
  

1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

هورية الجزائري الديمقراطية الشعبيةالجم  
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 -مستغانم-
 كمية األدب العربي والفنون

 قسم: فنون بصرية
 تخصص: تصميم محيط

 
 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الفنون البصرية

 إعادة تهيئة حديقة جامعة عبد الحميد بن باديس 

 إلى حديقة معاصرة -مستغانم-
 إعداد الطالبتين: 

 حسان دواجي فاطمة 
 ريان حنان 

 إشراف األستاذ: 

 معروف نورالدين 

2019/2020السنة الجامعية:   



 مقدمة

 
 

 

 دػاء
 امرمحن امرحمي هللاسم ب 

جؼل ىذا امؼمل املخواضع خامصا موهجم امكرمي، وجتاوز غن  سيوي انليم ا 

وثلصريي وخطيئ، وغلب صوايب ػىل خطيئ وثلصريي 

 وي، وبأنخب يل بأجر احملاوةل اي بأهرم الأهرمني.وسو

 يف انليم ريض غين رسوكل امكرمي،ملا كصدثو من حتليق امبصارت وامرشاد يف امخأأيس

هخفاع مبهنجو يف ادلغوت وامبناء واملواهجة  سنذو وال 

خواين املسلمني اذلين  انليم ثلبل من ىذا امؼمل وابرك يل فيو، واهفع بو لك ا 

 ًخكرمون بلراءثو وال س خفادت منو يف مغارة الأرض ومشاركيا.

جنازه، واهفؼنا بو ًوم  انليم بأنخبو يف مزيان حس نايت وحس ناث لك من بأػاين ػىل ا 

ل من بأىت هللا بلل  ة سلمي.لًنفع مال ول بنون ا 

وصل انليم ػىل س يدان محمد وب هل وحصبو وسمل جسلامي نثريا 

 ادلينميوم 
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ىداء  ا 
 

ىل امربىان املاطع وامنور امساطع حبيب هللا املصطفى صىل هللا ػليو وسمل  بأىدي معًل ىذا ا 

مربأت سكنت جاهب فؤادىا حينا من ادلىر وىناك نن ىل ا  ت مشيور جارت دلكاث كلهبا احلنون ومن ا 

 ذكل مازمت بأغين وش يد الأم الأصيل... بأيم ... بأيم حفضيا هللا

ىل اذلي بأمسم بيدي ًوما ًلودين حنو دفاحر احليات ىناك بأوست احلروف ووسجت هل بأهبىى  ا 

ىل اذلي ػلمن بأن نلرشف موان بأبيضا ًنبغي بأن ًظل بأبيضا... بأيب حفضو هللا  املشاغر... ا 

ىل   ملًل الأػىل جدي وجديت رمحيٌل هللاا 

ىل من كامسوين رمح بأيم وامزتجت رويح بروهحم بأخوايت امبناث وىيبة، بأمينة، خدجية وبأسٌلء  ا 

ىل لك من حيمل ملب حسان دوايج وحساري   وا 

ىل لك من معلن ػىل رمس  ىل رمز امصداكة ومنبع اموفاء... ا  ىل رة بأخواث مل ثدلىن بأيم ... ا  ا 

بدسامة بلك  ما ميلكن ا   

ىل رة خطيب اكن يل غوان وس ندا ..مدايح بوغبدهللا  ا 

ىل الأخت امكرمية راين حنان  ىل لك من شارنين يف معًل ىذا من كري بأأو بؼيد وا   ا 

ىل لك من حيهبم كليب ومل ًذهرمه كلمي  وا 

 فاطمة
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ىداء  ا 
 

ىل اميت  محلخين وىنا ػىل وبأان ػىل وشم اخذخام حيايت امرتبصية، بأىدي مثرت هجدي املخواضع ا 

ىل اميت سيرث مرتبييت وحكبدث امؼناء مرتاين بأرىق ًوما بؼد ًوم .  وىن، ا 

ىل امرائؼة ورّس وجودي بأيم  ىل اميت من بأوايف حليا ما حييت، ا  ىل من بأوصاان ػلهيا هبيّنا امكرمي، ا  ا 

 امغامية

ىل من بأحاطين ابلأمان و  ىل اذلي ثؼب ونّد وسؼى مرياين ػىل سمل امنجاح،ا  رػاين ابحلب وغرس ا 

 فيا املبادئ واملمي.

ىل وادلي امؼزيز ىل اذلي اكهت دغوثو وجشجيؼاثو مبثابة املندًل اذلي بأانر دريب، ا   ا 

خويت الأغزاء ػىل كليب ىل ا  ىل منبع احملبة والأمان ا   ا 

ىل الأخت امكرمية حسان دوايج فاطمة ىل لك من حيمل ملب راين وا   وا 

 
 

 حنان
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 شكر وتقدير
 
 

وقبل كل شيء نشكر اهلل عز وجل عمى التوفيق لنا في أوال 
إنجاز هذا العمل المتواضع كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل 
من ساعدنا إلتمام هذا العمل وعمى رأسهم األستاذ المؤطر: 

 معروف نورالدين 
كما نشكر جميع األساتذة الذين تتممذنا عمى أيديهم من 

 نعومة أظافرنا إلى يومنا هذا.
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تعتبر المدينة ىي الوسط الذي يحتوي اإلنساف وتمنح لو فرصة اإلتصاؿ بالطبيعة بواسطة  

المساحات الخضراء التي وجدت ألجؿ توفير جو مميء باليدوء والراحة اضافة إلى لمسة جمالية تعكس 
معايير جديدة إلدراجيا الوجو الجميؿ لممدينة ، لذلؾ سعت الدراسات الحديثة لمبحث عف طرؽ وأساليب و 

في المخططات العمرانية بطريقة سمسة ومرنة تضمف الوصوؿ إلى أقصى حد مف الكفاءة في استخداميا 
والحفاظ عمييا، فالمساحات الخضراء ىي القمب النابض لممدينة لما ليا مف تأثير إيجابي عؿ صحة 

 لترفييي.  ومف ناحية أخرى تحقيؽ الجانب ااإلنساف مف ناحية جودة اليواء 
لئلنساف تحسنت نوعا ما المساحات الخضراء مف الناحية الجمالية ومثاال ونظرا لمتطور الحضري 

عمى ذلؾ حدائؽ بابؿ المعمقة التي تعتبر نموذج في استخداـ المساحات الخضراء. ىذا ما جعؿ أساليب 
انب البيئي والجانب إنشائيا وتصميميا تتطور داخؿ المجاؿ الحضري بطريقة تسمح بالجمع بيف الج

 العمراني.
ولتحقيؽ ذلؾ سعت الكثير مف الدوؿ إلى انتياج أساليب جديدة في التصميـ والتخطيط. تيدؼ 
إلى إدماج المساحات الخضراء في المشاريع السكنية، حيث يمكف جعميا أماكف لمتبلقي وممارسة بعض 

كما أف نقصيا يؤثر سمبا عمى الحياة الرياضات مع إدراج أماكف لمعب األطفاؿ ومناطؽ لمئلسترخاء، 
عطاء راحة في األحياء السكنية، مما يجعميا  أماكف نشطة الحضرية فيي تعود بالنفع عمى السكاف وا 

 وليس أماكف لمنـو فقط
كما أف تسيير المساحات الخضراء يمثؿ اليوـ تحديا في مجاؿ تسيير المدف، ومسرحا لعدة تشوىات 

ا يحيط بو، ولـ تتوقؼ األفكار عمى تطورىا فيما يخص تسيير المساحات بالواجية العمرانية وكؿ م
 الخضراء 

المتواجدة داخؿ المجاؿ الحضري، إال أف خمؽ قطاع مختص في تسيير المساحات الخضراء 
 لدليؿ قاطع عمى أىميتيا في المدف.

لتصاميـ وقد أخذ القائموف عمى المدف إعداد الدراسات في مجاؿ المساحات الخضراء ووضع ا
والمعايير التخطيطية إلنشائيا وتصميميا وتنسيقيا وتحديد أنواعيا، باإلضافة إلى توضيح أىمية استثمار 

األرض، النبات، والمنتزىات العامة. كما عد استخداـ النباتات في المخططات العمرانية الحدائؽ، شكؿ 
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مف البيئة المحمية ويمبي حاجة  عممية العمراف إلعطاء منظر جذاب ينعكس عمى الموقع وما يحيط بو
 اإلنساف مف مختمؼ الجوانب وخاصة الجانب البيئي.

  :اإلشكالية
تعتبر المساحات الخضراء مف أىـ العناصر المشكمة لييكؿ البيئة الطبيعية في األوساط  

نيا تمثؿ الحضرية وفي نفس الوقت تعد مف انجع الوسائؿ لمحفاظ عمى توازف البيئة وجودة الحياة فييا، لكو 
 رئة تنفسية لمنسيج الذي ما يكاد يخنؽ تحت تأثير تكاثؼ األدخنة وتراكـ النفايات.

ونظرا لمدور الذي تمعبو المساحات الخضراء داخؿ التجمعات السكنية فيي عنصر أساسي ضمف 
ة العناصر العمرانية التي يجب مراعاتيا أثناء وضع المخططات الحضرية لممدف. كما تعكس ىذه األخير 

 أيضا طريقة ونمط العيش داخؿ ىذه التجمعات.
إف مدينة مستغانـ كإحدى المدف الجزائرية تشيد نقص في المساحات الخضراء عمى المستوى 

 الجامعي، رغـ أنيا مف أىـ عناصر المجاالت الحضرية، وتعاني مف عدة مشاكؿ أىميا:
 النقص العددي والنوعي لمحدائؽ عمى مستوى الجامعات.

 مساحات القميمة الموجودة، والتشجير العشوائي بالجامعة.إىماؿ ال
 نقص في مستوى التسيير ليذه المساحات وأحسف مثاؿ عمى ذلؾ حديقة جامعة عبد الحميد بف 

 باديس.
 وىذا ما أدى بنا إلى طرح التساؤؿ التالي:

 إلى أي مدى يمكف لممساحات الخضراء أف تؤثر عمى الوسط الحضري؟
 عمنا نطرح عدة تساؤالت ثانوية:وىذا التساؤؿ يج

 ماىي التعاريؼ والمصطمحات المستعممة في تحديد المساحات الخضراء؟
 ما ىو دور المساحات الخضراء؟

ما ىي أىـ المشاكؿ والنقائص التي تعاني منيا المساحات الخضراء في مدينة مستغانـ )حديقة جامعة 
 عبد الحميد بف باديس (

 الحاجيات لمطمبة في الجامعة؟ ىؿ تمبي المساحات الخضراء
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 الفرضية:
وضع استراتيجية فعالة تسمح بإعادة تييئة ىذه الحديقة واعطائيا البعد الجمالي، الثقافي، اإلجتماعي 

 والتاريخي وجعميا فضاء مريح لمطمبة وذلؾ عف طريؽ:
 اإلىتماـ باإلطار المبني وغير المبني لمحديقة )اعادة التييئة(.

 ؿ بيف مختمؼ المتدخميف في تسيير وصيانة الحديقة.التنسيؽ المتباد
 أسباب اختيار الموضوع

 األسباب التي دفعتنا إلى اختيار ىذا الموضوع ىي:
 الحاجة الممحة إلستخداـ المساحات الخضراء في الجامعات.

 تنامي أصوات المفكريف والباحثيف المدعميف لفكرة الطبيعة داخؿ الوسط الجامعي.
 الب مف المساحات الخضراء بالوسط الجامعي.تراجع نصيب الط

 األهداف المرجوة من الدراسة:
 مف أجؿ تفعيؿ دورىا في تمبية حاجات الطالب. إف اليدؼ الرئيسي ىو إعادة تييئة المساحات الخضراء

 توفير أماكف لمراحة والترفيو.
 يا( مف أجؿ دمجيـ مع الطمبة.خمؽ فضاء لذوي اإلحتياجات الخاصة )الطمبة المعاقيف حركيا والمعاقيف بصر 

 إظيار الدور الجمالي لممساحات الخضراء داخؿ الجامعة.
 

 خمؽ توازف بيف المساحات الخضراء والمجاؿ المبني وجعمو أكثر حيوية.

