  لنهيضوس ل

o لسةاهعلنهارانل

o لنأيفلانهسليعل

o لنه ليوالتاورلنهيرنو لا

o لنه رارلعل

نهيست ليلفليفلييورسعلنهضشومواللنعتيوللنهيرتك نالنهتريليلعلنهتخلتسوعللوخلتحرل لاووفعلنهفرن لاتيكف ▪
لنه ورجلعلنهي ت فعلنهيتوحع

o  لعموةلنهةالعلنهيضوسبعله فرن (Identity) لل

o لوةورل روفالنهيكوفل(Character)لل

o نهبسومعلوخلنهتريلمل (Simplicity)لل

o وخلنهتريلمنها احل (Clarity) ل

o يرنعوإلنهنل علي لنهنضوررلنهيحلمعل         (Relationship)للل

o نهيلةيعلي لنهبلفعلنهيحلمعل (Compatible)ل لل

o نهيرلرإلع يلتنلللنالستنيوالال(Multi-purpose use) ل

نهشوينلهيكعلنهيكريعلنهي ممللنهت كلللع يلربملنهيشورل لنهتمالرلعلبيضوايعليفلنهفرنغوالنهنيرنضلعليفل لن ▪
لانهيشوعرلنهيرلسعخ

يرنعوإلعلمللرلنرلترورلحلبضوةلوخلنهيضوم لنهيذكارإله يشورل لنهكبلرإللاللبنللترللمللرنسعليتكوي علعفلحركعل ▪
 نهيشوإلانهبلنفنلنهيرترحعليفل بنلروح لنهيشراعخ

  لنهتخلتخ رلع يلسليعلنهيشوإخلتحسلفليستايلررعلنهمرقلنهيذكارإلبيوللتلفملي لحركعلنهيشوإلال نهعلنهنانف ▪
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