 المنهج المتبع في الدراسة:
وسة عمى لموصوؿ إلى نتائج فعمية لكوف موضوع بحثنا واقعي، فإننا اعتمدنا لفيـ وتحميؿ العناصر المدر 

المنيج الوصفي الذي يصؼ الظاىرة كما ىي في الواقع، ثـ القياـ بتحميميا لذلؾ تبنينا المنيج الوصفي فنقـو 
 بتحميؿ الوضع الراىف لممساحات الخضراء وأنواعيا.

 مف أجؿ وصؼ وتشخيص وضعية المساحات الخضراء في الحي الجامعي اعتمدنا عمى الوسائؿ التالية:
 المخططات
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 الصور
 شبكة األترنيت

 الكتب
 الصعوبات التي واجهتنا في إعداد بحثنا :

 قمة المراجع
 المستجد. 19والشيء األىـ فيروس كوفيد 

 خطة العمؿ:
 لئلجابة عمى اإلشكالية المطروحة قسمنا بحثنا إلى فصميف:

 الفصؿ األوؿ: مفاىيـ عامة حوؿ المساحات الخضراء
 وينقسـ إلى مبحثيف:

 م عام لممساحات الخضراءالمبحث األول: تقدي
 أوال: مفاىيـ ومصطمحات خاصة بالمساحات الخضراء

 وأصنافيا ثانيا: المصطمحات المستعممة في تحديد المساحات الخضراء
 المبحث الثاني: فن الحدائق
 أوال: نبذة تاريخية حوؿ الحدائؽ 

  وصيانة الحدائؽ أسس تصميـنظـ و  ثانيا:
 ثالثا: أنواع الحدائؽ المعاصرة

 -مستغانم –الفصل الثاني:  جامعة عبد الحميد بن باديس 
 وينقسـ إلى مبحثيف:

 -مستغانـ  –عبد الحميد بف باديس  جامعةمعمومات حوؿ المبحث األوؿ: 
 أوال: نبدة تاريخية حوؿ الجامعة 

 التعريؼ بالجامعة ثانيا:
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 داية الستينات مف القرف العشريف توسعا عمرانيا كبيرا. مما خمؽ حاجات كثيرة في المدينة.عرفت ب    

وقد ظيرت كثيرا مف المشاكؿ داخؿ المدف تطبي اتخاذ الكثير مف اإلجراءات مف أجؿ تمكيف اإلنساف مف 
ينة وجزء التنفس بشكؿ صحي. فبرزت المساحات الخضراء بجميع أنواعيا كمكوف أساسي مف مكونات المد

 ينبغي اإلىتماـ بو وتييئتو وحمايتو.
المساحات الخضراء عنصر بالغ األىمية ألي مدينة تسعى إلى تحقيؽ عنصر الراحة والوقاية والتنزه 
لسكانيا كما أنيا تعتبر رئة المدينة. وىي المجاؿ الوحيد لتوفير التسمية والترفيو والراحة في المحيط العمراني 

إلييا مف تييئة وتجييز. وىي تعمؿ عمى تمطيؼ الجو وتنقيتو وتعطي منظرا جميبل إضافة إلى ما يضاؼ 
 باإلضافة إلى الدور الصحي.

لى بعض  فمف ىذا المنطمؽ سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى مفاىيـ عامة حوؿ المساحات الخضراء وا 
ض أنواع الحدائؽ سسيا وكيفية تسييرىا وصيانتيا، كما سنتطرؽ أيضا إلى بعوأالمصطمحات الخاصة بيا 

 المعاصرة .
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 المبحث األول: تقديم عام لممساحات الخضراء

 : مفاهيم ومصطمحات خاصة بالمساحات الخضراءالمطمب األول
 تعريف المدينة: -1

الناس فيي لكائف الحي كما عرفيا لوكوربزيو، إف المدينة ىي خبلصة تاريخ الحياة الحضرية فيي ا
التجارة واإلقتصاد، والفف والعمارة، والصبلت والعواطؼ، والحكومة والسياسة، والثقافة والمواصبلت، وىي 

والذوؽ، وىي أصدؽ تعبير إلنعكاس ثقافة الشعوب وتطور األمـ، وىي صورة لكفاح اإلنساف وانتصاراتو 
ريؼ المدينة، إال وىزائمو، وىي صورة لمقوة والضعؼ والفقر والحرماف. وبالرغـ مف كثرة العمماء الميتميف بتع

أنيـ لـ يعطوا تعريفا واضحا ليا، ذلؾ ألف ما ينطبؽ عمى مدينة الينطبؽ عمى أخرى ألنيا عرفت 
بإختصاصات متعددة حسب وجية نظر كؿ عالـ، فمنيـ مف فسر المدينة في ضوء ثنائيات تقابؿ بيف 

ومنيـ مف تناوليا في ضوء القيـ المجتمع الريفي والحضري. ومنيـ مف فسرىا في ضوء العوامؿ اإليكولوجية، 
خصصيف) العمراني، الثقافية، فالمدينة إذف مجاؿ إنشغاؿ الكثير مف التخصصات وحقؿ دراسة لمعديد مف المت

ولكؿ  غرافي، المؤرخ، عالـ اإلقتصاد، رجؿ القانوف، الجغرافي، السياسي، عالـ اإلجتماع...(المعماري، الديم
 تخصص منيج معيف لدراسة المدينة.

 مجاؿ وتعدد العوامؿ الفاعمة فيو.وبالتالي ىناؾ تعريفات عديدة لممدينة، وىذا يعكس مدى تعقد ىذا ال
ومف خبلؿ ذلؾ اليمكف تعريفيا كمفيوـ منفرد مجرد بدوف إستناد إلى العناصر والمفاىيـ األخرى، كالبعد 

 1الجغرافي واإلحصائي والوظيفي والبعد اإلجتماعي والثقافي.
 Urbanisme   لعمرانتعريف ا -2

إنو مف الصعب إعطاء تعريؼ دقيؽ وشامؿ لمعمراف، لكونو العمؿ الذي يشمؿ الدراسة في عدة 
مجاالت مف الحياة البشرية، لغاية الوصوؿ إلى تناسؽ واستخداـ واستغبلؿ المجاؿ بكؿ مكوناتو. مف أجؿ 

 تي نذكر منيا:خدمة وتوفير الراحة لمسكاف، لذلؾ نجد أف لمعمراف عدة تعاريؼ وال
 أوال :تعريف العمران لغة واصطالحا

 ( والتي تعني المدينة.Urbs: مشتؽ مف كممة التينية)تعريف العمران من الناحية المغوية -أ 

                                                                 

20، صفحة2003إبراىيـ فتحي وفتحي عبد العزيز، جغرافية التنمية والبيئة، دار النيضة العربية، لبناف، بيروت، نوفمبر   1
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فيو ذلؾ التنظيـ المجالي الذي ييدؼ إلى إعطاء نظاـ معيف  تعريف العمران من الناحية اإلصطالحية: -ب

عف البلتنظيـ والبلتوازف مف الناحية الوظيفية المجالية. كما تعبر كممة لممدينة لكوف ىذه األخيرة تعبر 
 العمراف عف ظاىرة التوسع المستمر الذي تشيده المدينة بشكؿ متواصؿ مع مرور الزمف.

وألف مفيوـ الكممة يختمؼ مف حقبة زمنية إلى أخرى، عمى ىذا األساس تـ تصنيؼ العمراف إلى: العمراف 
 إلسبلمي والعمراف الحديث.القديـ، العمراف ا

العمراف ىو دراسة الطرؽ التي تسمح (: Le Robertثانيا: تعريف العمران حسب منجد روبار)
بتكييؼ السكف وخاصة السكف الحضري، مع متطمبات اإلنساف وىو أيضا مجموعة التقنيات المختمفة التي 

 تطبؽ ىذه الطرؽ.
العمراف ىو عمـ و فف لتصحيح أخطاء  :(G.B.Ford)ثالثا: تعريف العمران حسب الباحث فورد

المجاؿ التي ارتكبت في الماضي بواسطة ىيئات مناسبة لممجاؿ. كما أف مجاؿ تدخؿ ىذا اإلختصاص يعني 
 جميع المستعمميف المتدخميف في آف واحد.

 وينقسـ العمراف إلى قسماف:
يف والتشريعات المنظمة المتمثؿ في القوان  L’urbanisme réglementaireقسـ نظري أو قانوني

 لممجاؿ الحضري.
الذي يمثؿ التجسيد الفعمي ليذه القوانيف عمى  L’urbanisme opérationnelقسـ تطبيقي أو عممي

 1أرض الواقع.
 األنسجة العمرانية: -3

نطمؽ ىذا المفيوـ عمى الخبليا المبنية المتضامنة والفراغات والوسط الحضري، كما نطمقو أيضا 
لحضري الذي يتألؼ مف العناصر الفيزيائية) الموقع، الشبكات المختمفة، التجزئة الترابية، عمى الشكؿ ا

 الفضاءات المبنية وغير المبنية، األبعاد، شكؿ ونوعية البناء( والعبلقة التي تربط بينيا.
عموما يرتبط مفيـو النسيج العمراني بالمورفولوجية العمرانية )تحميؿ اليياكؿ الفضائية( كما ترتبط 

. 1بإدراؾ السكاف وخصائص اإلطار المبني، ويتخذ شكؿ ديناميكي إلمكانية تطور نمو ىذه األشكاؿ

                                                                 

1
- Saidouni Maouia.>Elément d’introduction à l’urbanisme, histoire, méthode,réglement, Alger<édition casbah, p11 
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 1 7ص  2002المسيمة  عمي حيدر وآخروف، إبراز الخصوصيات العمرانية بالمناطؽ الصحراوية حالة ورقمة، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ميندس دولة، -
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 التوسع العمراني: -4

إنتاج مجاؿ عمراني مرتبط بالبحث عف األشكاؿ المجسدة لؤلجوبة الخاصة لطمبات جديدة مف أجؿ 
ات، البنى التحتية، مع األخذ بعيف اإلعتبار تمبية اإلحتياجات المختمفة إما مساحات العمؿ، السكف، التجييز 

 1البرمجة، الموضع والتنظيـ.
 التوسع العمراني ىو عممية استغبلؿ العقار الحضري بطريقة مستمرة نحو أطراؼ المدينة.

 ىو عممية زحؼ النسيج العمراني نحو خارج المدينة، سواء كاف أفقيا أو رأسيا بطريقة عقبلنيةػ
 :الفضاءات العمومية -5

ىي تمؾ الفضاءات الشكمية المحددة بالجدراف الخارجية لمبنيات، وتعتبر الفضاءات الخارجية الحضرية مف 
المكونات األساسية لمفضاء العمراني، تعبر عف كؿ المساحات الحرة  والغير المبنية ميما كاف استغبلليا، 

 مف فضاءات مبنية أيا كانت طبيعتيا، يتحدد شكؿ الفضاءات العمومية وفقا لوظيفتيا، وتبعا لمؿ يحيط بيا 
ويتشكؿ الفضاء الخارجي مف مجموع المساحات المخصصة لمنقؿ وتوقؼ السيارات، المناطؽ الحرة، 

 2الساحات، األرصفة، ممرات المشاة، العقارات غير المبنية، المناطؽ المشجرة.
 المفهوم العام لممساحات الخضراء:-6

أو حيز داخؿ تجمع سكاني أو إقميـ جغرافي يسيطر عميو  المساحات الخضراء عبارة عف فناء
 العنصر النباتي.

فالمساحات الخضراء تمثؿ حاجة فييزيائية بالنسبة لممدينة، ومف الضروريات المساعدة عمى تنقية 
اليواء، كوف النباتات تنتج األكسجيف في النيار وتستيمؾ ثاني أكسيد الكربوف في التركيب الضوئي، أما مف 

ية التخطيط الحضري فإف المساحات الخضراء تحدث انقطاعا داخؿ النسج العمراني، وتضفي صبغة ناح
 3جمالية عمى المجاؿ الحضري وىي كثيرة ومتنوعة ولكؿ منيا إستعماؿ خاص ومعالجة خاصة.

                                                                 

641الدكتورعبدالفتاحمحمدوهٌبة،جغرافٌةالعمران،دارالنهضة،صفحة-
1
  

ءاتالعمومٌةفًتحقٌقاحٌاءحضرٌةمستدامة،مذكرةتخرجلنٌلشهادةمهندسدولةفًتسٌٌرالتقنٌاتمعزٌزمدٌحة،حقاصسعٌدة،دورالفضا-
14ص3162الحضرٌة،تخصصتسٌٌرالمدن،جامعةأمالبواقً

2
  

رةتخرجلنٌلشهادةمهندسدولةفًعبدالالويأمٌنة،بومسنغنادٌة،بنحمادةأمٌنة،واقعالمساحاتالخضراءبمدٌنةباتنة)نموذجٌنللتهٌئة(،مذك

63،ص3113/3114التهٌئةالحضرٌة،قسمعلوماألرض،جامعةباتنة،
3
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فإنو يعتبر المساحات الخضراء مجاؿ شاغر و خارجي ألنو ييتـ أكثر حسب المهندس المعماري:  -1.6
جاؿ المبني وىندستو.بالم
 

يعرؼ المساحات الخضراء بأنيا تمؾ المساحات التي توجد بيا نباتات وأشجار سواء حسب التقني:  -2.6
 1كانت في حظائر أو حدائؽ األحياء السكنية أو حواؼ الطرؽ

تعتبر كعنصر أساسي و ضروري في محيط اإلنساف، حيث تمعب دورا جوىريا في حسب البيئيين:  -3.6
نتاج األكسجيف فيي بمثابة الرئة في المدينة. تمطيؼ  الجو وا 

 المطمب الثاني: المصطمحات المستعممة في تحديد المساحات الخضراء و تصنيفاتها.
 المصطمحات المستعممة في تحديد المساحات الخضراء:أوال: 

جانب بعضيا، ىي عبارة عف نباتات عشبية نجيمية صغيرة وقصيرة زاحفة، تنمو ب _المسطحات الخضراء:1
وتكوف أفرعا وأوراقا كثيفة، وتنتشر بسرعة لتغطي كؿ األرض التي تنمو عمييا بسمؾ يتراوح مف عدة 
مميمترات إلى عدة سنتيمترات، مكونة بساطا أخضر سندسيا جميبل، كما تتحمؿ القص، أي أف ليا قدرة عمى 

 2استعادة النمو و تتحمؿ السير عمييا.
 3أىميا ما يمي:وتتستعمؿ في أغراض عديدة 

 مساحة خضراء رطبة لتمطيؼ الجو، خاصة في المناطؽ الحارة أو في فصؿ الصيؼ.
 كأرضية لممبلعب الرياضية المختمفة.

 كمساحات لمجري والمعب في المساحات الخضراء.
 كمتنفس لمعائمة في الحدائؽ الخاصة.

 كميبط لمطائرات في المطارات لتقميؿ الصدمات عند اليبوط.
 خضراء وسط وعمى جانبي الشوارع لمفصؿ بيف اإلتجاىات وأنواع المركبات المختمفة والمشاة.كشرائط 

 في الحدائؽ الصخرية كأعشاب زينة األحجار.

                                                                 

الجرٌدةالرسمٌةالجزائرٌة.-
1
  

2
.42،ص3114د.رفٌعةسعدالدٌنالضبعود.حمديمحمدعلًالباجوريوآخرون،نباتاتالزٌنة، 

3
دةأمٌنة،واقعالمساحاتالخضراءبمدٌنةباتنة)نموذجٌنللتهٌئة(،مذكرةتخرجلنٌلشهادةمهندسدولةعبدالالويأمٌنة،بومسنغنادٌة،بنحما- 

.63،ص3113/3114فًالتهٌئةالحضرٌة،قسمعلوماألرض،جامعةباتنة،
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 لمقاومة التموث.
 مساحات خضراء تفصؿ بيف منطقتيف مبنيتيف. La coupure verteالفاصل األخضر: 

خطية مغروسة مثؿ الطريؽ األخضر.مساحة   Bande d’accordementالشريط الرابط: -3.1
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ىو مصطمح يعبر عف مساحات مشجرة بشكؿ خطي تساير  La coulée verteالطريق األخضر: -4.1

 نيرا أو طريقا كما نجدىا داخؿ التجمعات بيف مختمؼ عناصر الشبكة الخضراء.
يما بينيا شبكة منتظمة مف المساحات المغروسة متصمة ف La trame verte:الشبكة الخضراء -5.1

 بواسطة مسالؾ محاطة بأشجار مخصصة لممشاة.
ىي مساحة تستعمؿ لمربط أو الفصؿ بيف عدة مناطؽ  Espace intercalaire: المساحة البينية -6.1

 1مبنية، وقد تكوف ىذه المساحة حديقة، ساحة أو حظيرة.
 ثانيا: تصنيف المساحات الخضراء

 ر أىميا فيما يمي:تضـ المساحات الخضراء أصنافا مختمفة نذك
الحضائر الحضرية والمجاورة لممدينة: تتكوف مف مساحات خضراء محددة ومسيجة، تشكؿ فضاء 

 لمراحة والترفيو، ويمكنيا أف تحتوي عمى مسطحات مائية، ومسالؾ لمتنزه ومسالؾ لمدراجات.
تجمعات نباتية مزىرة أو  الحدائؽ العامة: أماكف لمراحة أو التوقؼ في المناطؽ الحضرية، والتي تحتوي عمى

أشجار و يضـ ىذا الصنؼ أيضا الحدائؽ الصغيرة المغروسة وكذا الساحات والساحات الصغيرة العمومية 
 المشجرة.

 الحدائؽ المتخصصة: تضـ الحدائؽ النباتية والحدائؽ التزيينية.
 الحدائؽ الجماعية
 الحدائؽ الخاصة

مجموعات مف األشجار، وكذا كؿ منطقة حضرية مشجرة  الذي تحتوي عمى المشاجر و الغابات الحضرية:
 بما فييا األحزمة الخضراء.

التي تحتوي عمى كؿ التشكيبلت المشجرة الموجودة عمى طوؿ الطرؽ والطرؽ السريعة  الصفوف المشجرة:
 2.وباقي أنواع الطرؽ األخرى في اجزائيا الواقعة في المناطؽ الحضرية والمجاورة لممدينة

 
 

                                                                 

مرجعسابق.
1
  


2
.11،ص3112ماي62مؤرخةف26ًالجرٌدةالرسمٌةعدد 
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 ثاني: فن الحدائقالمبحث ال

 مطمب أول: تاريخ الحدائق
تعتبر الحدائؽ مف اإلنجازات التي دأب اإلنساف لتحقيقيا عمى مر العصور في محاولة منو إلشباع 
مكانيات وطاقات وما يتوفر لديو مف معارؼ مف أجؿ تحقيؽ  حاجاتو الروحية، فسخر ما حولو مف مواد وا 

ورت تمؾ الحاجات أيضا لتشمؿ حاجات اجتماعية واقتصادية غايتو، ومع التقدـ والتطور الحضاري تط
، فأثمرت تمؾ الجيود بحدائؽ عظيمة وسياسية، مستثمرة الطاقات والمعارؼ الجماعية في شتى المجاالت

التي  تعكس القدرات اإلقتصادية والفكرية لتمؾ الشعوب، وأصبحت شواىد تاريخية تعبر عنيا تمؾ النماذج
 مر العصور.أصبح يحتذى بيا عمى 

ولـ تقتصر عممية تصميـ الحدائؽ عمى ثقافات وميارات الشعوب الخاصة بيا، بؿ تأثرت بالشعوب 
 األخرى فتفاعمت معيا منتجة طرزا وأنماطا تصميمية مازالت متبعة حتى يومنا ىذا.

 حدائؽ العالـ القديـ : أىميا:
 الحدائق الفرعونية: )ألفي عام قبل الميالد(:

باستخداـ العنصر حدائؽ العالـ القديـ إلىتماـ مموؾ الفراعنة بيا، تمتاز ىذه الحدائؽ  تعتبر مف أبرز
المائي كعنصر أساسي إلضفاء الحركة والجماؿ وقد استخدـ ىذا العنصر وسط الحديقة لتجسيد فكرة نير 

وؼ الحياة في حوض مستطيؿ الشكؿ تحيط بو األشجار المظممة، عاكسا بذلؾ الطابع المحوري في صف
منتظمة وعمى أبعاد متساوية ومتناظرة مثؿ شارع أبي اليوؿ الذي يعد أوؿ ممشى ىندسي محاط بالنخيؿ 
وتماثيؿ اآللية التي أضفت عمى ىذه الممرات  الحدائقية طابع المعابد، واستخداـ الفراعنة الرسومات الجدارية 

 1ليوثقوا بيا معرفتيـ باستخداـ النباتات المختمفة.
ئؽ الفرعونية مف حدائؽ القصور المقامة في مناطؽ مستقمة عف التجمعات السكنية، وقد تشكمت الحدا

بأسوار سميكة بيدؼ األمف والحماية مف الحيوانات المفترسة والعوامؿ المناخية القاسية، ويتـ   احيطت
إلحاقيا بمباني خدمية، واستغمت مياه النيؿ في عممية الري مف خبلؿ شؽ القنوات المائية.

                                                                 

.61،ص6441وتصمٌمالحدائق،الحلبً،طاللمحمود،همدسة
1
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المتأمؿ بالحدائؽ الفرعونية يجد فييا اتقانا في العمؿ واعتمادىا عمى نظاـ ىندسي دقيؽ وغناىا بالغطاء 
النباتي المتكوف مف النباتات الطبية واألزىار واألشجار في إطار يضفي الحيوية والجماؿ في ألوانو واختبلؼ 

 ارتفاعاتو باإلضافة إلى احتوائيا التماثيؿ المختمفة.

 
 دائؽ الفرعونيةالح 1
 www.google image.com المصدر:

 
 حدائق ما بين النهرين: )بداية القرن السابع قبل الميالد(

يجاد الحدائؽ المعمقة التي أنشأت  كاف لنيري الدجمة والفرات األثر الكبير في مجاؿ تصميـ الحدائؽ وا 
نظاـ تصريؼ المياه في الري، عمى مصاطب مرت بسمسمة مف التطورات متأثرة بالزيقورات والمستخدمة 

واحتوت عمى األشجار واألزىار والعناصر المسقوفة التي وصفت باأللواح الطينية المتبقية مف آثار تمؾ 
 الحدائؽ.

الحدائق الفارسية: )القرن الخامس قبل الميالد(
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ؽ واىتماميـ شات الحدائؽ الفارسية في أواخر القرف السادس قبؿ الميبلد، تميز الفرس بحبيـ لمحدائأن

بالصيد وتأثروا في تصميـ حدائقيـ بالحدائؽ الفرعونية واآلشورية فاعتمدت عمى التخطيط اليندسي الفرعوني 
والتخطيط الطبيعي اآلشوري، و قد استخدـ التقسيـ اليندسي الرباعي في ىذه الحدائؽ مف خبلؿ قنوات الري 

ذي يتواجد فيو بئر ماء محاط باألشجار عمى شكؿ المتصمة بأربعة أنير متعامدة تمتقي بمركز الحديقة ال
مجاميع في أركاف الحديقة محاطة باألزىاربشكؿ متقارب لتعطي المنظر الطبيعي المتأثر بالغابات اآلشورية، 

 (1)وشكموا الزخارؼ الفنية باألزىار الممونة وأحواضيا بأشكاؿ ىندسية جذابة.

 
 الحدائؽ الفارسية 2
   Google image :المصدر

 

                                                                 

.33الحلبً،مصدرسابق،ص
1
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 الثالث و الثاني قبل الميالد الحدائق الهندية: )القرنين 
امتازت ىذه الحدائؽ باىتماميا بالروحانيات وخصوصا تعاليـ بوذا و بعض الديانات األخرى، وتعتبر  

الحدائؽ اليندية الفريدة مزيجا مف التصميمات الفرعونية والفارسية، وظيرت التصميمات المائية فييا بكثرة 
 مساقي ومياديف مائية، واىتـ ىذا الطراز بالمعمار عمى حساب تنسيؽ واستعماؿ النباتات التي عمى شكؿ 

استخدمت إلكماؿ صورة النوافير أو المياديف بزراعة األشجار و الشجيرات، ومف أبرز األمثمة عمى الحدائؽ 
 (1)اليندية حدائؽ تاج محؿ.

 

 ) الحدائؽ اليندية )تاج محؿ 3

https://i.ytimg.com/vi/3YgHJzOs07Q/maxresdefault.jpg :المصدر 
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 سنة قبل الميالد ( 600الحدائق اليابانية: )
في عصر اإلمبراطور سويكو ويعتقد أنو أدخؿ مف كوريا و الصيف بتخطيطو بدأ الطراز الياباني 

 معينة ولكنو قديـ قدـ الببلد نفسيا، وأصبح ثروة  معانيو وخطوطو وىو ليس وليد عيد أو حقبة الطبيعي بكؿ
قومية يتوارثيا اليابانيوف عمى مر العصور، وىذا الطراز لـ يقاد أو يقتبس مف أي مف الطرز أو التصميمات 

قداتيـ وليست فقط لمزينة والتمتع والتقديس وأصبحت مف اىـ معتالسابقة عميو، واعتبرت الحديقة مكانا لمعبادة 
 بالمناظر الجميمة.

الفكرة العامة في تصميـ الحدائؽ عمى ىذا النمط مف الحدائؽ يتضمف إقامة بحيرات طبيعية تعموىا 
جسور خشبية أو حجرية وحوؿ البحيرة تبلؿ تزرع عمييا أشجار و شجيرات وأماكف لمجموس في وسط 

يا عف طريؽ الجسور مع زراعة أشجار متنوعة أو شجرة واحدة كبيرة البحيرات تنشأجزر يمكف الوصوؿ إلي
فييا الحجارة بشكؿ مثؿ الصفصاؼ في وسط الجزيرة، وتكوف الطرؽ بالحديقة متعرجة بشكؿ طبيعي وتنتشر 

جدا وزاد التركيز عمى استخداـ النباتات األشجار المزىرة  طبيعي واستخدموا النباتات المتساقطة بنسبة قميمة
ة خاصة والتي زرعت بطريقة متتابعة بحيث تعطي أزىارا شبو دائمة عمى مدار السنة، ومف أىـ ما يميز بصف

 الحدائؽ اليابانية أيضا عدـ وجود مسطحات خضراء واستبدلت بالرمؿ أو الحجارة.
والطبيعة في ببلد الياباف ىي طبيعة شاعرية خبلبة وأصبح شغؼ أىؿ الياباف بالطبيعة الظاىرة في 

اتيـ وأصبحت فنونيـ يغمب عمييا األصوؿ الطبيعية المستوحمة مف عناصر الطبيعة الفسيحة التي تكوف حي
وحدات تستريح ليا النفس لتناسقيا وكذلؾ راعوا اإلنسجاـ في توزيع النباتات وكؿ مجموعة نباتية تعطي فكرة 

 (1)ي فكرة الغابة.أو مدلوال خاصا، فمثبل األشجار الكبيرة والصغيرة تزرع بشكؿ معيف لتعط
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 الحدائق اليابانية 1

 
 www.google image.com المصدر:

 الحدائق الصينية: 
 87حتى عاـ  140وانتقمت إلييـ ما بيف عاـ  اقتبس الصينيوف فف الحدائؽ مف القدماء المصرييف،

الحدائؽ، وكاف الغرض مف إنشاء الحديقة قبؿ الميبلد، إالأنيـ طوروىا، فظير الطراز الطبيعي في تصميـ 
 الصينية ىو التأمؿ لمفبلسفة و توفير مكاف يعتزلوف فيو عف الناس، إذ جاء تصميميا يساعد عمى التأمؿ 

واإلستمتاع البصري، فكاف تصميـ الحديقة اليقوـ عمى التأمؿ واإلستمتاع البصري، فكاف تصميـ الحديقة 
والبحيرات وتميزت بوجود مساقط المياه فييا ا الشكؿ الذي يحاكي الطبيعة، اليقوـ عمى التامؿ المحوري و إنم

 (1)والودياف والجباؿ.
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 الحدائق الصينية 2

 

  www.gardeners.ie المصدر : 

 قبل الميالد(الحدائق اإلغريقية والرومانية: )القرنين الثاني واألول 
بدأت الحدائؽ اليونانية في القرف الرابع قبؿ الميبلد في عصر الفبلسفة الذيف اعتبروىا مصدر لخدمة 
الروح  واألحاسيس اإلنسانية ومكاف إلنطبلؽ اإلبداعات، فاستخدمت إلنتاج الغذاء والصيد واأللعاب ومصدر 

 فتيـ في فنوف الحضارة الحدائقية.لوحي فمس
الحدائؽ اليونانية عمى شكؿ حدائؽ صغيرة بدأت بالفناء الداخمي وأخرى حوؿ القصور كانت بدايات 

وبيوت الفبلسفة التي اسميت بأسامييـ، مثؿ حديقة أفبلطوف. وزينت حدائقيـ بعناصر معمارية وأزىار مختمفة 
 ر آخذة بعيف اإلعتباباإلضافة إلى المنحوتات وخضعت جميع ىذه العناصر لنظاـ ىندسي متناظر 

المعطيات الطبيعية وخصائص الموقع، وكذلؾ احتوت حدائقيـ عمى مبلعب ومماشي محاطة باألشجار 
والمسابح التي اختصت وتميزت بيا عما سبقيا وكانت مصدر لمحضارات التي تمتيا، واستخدمت ىذه 

 1الحدائؽ فيما بعد كمدارس لمتعميـ والتدريب.
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ية واإلغريقية وحدائؽ قدماء المصرييف بإخضاع حدائقيـ تأثرت الحدائؽ الرومانية بالحدائؽ الفارس
نشاء األفنية الداخمية واعتمادىـ القنوات المائية لمري، واشتيرت حدائقيـ بفنوف العمارة  لمنظاـ اليندسي وا 
نشاء النافورات وتقنيتيا بتشكيؿ النباتات التي تمثؿ طراز الباروؾ القديـ، ويرى بعضيـ  كالنحت والجداريات وا 

ود تشابو كبير بيف الحدلئؽ اإلغريقية والرومانية لذا دمجوا الطابعيف بطابع واحد أسموه بالطراز اإلغريقي وج
   1الروماني.

 حدائق العصور الوسطى )بعد الميالد وحتى نهاية القرن التاسع عشر(:
واإلجتماعية  كانت عممية بناء الحدائؽ في بداية العصور الوسطى قميمة نتيجة تأثير العوامؿ الدينية

المتمثمة بسيطرة الكنيسة وسيادة النظاـ اإلقطاعي، فاقتصرت الحدائؽ عمى أفنية األديرة وحصرت داخؿ 
 أسوار القبلع اإلقطاعية ودمر ما حوليا مف أشجار ونباتات.

وامتازت حدائؽ ىذا العصر باستخداـ النباتات الطبية والخضراوات واألشجار المثمرة واستخدمت 
 مى شكؿ عقود أثناء اإلحتفاالت والتعميد، كما أوجدوا في حدائقيـ أماكف لمجموس محاطة باألزىار األزىار ع

والنباتات الزاحفة إضافة إلى مجاري المياه واألشكاؿ النحتية، ومع مرور الوقت بدأ المموؾ بإنشاء حدائؽ 
 2فخمة حوؿ قصورىـ وأنشأت المنتزىات الكبيرة لغرض الصيد.

بع عشر وحتى القرف الخامس عشر ظيرت الحدائؽ البيزنطية المتأثرة بالثقافة الرومانية وفي القرف الرا
 وكذلؾ كانت امتدادا لمحدائؽ اليونانية وارتبطت تمؾ الحدائؽ بالقصور بشكؿ كبير.فجاءت عمى شكؿ شرفات 

ة، وزرعت األشجار متدرجة احتوت عمى النافورات واألشكاؿ الحيوانية والنباتية التي فقدت أىميتيا الديني
 3الكبيرة كالسرو والزيتوف وامتدت تمؾ الحدائؽ إلى الداخؿ مف خبلؿ السجاد عمى شكؿ تمؾ الحدائؽ.

 حدائق عصر النهضة:

 عصر النيضة إلى النيضة اإليطالية والنيضة الفرنسية.تنقسـ الحدائؽ في 
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 الحدائق في إيطاليا:

سطى والعصر الحديث ونشأت في إيطاليا في ازدىرت الحدائؽ في عصر النيضة )في القروف الو 
القرف الرابع عشر وحتى القرف السابع عشر(. وظير في تمؾ الفترة أبرز مصممي الحدائؽ أمثاؿ ألبرتي و 
غيره مف المصمميف الذيف اختصوا بيذا المجاؿ وكانت الحدائؽ اإليطالية نموذجا احتذت بو باقي الدوؿ 

 1ئؽ عصر النيضة.األوروبية لذا سميت حدائقيـ بحدا
امتازت عناصر ىذه الفترة بإتباع الطراز اليندسي واستخداـ نافورات المياه وسعة الشرفات 
 والمسطحات المائية الكبرى وامتازت بالبساطة والذوؽ الرفيع، ونظمت الحدائؽ اإليطالية في فترة الباروؾ

يناميكية وتشكيبلت ديكورية تحفؿ بشكؿ متناظر حوؿ محور أساسي واستخدمت المياه بأشكاؿ وتكوينات د
بالتنوع بيف الكتؿ الخضراء والكتؿ المائية، ومف أبرز ما يميز ىذه الفترة ظيور المسرح األخضر ألوؿ مرة 
واستخداـ التماثيؿ الديناميكية باإلضافة إلى إدخاؿ عنصر األلعاب المائية الميمة لئلنساف بذلؾ الوقت ومف 

 2ائية.ىنا انطمقت فكرة الحدائؽ الم
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 الحدائق اإليطالية 3

 

 Google image المصدر:
 ئق في فرنسا:االحد

في بداية القرف السادس عشر بدأ النظاـ اإلقطاعي باإلنييار و ضعفت سيطرة الكنيسة في أروبا وزاد 
لذلؾ أثره عمى الحدائؽ الفرنسية  اإلنتاج الصناعي مما أدى إلى زيادة قوة السمطة والقوة اإلقتصادية، وكاف

التي خضعت لمنظاـ الجيومتري اليندسي الدقيؽ الواضح عمى عكس الحدائؽ اإليطالية والباروؾ التي 
 تشابيت بتصميميا.

ويرى البعض بأف الحدائؽ الفرنسية كانت تصمـ بحيث تكوف عمى جانبي المبنى والحديقة الرئيسية 
المسطحات الخضراء والحشائش وقمة األشجار لعدـ حد الرؤية مف النوافذ تكوف في الجانب الداخمي وتمتاز ب

 الحديقة واعتمدت العنصر المائي بشكؿ أساسي مع إخضاع جميع عناصرىا لمتوازف والتناسب، ومف ألرجاء 
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أبرز الحدائؽ الفرنسية حدائؽ فرساي التي بقيت قائمة حتى يومنا ىذا وتعد مثاؿ لمحدائؽ الكبلسيكية 
 1اظرة والمشكمة مف المماشي المستقيمة المتقاطعة والمشكمة لموحات فنية مختمفة لكؿ منيا معالـ خاصة.المتن

 الحدائق الفرنسية 4 

 

 Google image: المصدر
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 الحدائق اإلسالمية واألندلسية:
كف تتيح لممسمـ الترويح عف عكست الحديقة اإلسبلمية التوازف الروحي والعقبلني، فجاءت لتوفير أما

نفسو والتخمص مف متاعب الحياة والتخفيؼ مف حدة األجواء الحارة فيجدد بيا نشاطو وتشعره باإلرتياح، 
وكانت ىذه الحدائؽ إما عمى شكؿ حدائؽ خاصة بالقصور والمنازؿ أو حدائؽ عامة في ممكيتيا لمجميع، 

متناظرة الوحدات مربعة أو مستطيمة الشكؿ تنتج عف تخضع لمنظاـ اليندسي في تصميميا فكانت أقساميا 
 .رؽ متعامدة مكسوة بالببلط األبيضط

أما الحدائؽ األندلسية فإنيا تمتاز بوفرة المياه والطبيعة والجماؿ مما أتاح المجاؿ لممصمـ لئلبداع، 
 عف أعيف  فصممت ىذه الحدائؽ لتمثؿ فمسفة ذلؾ  العصر وتعطي فرصة لحماية األسرة وحجب خصوصيتيا

المتطفميف فأنشأت عمى نمط الدىميز في وسط المنزؿ محاط باألسوار العالية تحتوي عمى باب 
رئيسي واحد يتفرع منو إلى الطرؽ الجانبية حتى اليكوف ىناؾ تركيز عمى رؤية مف في المنزؿ ووزعت
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مياه المتحركة األشجار العالية حوؿ األسوار لحجب المناظر الداخمية، واستخدموا الشبلالت وال 
 1والمتدفقة بيف التماثيؿ عمى غرار حدائؽ قصر الحمراء.

جاءت الحديقة اإلسبلمية متنوعة مف حيث اإلستعماؿ، فوجدت الحدائؽ العامة والحدائؽ الخاصة 
والضريحية والتعميمية مثؿ حدائؽ األسماؾ واألزىار إلضفاء نوعا مف الخصوصية في ىذه الحدائؽ 

تسمى مصطبة النساء وىناؾ الكثير مف األمثمة عمى الحدائؽ اإلسبلمية مثؿ حديقة خصصت أجزاء لمنساء 
 بمكوارا في سامراء وحدائؽ األندلس المتعددة.

 
 الحدائق اإلسالمية 5
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.33القلٌعً،طارقمحمود،مصدرسابق،ص
1
  



 مقدمة

29 

 

 الحدائق المعاصرةوصيانة أسس تصميم نظم و  المطمب الثاني: 
م الحدائقأوال: نظم تصامي
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تعتبر الحدائؽ والمنتزىات العامة مف أساسيات تخطيط المدف الحديثة والتي يعمؿ عمى إنشائيا 
لتكوف مرافؽ عامة لممدف والقرى لمنزىة وقضاء أياـ لمراحة واإلجازة لمسكاف والترفيو عنيـ. ويخصص في ىذه 

 الترفيو. الحدائؽ أو المنتزىات أماكف لمجموس واإلستراحات وغيرىا مف وسائؿ
 الهندسي أو المنتظم: التصميم

يتميز ىذا النظاـ بالخطوط اليندسية المستقيمة التي تتصؿ ببعضيا بزوايا أغمبيا قائمة و قد تكوف 
أحيانا خطوط دائرية أو بيضاوية أو أي شكؿ ىندسي متناسب مع معالـ األرض كما في بعض الطرؽ أو 

وعرض الطرؽ والمشايات ومساحة الحديقة. ويبلئـ ىذا النظاـ  أحواض الزىور، مع مراعاة التناسب بيف طوؿ
الحدائؽ المقامة عمى مساحات صغيرة كما يبلئمو النافورات واألحواض ودوائر الزىور في أوضاع مركزية. 
وفي النظاـ اليندسي المتناظر تمتـز أوجو الحديقة المختمفة أف تتمشى مع بعضيا في تشابو متكرر حوؿ 

الذي يخترؽ الحديقة ويقسميا إلى نصفيف متماثميف وتكوف أحواض الزىور والمشايات عمى  المحور الرأسي
جانبي ىذا المحور بشكؿ متوازي متناظر، كما يمكف تقسيـ الحديقة إلى نصفيف متشابييف بأكثر مف محور 

اـ وأف تنظـ حدود ويناسب ىذا النظاـ المشايات المستقيمة والدائرية في انتظواحد تمر كميا بمركز التصميـ. 
أحواض الزىور في التصميـ مع حدود المشايات الرئيسية أو الفرعية مع مراعاة التناظر و التماثؿ في توزيع 
األشجار والشجيرات وغيرىا مف النباتات مف حيث التناسؽ في ألواف أزىارىا وأوراقيا ومف حيث أشكاليا 

تماثمة مف نوع واحد عمى أبعاد متساوية ومنتظمة مف وأنواعيا ويمتـز في ىذا النظاـ زراعة األشجار الم
بعضيا وصيانة المسطحات الخضراء و قصيا باستمرار لتبدو منتظمة الشكؿ. كما أف لمنظاـ اليندسي 

 المتناظر عدة أوجو منيا:
وىو نظاـ ىندسي تتكرر فيو وحدة التصميـ )حوض الزىور، شجرة، مقعد...الخ(  التناظر الثنائي:

 المحور األساسي ويمكف تنفيذه في المداخؿ وفي المساحات الصغيرة.عمى جانبي 
وىو نظاـ ىندنسي تتكرر فيو وحدة التصميـ عدة مرات عمى جانبي المحور  التناظر المضاعف:

األساسي أو المحاور الثانوية ويمكف استخدامو في المساحات المتوسطة أو الكبيرة التي تدعو الضرورة إلى 
 اليندسي.تصميميا بالنظاـ 
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وىو نظاـ ىندسي تتكرر فيو أجزاؤه بشكؿ دائري بيضوي حوؿ وحدة  التناظر الدائري أو البيضوي:
ثنائيا أو مضاعفا. ويمكف إتباعو في المياديف العامة  كوفيضاوية في وسط الحديقة ويمكف أف يدائرية أو ب

أي مجسمات بنائية. ذات الشكؿ الدائري أو في الحدائؽ التي تتوسطيا نافورات أوتماثيؿ أو
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وىو نظاـ ىندسي تتكرر فيو أجزاء الحديقة بحيث تكوف جميعيا خارجة مف  التناظر الشعاعي:

إشعاعات ويتبع ىذا النظاـ  10-8مصدر دائري واحد أو بيضاوي واحد وال تزيد ىذه األجزاء الشعاعية عف 
 في حدائؽ المياديف العامة وفي الحدائؽ الصغيرة. 

يحتاج إلى إقامة عدد مف الطرؽ و المشايات مما يقمؿ المساحة المزروعة  متناظر:عيوب النظام ال
وبالتالي يصعب تنفيذ التناظر في الحدائؽ الصغيرة المساحة. يرى الزائر الحديقة ذات النظاـ المتناظر 

قمة تنوع عناصرىا كميا بمنظر واحد مما تفقد عنده عنصر المفاجأة والتشويؽ لمشاىدة محتوياتيا عف كثب. 
 النباتات 

في الحدائؽ المتناظرة و ذلؾ ألنو في النظاـ المتناظر يستمـز تشابو مجموعة النباتات المزروعة عمى 
الجانبيف وتكرارىا. يحتاج النظاـ المتناظر إلى عناية ودقة في عمميات الصيانة مما ينتج زيادة في الجيد 

 والتكاليؼ.
 التصميم الطبيعي:

ى محاكاة الطبيعة بقدر اإلمكاف وعدـ استخداـ األشكاؿ اليندسية ويناسب في ىذا النظاـ يراع
 المساحات الكبيرة ويتميز بما يمي:

 الطرؽ والمشايات منحنية بشكؿ طبيعي كما يفضؿ أال تكشؼ أو تبرز نياية الطريؽ.تكوف 
 عدـ زراعة األشجار والشجيرات في صفوؼ أو عمى أبعاد متساوية. 

مكشوفة مف المسطحات الخضراء وسط الحديقة وتصميـ أحواض الزىور بشكؿ وجود مساحة كبيرة و 
غير منتظـ وتزرع األشجار والنباتات العشبية المزىرة في مجموعات وعمى مسافات غير منتظمة مع مراغاة 

 التقميؿ مف النباتات المزروعة إلى المسطح األخضر بقدر اإلمكاف.
نما توضع في نياية الحديقة  عدـ إقامة أحواض الزىور في وسط الحديقة ووسط المسطح األخضر، وا 

 أو عمى الحواؼ تحت األشجار والشجيرات وال تحدد أشكاليا بخطوط مستقيمة أو ىندسية.
تصنع منشآت الحديقة مثؿ المقاعد لمجموس والبرجوالت مف المواد الطبيعية مثؿ سوؽ األشجار 

 منتظمة.وفروعيا أو تصنع مف الحجارة ذات األشكاؿ غير ال
اإلبتعاد عف عمميات القص وتشكيؿ األشجار والشجيرات واألسيجة وترؾ النباتات لتنمو عمى طبيعتيا 

 دوف أف تتخذ شكبل منتظما أو تبدو ىندسية الشكؿ.
التصميم المزدوج:
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وىو طراز خميط بيف النظاميف اليندسي والطبيعي في مساحة واحدة مع العناية باألشكاؿ اليندسية 

ظة عمى المناظر الطبيعية. وفي ىذا الطراز ميؿ واضح إلى إقامة المنشآت المائية اليندسية والمساقي والمحاف
الجميمة تتوسطيا النافورات وكذلؾ التماثيؿ واألكشاؾ والمقاعد والكباري، التي تعمؿ بشكؿ طبيعي ميذب مف 

تنشأالمسطحات الخضراء عمى خشب األشجار وفروعيا وبأشكاؿ ىندسية منتظمة أو مف الحديد والبناء، و 
ومنخفضة وتركيا مكشوفة دوف تحديد لحوافيا ويعمؿ عمى اإلكثار مف المجموعات مستويات مرتفعة 

الشجيرية في األركاف وفي حواؼ الحديقة وكذلؾ زراعة أكثر مف نموذج فردي أو نماذج ليا صفات تصويرية 
ؿ عمى إدخاؿ الطراز اليندسي في ىذا التصميـ عف خاصة بطريقة عشوائية في أجزاء الحديقة المختمفة. ويعم

طريؽ األشجار والشجيرات بالتقميـ. واتخاذ أحواض الزىور أشكاال ىندسية زخرفية مختمفة، مع رصؼ الطرؽ 
والمشايات بالرمؿ أو الببلط أو الحصى المنقوش بأشكاؿ ىندسية والعمؿ عمى أف تكوف غير مستقيمة كمما 

دائؽ الفرنسية بيذا الطراز، كما تعتبر حدائؽ الحيواف بالقاىرة مثاال ليذا الطراز. أمكف ذلؾ. وقد صممت الح
والطراز المختمط يشبو إلى حد كبير الطراز الحديث حتى أف كثيرا مف الكتاب يدمجوف الطرازيف معا تحت 

ة عمى جانب مجموعة شجيري يكوف بيف  اسـ واحد وىو الطراز الحديث المختمط. والتوازف عمى الجانبيف قد
 يقابميا شجرة صغيرة متيدلة أو ليا صفات تصويرية خاصة مثؿ الصفصاؼ عمى الجانب اآلخر.

 Modern Or Free Styleالتصميم الحديث أو الحر: 1.4
وىو نظاـ بسيط بقواعد التنسيؽ المعروفة مثؿ المحاور والتماثؿ وغيرىا وتوزع فيو النباتات بأعداد 

 فات مميزة.قميمة كنماذج فردية ليا ص
ويجمع ىذا النظاـ بيف جماؿ الطبيعة والصور أو األشكاؿ اليندسية بصورة غير متماثمة. حيث أف 
الفكرة الرئيسية في ىذا النظاـ ىي تحرير الخطوط اليندسية مف حدتيا وتحويميا إلى أشكاؿ مبسطة، 

يمات الحديثة اآلف إلى واستخداـ أقؿ عدد مف النباتات ذات الصفة التصويرية الخاصة. وتميؿ التصم
وأدخؿ ميندسو الحدائؽ الكثير مف المواد في البساطة والبعد عف التعقيد وتقميؿ تكاليؼ الخدمة الزراعية. 

وعمموا ليا أشكاال عديدة تختمؼ عما ىو  التصميـ واإلنشاء لمحدائؽ مثؿ الخشب والخرسانة والمعادف والزجاج
ىندسة البناء أثره عمى  خدـ الحجر المنحوت. كما كاف لتطورستموجود في الحدائؽ القديمة والتي كانت ت

تطور الحدائؽ وتصميميا واستخذاـ النباتات كمادة حية يتوافؽ مظيرىا وشكميا مع المنشآت األخرى في 
ويتـ تحديد نوع التصميـ وفقا لممساحة المتوفرة والثروات الطبيعية فييا مثؿ التبلؿ والمنخفضات الحديقة. 
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لمياه وغير ذلؾ ، ىذا باإلضافة إلى اإلمكانيات المادية المتوفرة في األمانة أو البمدية التي ومجاري ا
 ستقوـ بإنشاء الحديقة أو المنتزه.

 ثانيا: أسس تصميم الحدائق
 مفهوم التصميم:

بمعناه الشامؿ ىو عبارة عف تنظيـ األجزاء البسيطة في صورة مركبة وبطريقة فنية لموصوؿ إلى 
وبالتالي تنسيؽ جيد. وىناؾ عدد مف األسس التي ينبغي لمصمـ الحدائؽ اإللماـ بيا ومعرفتيا  قبؿ التنظيـ 

الشروع في تنفيذ التصميـ المقترح ليا ولتحقيؽ التخطيط والتنسيؽ المطموب لمحديقة يجب مراعاة األسس 
 اآلتية:
ور الرئيسي الطولي ومحور أو : لكؿ حديقة محاورىا، وىي خطوط وىمية. فمنيا المحمحاور الحديقة 2.1

أكثر ثانوي أو عرضي عمودي عمى الرئيسي. ولكؿ محور بداية ونياية كاف يبدأ بنافورة في طرؼ يقابميا 
كشؾ في الطرؼ المقابؿ، وىذا يزيد مف جماؿ الحديقة أف يكوف وسطيا غاطسا واف يشغؿ المكاف المرتفع 

مى بمحور التصميـ األساسي يعتبر مف األىمية بمكاف في فييا تراس يطؿ عمى الحديقة كميا. وعموما ما يس
 تنسيؽ الحدائؽ اليندسية الطراز ولكف لـ يعد لو أىمية تذكر في التصميمات الحديثة.

لتحديد أبعاد كؿ عنصر مف عناصر الحديقة بمقياس حوالي  يستخدـ كأي عمؿ ىندسي المقياس: 2.2
لطرؽ وأماكف الجموس واألحواض ودوائر األزىار والمساحات في المساحات الكبيرة وتحدد بو أبعاد ا 1/500

بيف النباتات وكذلؾ لحساب مكعبات الحفر والردـ وعدد النباتات البلزمة باإلضافة إلى تقدير تكاليؼ تنفيذ 
 التصميـ.

وىي الرابطة أو القالب أو اإلطار الذي يربط وحدات الحديقة معا و مف  الممكف الوحدة والترابط:  2.3
ضفاء الوحدة عمييا عف طريؽ زراعة سياج حوؿ الحديقة أو إقامة أية حدود بنائية كذلؾ عف طريؽ ربطيت إ

 بمشايات وطرؽ وبتكرار مجموعات نباتية متشابية في الموف أو الصنؼ أو الجنس.
ت يجب أف تتناسب أجزاء الحديقة مع بعضيا وكذلؾ مكوناتيا، فبل تستعمؿ نباتا التناسب والتوازن: 2.4

قصيرة جدا في مكاف يحتاج لنباتات عالية أو أشجار ذات أوراؽ عريضة في حديقة صغيرة وال تزرع أشجار 
مرتفعة كبيرة الحجـ أماـ مبنى صغير أو تزرع أشجار كبيرة الحجـ في طرؽ صغيرة ضيقة. يجب أف تتوازف 

غير متماثؿ في الحدائؽ الطبيعية، جميع أجزاء الحديقة حوؿ المحاور،والتوازف متماثؿ في الحدائؽ اليندسية و 
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والنظاـ المتماثؿ أسيؿ في التنفيذ عف غير المتماثؿ حيث يحتاج األخير لعناية أكبر إلظياره ،فمثبل تزرع 
شجرة كبيرة في أحد الجوانب يقابميا مجموعة شجيرات في الجانب اآلخر. وإلعطاء الشعور بالتوازف يجب أف 
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وال يفوؽ أحد الجانبيف عمى اآلخر. وقد اليتساوى الجانباف في العدد ولكف  يتساوى اإلثناف في جذب اإلنتباه
 التأثير يجب أف يكوف واحدا.

يراعى في تصميـ الحدائؽ سيادة وجو معيف عمى باقي أجزائيا مثؿ سيادة عنصر في الحديقة السيادة:  2.5
ي بارز أو سيادة منظر طبيعي عمى لو قوة جذب اإلنتباه مثؿ النافورة أو المجسـ البنائي أو أي شكؿ ىندس

 باقي أجزاء الحديقة.
تستخدـ البساطة في اإلتجاه الحديث لتخطيط وتنسيؽ الحدائؽ إذ تراعى البساطة التي تعمؿ البساطة:  2.6

 عمى تحقيؽ الوحدة في الحديقة وذلؾ بالتحديد باألسوار وشبكة الطرؽ والمسطحات، واختيار أقؿ عدد مف 
بمقدار كاؼ، واإلبتعاد عف ازدحاـ الحديقة باألشجار والشجيرات أو المباني والمنشآت  األنواع واألصناؼ

 العديدة وىذه تسيؿ عمميات الخدمة والصيانة.
وىي الصفة المميزة لمشكؿ العاـ الذي تكوف عميو الحديقة، ولكؿ حديقة الطابع والمظهر الخارجي:  2.7

ت الحديقة وتصميميا الذي يبرز شخصيتيا المستقمة. إلبراز مظيرىا الخارجي الذي تدؿ عميو منشآت ومكونا
 طابع معيف في التصميـ البد مف إدخاؿ عنصر أو أكثر مف العناصر المميزة ليذا الطابع.

يحسف إتباع التكرار في بعض مكونات الحديقة مف نباتات وخبلفيا بحيث تحقؽ التكرار والتنويع:  2.8
الحديقة، ولذلؾ بزراعة بعض األشجار عمى الطريؽ، أو مجموعة مف التتابع بدوف انقطاع لربط أجزاء 

وتكوف ممفتة وجميمة الشكؿ. ولكف يجب منع التكرار  Rhythmالنباتات تتكرر بنفس النظاـ بحيث ليا إيقاع 
الممؿ عف طريؽ زراعة بعض النماذج الفردية أو نباتات ليا صفات تصويرية خاصة أو إقامة مجسمات أو 

غيرىا حيث يحدث ىذا بعض التنويع مع التكرار. ويتحتـ تكرار عناصر التصميـ في الحدائؽ نافورة أو 
اليندسية المتناظرة، في حيف التنوع عكس التكرار ويستخدـ في تصميـ الحدائؽ اليندسية غير المتناظرة 

قميمة وكذلؾ  إستخداـ أعداد كبيرة في أصناؼوالحدائؽ الطبيعية الطراز. ويفضؿ في التصميمات الحديثة 
استخداـ نوعيف أو ثبلثة لمنماذج الفردية أو ذات الصفات التصويرية الخاصة حيث يمكف تكرارىا في الحديقة 

 في أكثر مف مكاف مع مراعاة البساطة والتوازف المطموب.
مثؿ  يقصد بالتتابع ترتيب عناصر التصميـ بحيث ينظر إلييا تدريجيا في إتجاه معيفالتتابع واإلتساع:  2.9

تدرج النباتات مف المسطح األخضر إلى سياج مف األشجار المرتفعة محيطة بالحديقة في الجية الخمفية 
 وتزيد أىمية اإلتساع في التنسيؽ الحديث لمحدائؽ حيث تقؿ مساحتيا. وكمما كانت الحديقة واسعة كاف ذلؾ 
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إلتساع حتى في المساحات الضيقة. أدعى لراحة النفس، ولذلؾ يعمد المصمـ إلى جعؿ الزائر يشعر بيذا ا
ويمكف التوصؿ إلى ذلؾ بعدـ إقامة منشآت بنائية عالية أو أشجار مرتفعة بؿ تقاـ المنشآت المنخفضة مع 
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إختيار الشجيرات قميمة اإلرتفاع التي ال تشغؿ فراغا كبيرا، وكذلؾ تصغير حجـ المقاعد وعموما لتحقيؽ ذلؾ 
 يراعي ما يأتي:

 رقعة المسطحات الخضراء مع عدـ زراعة النباتات عمييا أو كسر المسطح األخضر.اإلىتماـ بزيادة 
 عدـ تقسيـ الحديقة إلى أقساـ )يزرع كؿ منيا بنوع معيف( بؿ تنسؽ كوحدة واحدة.

اإلستفادة مف المناظر المجاورة أف وجدت خاصة أف كانت جميمة مثؿ مجموعة أشجار أو منشآت 
 معمارية.

الحدائؽ ال تصمـ الطرؽ مستقيمة بؿ تعمؿ متعرجة حتى تعطي التأثير في حالة صغر مساحة 
 باتساع الحديقة.

زراعة األزىار في أحواض ممتدة عمى حدود الحديقة وليس في وسطيا و يراعى عامؿ األلواف كما 
 سيأتي فيما بعد.

صر الموني، وىذا يأتي الفكرة مف زراعة النباتات في الحديقة ىو إظيار العناأللوان ودرجة توافقها:  2.10
إما عف طريؽ الموف األخضر لممجموع الخضري لمعظـ النباتات أو مف خبلؿ ألواف األزىار المختمفة. 
والمنظر األخضر ىو السائد في الحدائؽ والمفضؿ ولذا يعمؿ عمى اإلكثار مف المسطحات الخضراء. 

ظر محاكاة لمطبيعة ىو مايرضى النفس ويريح ويفضؿ اإلستفادة واإلسترشاد بالطبيعة نفسيا إذ أف أكثر المنا
العيف بجمالو. كما أنو كنقطة أساسية يجب اإلستفادة بألواف المنشآت الصناعية حيث يمكنيا أف تكمؿ 

 مجموعة األلواف مع النباتات في الحديقة. 
صميـ عند تصميـ الحديقة يجب عمؿ تصور )تخيؿ مسبقا( أللواف النباتات المختارة حتى ال يفسد الت

 في المستقبؿ  وفرص اإلختيار كثيرة سنذكرىا عمى ىيئة أمثمة فقط كما يمي:
إذا كاف لدينا مجموعتيف مف األشجار مختمفتيف في ألواف المجموع الخضري فيجب الربط بينيما 

 رية ثالثة تكوف ألوانيا متوافقة مع لوني كبل المجموعتيف السابقتيف وبحيث يكوف لدينا درجاتبمجموعة شجي
مختمفة مف الخضرة فمثبل ممكف التدرج في المجموعات مف األخضر القاتـ )مثؿ شجيرات الثويا( إلى 

 األخضر الشاحب أو المصفر )مثؿ الصفصاؼ( بوضع ثالث في وسطيـ مثؿ الدورانتا الخضراء الوسطية.
مية عف طريؽ ممكف إعطاء الشعور باإلتساع الظاىري لمحديقة أو تبدو وكأنيا أكبر مف مساحتيا الفع

الزيادة في استخداـ األلواف اليادئة أو الباردة مثؿ األزرؽ والرمادي واألخضر الفاتح مثؿ األستركوليا فيي 
 .تريح النظر  وكذلؾ تستعمؿ لربط األلواف الدافئة مع بعضيا
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ي مثؿ األحمر والبرتقالي، زمما يزيد مف اإلتساع الظاىري أيضا أف تكوف األشجار والشجيرات الت

 تزرع بجانب المسطحات مستديمة الخضرة وأفرعيا السفمية تكاد تبلمس السطح.
الموف األصفر والميموني الباىت يكوف منظرا خمفيا ألغمب األلواف الزاىية كما انو يقرب المسافات 

 ويجعؿ الحديقة أصغر مف مساحتيا الفعمية.
متجمعة أو عمى نطاؽ واسع في الحديقة  جب اإلكثار مف استعماؿ الموف األبيض لؤلزىار في صورة ال ي

 إال إذا أريد تقميؿ حدة الممؿ مف األلواف األخرى ألف الموف األبيض ضعيؼ األثر في التصميـ.
تمعب ألواف المنشآت المبنية في الحديقة مثؿ المظبلت ) البرجوالت والتكاعيب( دورا أساسيا في 

 بار عند تصميـ الحديقة.التكويف الموني في الحديقة فيجب وضعيا في اإلعت
في الحدائؽ الواسعة جدا يفضؿ زراعة نباتات ليا ألواف حمراء أو صفراء أو خضراء داكنة في 
المناظر الخمفية وكذلؾ مشتقات ىذه األلواف ألنيا تعطي تقاربا لممسافات ويسمى بالتقارب الظاىري وىو 

 عكس اإلتساع الظاىري.
لذىبية القوة والنشاط، بينما تعطي األلواف الزرقاء والبنفسجية تمثؿ األلواف الحمراء والقرمزية وا

ف كاف يعتبر منظرا  والرمادية اإلحساس بكبر المساحة وزيادة البعد، كما أف الموف األصفر يقرب المسافات وا 
 خمفيا مناسبا لمعظـ األلواف الزاىية. أما الموف األبيض فيعتبر أقؿ األلواف تأثيرا في الحديقة.

ط قواعد توزيع األلواف أف تصمـ أجزاء مف الحديقة كاممة بموف واحد بجانب الموف األخضر مف أبس
ذا كانت ىناؾ الرغبة في تغيير األلواف فينصح  والذي يستعمؿ في ىذه الحالة كمنظر خمفي ليذا الموف، وا 

 واألحمر الفاتح. بزراعة مشتقات الموف الواحد بجانب بعضيا البعض مثؿ األصفر بأنواعو بجانب البرتقالي
كما سبؽ ذكر األلواف تمعب دورا رئيسيا في تحديد المساحات فإذا كاف ىناؾ مساحة طويمة نرغب في 
تقصيرىا يزرع في المنظر الخمفي في آخر الحديقة نباتات حادة األلواف مثؿ األحمر والعكس في حالة الرغبة 

 اتحة.في إعطاء اتساع ظاىري يفضؿ زراعة األلواف اليادئة والف
التنافر معناه عدـ وجود صمة بيف عنصريف مف عناصر التصميـ وعكسو التوافؽ التنافر والتوافق:  2.11

في وجود الصمة التي تربط بينيما وعمى سبيؿ المثاؿ تنافر الحديقة العصرية نع المائية لئلختبلؼ في طبيعة 
لحديقة الطبيعية المكونة مف مجموعة غير نمو نباتات كؿ منيا. والتوافؽ الموجود بيف الحديقة المائية وا

منتظمة مف األشجار والشجيرات والنباتات العشبية وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لتوافؽ األلواف وتنافرىا. ويؤدي 
إختبلؼ طبيعة أزىار النباتات أو نموىا الخضري إلى تنافرىا مثؿ تنافر األشجار ذات الزىار البيضاء مع 
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ألشجار ذات األوراؽ األبرية مع األشجار ذات األوراؽ العريضة. ويتوقؼ إختيار زىار الحمراء واتمؾ ذات األ

التنافر أو التوافؽ في تنسيؽ الحدائؽ عمى موقع عنصر التصميـ  وأىميتو. وفي حالة زراعة مجموعة مف 
فقة فيما األشجار والشجيرات في منطقة قريبة مف الطريؽ ويراىا الزائر عف كثب يفضؿ اف تكوف نباتاتيا متوا

إلى اآلخر تدريجيا دوف سيادة أحد منيا. وفي حالة زراعتيا في نياية حدود بينيا لينتقؿ النظر مف احدىا 
الحديقة بعيدة عف النظر يراعى تنافرىا مع بعضيا لتمفت النظر النظر إلييا مثؿ زراعة أشجار ذات أوراؽ 

ألزىار المزروعة في داير األزىار البعيد عف حمراء أماـ سياج ذو خضرة داكنة وكذلؾ بفضؿ تنافر ألواف ا
 النظر. وقد يراعى التنافر إلظيار أىمية عنصر معيف سائد في تصميـ الحديقة.

مف الميـ في التخطيط تحديد الحديقة، وذلؾ بعمؿ منظر تحديد الحديقة وعزل تقسيم مساحاتها:  2.12
ويقصره عمى محتوياتيا فقط، فتحدد الحديقة خمفي ليا يعزليا عما حوليا مف مناظر مختمفة فيحد النظر 

 بسور سواء كاف مف نباتات األسيجة أو مف داير شجيري أو سور مف خشب أو حديد أو حجارة أو طوب أو 
خرسانة. كما يتطمب التصميـ في بعض الحاالت عزؿ عناصر التصميـ عف بعضيا ليبدو كؿ منيا وحدة 

تحقؽ ذلؾ بإقامة سياج منتظـ الشكؿ في الحديقة اليندسية أو قائمة بذاتيا تجذب النظر لميزة فييا و ي
استخداـ مجموعة مف األشجار والشجيرات الكثيفة لتحجب ما ورائيا في الحديقة الطبيعية وبذلؾ يتحدد مكاف 

 منعزؿ ومستقؿ ويمثؿ طابعا معينا في الحديقة إال أنو مرتبط مع باقي أجزاء الحديقة.
يكوف شكؿ سطح األرض أساس لتصميـ الحديقة مف حيث المنحدرات حديقة: شكل األرض ومباني ال 2.13

أو المرتفعات الموجودة ويدخؿ طبعا ضمف تنسيؽ الحديقة. كما أف المبنى الرئيسي في الحديقة ىو العنصر 
السائد في الحدائؽ اليندسية ولكنو عنصر مكمؿ في الحدائؽ الطبيعية والحديثة والغرض مف تصميـ الحدائؽ 

 إبراز عظمة المبنى ويجب مراعاة عدة عوامؿ أىميا: ىو
أال تتنافر ألواف المبنى مع ألواف الحديقة في الطراز الحديث ألنيا بذلؾ ستكوف عنصرا مكمبل  -أ

 وليس عنصرا سمئدا كما في الطراز اليندسي.
أف تزرع حوليا ما يسمى بزراعة األساس )تجميؿ المبنى بالنباتات حولو وبيف أجزاءه (حتى يذوب 
تصميـ المبنى في تصميـ الحديقة بالتدرج في اإلرتفاعات وفي األلواف وزراعة بعض المتسمقات عمى 

 المبنى.
إمتداد المبنى في الحديقة عمى ىيئة شرفة أو تراس.
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الضوء والظؿ عنصرا ميما في تنسيؽ الحدائؽ إذ يتأثر لوف العنصر وشكمو  يشكؿ اإلضاءة والظل: 2.14

وقوامو بموقعو مف حيث الظؿ أو شدة الضوء وقد ترجع أىميتو في تنسيؽ الحديقة إلى شكمو وتوزيع الضوء 
والظؿ فيو. ويتـ زراعة النباتات المختمفة واختيارىا مف حيث كثافتيا ومدى حاجتيا مف الضوء والظؿ في 

 الحديقة ويراعى مواقع العناصر المستخدمة في التنسيؽ حسب احتياجيا لمضوء أو الظؿ.
تشكؿ النباتات العنصر الرئيسي لتصميـ الحديقة وتختار بعد  اختيار األنواع المختمفة لمنباتات: 2.15

ولتؤدي  دراسة ومعرفة تامة لطبيعة نموىا والصفات المميزة لكؿ منيا. وتوضع في المكاف المناسب ليا
الغرض المطموب مف زراعتيا واستخداميا سواء وضعيا بصورة في وسط المسطحات الخضراء أو مجموعات 
أو كمناظر خمفية لمتحديد أو في مجموعات مجاورة ألي عنصر إلظيار ما حوليا أكثر إرتفاعا مف الواقع أو 

مثبل يشعر باإلتساع عف األوراؽ لمكسر مف حدة خط طويؿ ممؿ أو غير ذلؾ. فشكؿ أوراؽ األشجار البلمعة 
كالنافورة يعتبر  الخشنة، كما أف المنظر الخمفي المكوف مف مجموعة مف نباتات كثيفة حوؿ وجو مف الوجوه

ظيار ليا. وينبغي اف تكوف النباتات المختارة تؤدي الدور المطموب منيا عمى أكمؿ وجو  عامؿ تقوية وا 
الشجيرات كنماذج فردية أو في مجاميع حسب استخداماتيا المختمفة ونموىا لمبيئة المحمية وتزرع األشجار و 

لتكسب المكاف منظرا جميبل، كما تزرع النباتات العشبية الحولية والمعمرة أللواف أزىارىا المتعددة وأىميتيا في 
 عمميات التنسيؽ وتزرع أحواض الزىور في خميط ال يتعدى أكثر مف ثبلثة أنواع مف األزىار مع مراعاة

  1ترتيب األلواف وتوزيعيا بحيث تعطي تكوينا متوازنا خبلؿ فصؿ النمو واإلزىار.
 ثالثا: صيانة الحدائق:

 أعمال الصيانة والتشغيل: 
وتشمؿ صيانة جميع المسطحات الخضراء واألشجار والشجيرات واألسيجة النباتية والمتسمقات 

 خزانات والنوافير والحدائؽ العامة بكامؿ إنشاءاتيا الري وال والزىور وغطيات التربة وأحواض الزىور وشبكات
 

وذلؾ بالقياـ بأعماؿ الصيانة والخدمات الزراعية المختمفة، كذلؾ تشمؿ إستبداؿ التالؼ مف نفس النوع وبنفس 
 المواصفات وذلؾ حسب توجييات الميندس المشرؼ. وأعماؿ الصيانة ىي كالتالي:

أعمال القص والتقميم والتشكيل:

                                                                 

.1/1/2/3،الصفحة:3161لتوزٌع،الطبعةاألولى،نادٌةالتكروري،أسستصمٌموتنفٌذوصٌانةالحدائق)العامةوالمنزلٌة(،دارأمجدللنشروا
1
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سـ( أو  15-10ص المسطحات الخضراء بالحصادات الميكانيكية كمما إرتفع النجيؿ )مف يتـ ق

 حسب توجييات الميندس المشرؼ.
يتـ تقميـ األشجار تقميما يتناسب مع حجميا وحسب نوع الشجرة وفي الموسـ المناسب لمتقميـ، كما 

التقميـ مف جميع نواحي الشجرة. ويتـ  يراعي عند التقميـ السماح بالرؤية وتسييؿ مرور المشاة والتوازف في
وبموجب تشكيؿ األشجار والشجيرات واألسيجة وسائر النباتات التي تقبؿ التشكيؿ حسب الذوؽ الجمالي 

 األسموب الفني وذلؾ حسب توجييات الميندس المشرؼ.
 يجب إزالة األشجار والنباتات الميتة والتالفة إلى المقالب العمومية.

  .لعزيؽ والنظافة مف المخمفاتيب واأعماؿ التعش
يجب التنظيؼ حوؿ األشجار وأحواض الزىور واألسبحة الخضراء ومغطيات التربة وذلؾ بإزالة 
األعشاب المنافسة وتنظيفيا مف المخمفات النباتية كاألوراؽ المتساقطة مف األشجار وغيرىا مف المخمفات 

ا النباتات لتيوية الجذور وتفكيؾ الكتؿ المتصمبة األخرى واألوساخ كما ينبغي عزيؽ التربة المزروع فيي
 وتسيؿ عممية الصرؼ.

يجب توفير األسمدة العضوية والكيماوية لجميع العناصر الزراعية مف مسطحات خضراء  .التسميد:3
وأشجار وشجيرات وأسيجة نباتية وزىور ومغطيات تربة مف النباتات، وذلؾ حسب توجييات الميندس 

 المشرؼ.
 . الري:4

يصاليا إلى النباتات بكميات مناسبة وكافية وفي حالة عطؿ أي مضخة أو  4.1 يجب تأميف مياه الري وا 
 تمؼ عنصر مف عناصر شبكة الري فيجب إصبلح العطؿ واستبداؿ التالؼ.

تروي المسطحات الخضراء واألشجار والشجيرات واألسيجة والزىور ومغطيات التربة وسائر النباتات  4.2
ات الري. وبالنسبة لؤلماكف التي ال تتوفر بيا شبكات ري يتـ سياقتيا عف طريؽ الوايتات مع عف طريؽ شبك

اإللتزاـ بصيانة شبكات الري ووايتات السقاية وفحصيا بصورة دورية )مرة كؿ شير( لضماف سبلمة أداءىا 
 بصورة مستمرة.



 مقدمة

43 

 

مساء في فصؿ الصيؼ طواؿ أياـ يجب أف يتـ الري يوميا وحسب الحاجة في الصباح المبكر أو في ال 4.3
األسبوع بما فييا أياـ العطؿ األسبوعية اإلجازات الرسمية، مع اإللتزاـ بتوجييات الميندس المشرؼ وتجنب 
الري في ساعات إشتداد الحرارة. وتقدر معدالت الري لممرة الواحدة كاآلتي: 



 مفاهيم عامة حول المساحات الخضراء                                                      األولالفصل 

44 

 

 
وذلؾ مربع زىور أو مغطيات تربة الشجرة الواحدة أو المتر الطولي سياج أخضر أو المتر اللتر/ 20
 لمرية الواحدة.
 لتر / شجيرة لمرية الواحدة. 15
 لتر /النخمة لمرية الواحدة. 30
 لتر / متر مربع مسطح أخضر.  7

وقد يحتاج أحيانا أف يكوف الري شتاءا رية واحدة وصيفا ريتاف، ويمتـز فيما يتعمؽ بعدد مرات الري 
 رؼ.ومعدالتو بتوجييات الميندس المش

يتـ أف تبعا لعممية الري يتـ غسؿ األشجار والشجيرات والسياج النباتي في جميع فصوؿ السنة عمى 
عممية الغسيؿ في فصؿ الصيؼ مساء ويستخدـ الماء ذو النوعية الجيدة والقميؿ المموحة في فصؿ الصيؼ 

وراؽ مع إرتفاع حرارة حتى ال تترسب أمبلح عمى أسطح األوراؽ بعد تبخر الماء مما يتسبب بإحراؽ األ
 الشمس.

 الوقاية والمكافحة:
يجب إجراء الوقاية البلزمة ضد اآلفات الحشرية والمرضية وذلؾ بتفقد النباتات بصورة دائمة خاصة في  5.1

مواسـ اإلصابة المعتادة حسب دورات حياة الحشرات أو تغيرات المناخ والقياـ بالرش الوقمئي الضروري حسب 
 المشرؼ. توجييات الميندس

وفي حالة ظيور إصابة حشرية أو مرضية يبادر فورا إلى أعماؿ المكافحة البلزمة حسب طبيعة اآلفة   5.2
 الحشرية أو المرضية، وبالمبيدات الفعالة المبلئمة والحديثة الصنع.

ب يراعى عند الرش التزاـ األصوؿ الصحية مف استخداـ الكمامات مف قبؿ العامميف إلى جانب تجن  5.3
 الرش عند اشتداد الرياح أو ارتفاع درجة الحرارة.

 . صيانة المسطحات الخضراء:6
جميعيا بصورة مستمرة في الشير األوؿ مف حياتيا حسب الحاجة تروى المسطحات الخضراء  الري:  6.1

يوميا  إلى الري، وقد تحتاج الري حسب الظروؼ البيئية بمعدؿ مرتيف يوميا في األراضي الخفيفة ومرة واحدة
في األراضي الثقيمة. وبعد الشير األوؿ تقمؿ فترات الري وقد يكوف كافيا الري مرة واحدة كؿ يوميف عند 
إشتداد الحرارة أو كؿ ثبلثة أياـ عندما تكوف درجة الحرارة معتدلة. 
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ىما عمميتاف متبلزمتاف في المسطحات الخضراء حتى يأخذ المسطح شكبل نظيفا  القص والحدية: 6.2

خبلؿ فترة الخريؼ مرة كؿ أسبوع وتطوؿ المدة عف ذلؾ نتظما. ويجري عادة قص المسطح األخضر صيفا م
والربيع، وأكثر منيا في وقت الشتاء وذلؾ لضعؼ إستطالة ونمو النباتات وتجري عمميات القص بواسطة 

الواسعة، وتجيز  ماكينة القص اليدوية في المسطحات الصغيرة أو الماكينات ذات الموتور في المساحات
الماكينة مف خمفيا وعمى قرب سطح األرض بمندالة تساعد عمى انتظاـ سطح التربة وتثبيت ما يحتمؿ أف 
يقتمع مف نباتات أثناء قصيا بالماكينة. أما الحدية فتجري بواسطة مقصات خاصة أو آلة يدوية لمحدية أو 

حدود المسطح. ويحسف إجراء عممية الحدية أو  النباتات الزائدة عف بسكينة عقب عممية القص وذلؾ لقطع 
 التيذيب عمى أحباؿ تشد عمى أوتاد تثبت عمى نيايات المسطح.

تجري عممية الشقرفة مرة كؿ أسبوع حتى تقتمع الحشائش الغريبة وتكوف السيادة  الشقرفة أو العزيقة: 6.3
ذا ظيرت بعض األجزاء مف لممسطح األصمي ويتبع ذلؾ باستمرار حتى يضمف نظافة المسطح دائما.  وا 

المسطح معراة بسبب تمؼ أصابيا مف الصقيع أو الحشرات أو الحشائش الضارة فتعزؽ ىذه األجزاء جيدا 
 وتيوى ويعاد زراعتيا وتسميدىا وذلؾ في فصمي الخريؼ والربيع.

رغوب مف األفضؿ عدـ تغطية المسطحات بالسبمة أو أي سماد عضوي يحمؿ روائح غير م التسميد: 6.4
فييا بقصد تدفئتو أو تغذيتو، وذلؾ ألف ىذه األسمدة تكوف بيئة جيدة لنمو الميكروبات الضارة ومرتعا ليرقات 
الذباب والناموس وىذا ال يتمشى مع مبدأ النظافة الحدائؽ لروادىا وخصوصا إذا كانت حديقة خاصة بالمنزؿ 

مبيا أو المضايقات التي تحدثيا تمؾ الحشرات أو حدائؽ المرافؽ العامة. وال يخفى عنا األضرار التي تج
باإلضافة إلى أف ىذه األسمدة تحمؿ كثيرا مف البذور التي يحمميا الروث وتكوف ىذه البذور معرضة بعد ذلؾ 
لئلنبات فوؽ المسطح وبالتالي انتشار الحشائش الغريبة مما يسبب زيادة في التعب والجيد لمتخمص منيا، لذا 

سـ 2بسمؾ   الطمي النظيؼية المسطح بقصد تدفئتو يفضؿ العمؿ عمى إضافة طبقة مف فإنو إذا أريد تغط
 – 10أو  4 – 12- 4إلى سطح التربة. وقد وجد أف مخموطا مف األسمدة المركبة )غير العضوية( بنسبة 

 كجـ لمدونـ تعطي نتائج 25مف األوزوت والفسفور والبوتاسيوـ تضاؼ لمتربة في شير مارس بواقع  4 -6
 6 – 4حسنة لممسطحات الخضراء. كما أف التسميد بأسمدة أزوتية مثؿ اليوريا أو بكبريتات األمونيوـ بمعدؿ 

في األراضي الرممية أثبت نجاحا كبيرا في تغذية المسطحات الخضراء   ²ـ1000كجـ نيتروجيف صافي 
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أو أكتوبر) الخريؼ( وخصوصا في المناطؽ الرممية الساحمية بحيث يعطي دفعة منيا في شير سبتمبر 
 1والدفعة الثانية في شير مارس أو أبريؿ )الربيع( .

 

 المطمب الثالث: أنواع الحدائق
 الحدائق العامة:

تعتبر الحدائؽ العامة الممجأ والمتنفس األوؿ لمسكاف في المناطؽ المزدحمة خاصة المدف الكبيرة 
زائر عمى الراحة واليدوء إضافة إلى إيجاد الصاخبة بالمصانع والمعامؿ وضجيج الحياة، ففييا يحصؿ ال

كما تعد الحدائؽ والمتنزىات العامة ممعبا لؤلطفاؿ   (2)التفكير والتصور والتعمؽ في روعة الخمؽ وحسنو
ومكانا لقضاء أوقات الفراغ، وفرصة إللتقاء األميات وتعزيز حياة إجتماعية ىادئة تخمؽ الراحة النفسية 

التي تشجع عمى اإلبداع والتأمؿ ونقاء الفكر. ويدخؿ تيا الواسعة الخضراء و خبلؿ مساحا والجسمانية مف
 ضمف الحدائؽ العامة مجموعة مف الحدائؽ نذكر منيا ما يمي:

 3الحدائق العامة الكبيرة: 
ىكتار وقد تصؿ إلى أكثر مف ذلؾ، وتنشأ ىذه الحدائؽ  51ىي الحدائؽ التي ال تقؿ مساحتيا عف 

بيرة إذ الغرض منيا خمؽ مكاف طبيعي ىادئ لسكاف المدف فيـ بحاجة إلى مثؿ ىذه بالقرب مف المدف الك
الطبيعة حيث توفر الراحة والحرية لؤلفراد والعائبلت وبعيدا عف الضوضاء والزحاـ، وقد يخصص تصميـ 

ثؿ مثؿ ىذه الحدائؽ أماكف متسعة لئلتفاالت واألعياد والمعارض، ويمكف إنشاء بعض المبلعب الرياضية م
مبلعب الجولؼ والتنس وركوب الخيؿ وكرة اليد وكرة القدـ، ويمكف استعماؿ المجاري المائية باستخداـ 

 القوارب الصغيرة أو لصيد األسماؾ مع توفر أحواض صناعية لمسباحة. 
وفي الحدائؽ العامة المتاخمة لشواطئ البحار فإف الموقع يحتـ إقامة مباني خاصة بالسباحة 

عمؿ مظبلت لمجميور، كما يمكف إقامة المطاعـ والشالييات، ويتـ اختيار النباتات التي تتحمؿ واإلستجماـ، و 
نخيؿ، ومف الضروري توفير المساحة الكافية لمزوار دوف خمؽ رذاذ الماء المالح وشدة الرياح مثؿ أصناؼ ال

ألعياد ويخصص مساحة أي تزاحـ. ويمكف تقدير عدد الزوار في األياـ المزدحمة كعطبلت آخر األسبوع وا

                                                                 

.31/36/33مرجعسابق،صفحة
1
  

.322،ص6441الحلبً،طالل،هندسةوتصمٌمالحدائق،دارالحكمةللطباعةوالنشر،الموصل،
2
  

.322،ص6432د.مهدي،محمدعلً،تنسٌقالحدائقفًالوطنالعربً،الدارالعربٌةللكتاب،لٌبٌا،
3
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مترمربع لكؿ فرد استحاؿ فإذا استحاؿ ىذا التخصص يعمؿ عمى توسيع المساحة  21حوالي 
 المتاخمة لمحديقة وذلؾ لتخفيؼ حدة التزاحـ.  

 كوريا الجنوبية )حديقة الصباح الهادئ ( 6

 
www.googleimage. Com 

  1الحدائق العامة الصغيرة:
فداف ويغمب وجودىا داخؿ المدف مما يجعميا قميمة المساحة إذا ما  811التي تقؿ مساحتيا عف  ىي

قورنت بالحدائؽ العامة في الضواحي، وىذه الحدائؽ فائدتيا عظيمة لوجودىا في أحياء مزدحمة بالسكاف 
 لتكوف متنفسا لمحي ويسيؿ عمى سكانو الوصوؿ إلييا دوف تعب أو مشقة. 

ساحتيا يمكف تصميميا عمى الطراز اليندسي أو الطبيعي تبعا لظروؼ كؿ حديقة كما ونظرا لصغر م
ينشأ بيذه الحدائؽ مبلعب لؤلطفاؿ وأماكف لمحفبلت والموسيقى وكذلؾ استغبلؿ ىذه الحدائؽ لؤلعياد 

 باتاتالمقصوصة وأحواضوالحفبلت الشعبية، ويعتمد في تصميـ ىذه الحدائؽ عمى المسطحات الخضراء والن
 الزىور التي تمنح الطراز اليندسي المتناظر.

سوريا( -الحديقة العامة ) حمب  7
                                                                 

.322د.مهدي،محمدعلً،مصدرسابق،صفحة
1
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 http://uaefanboyslovekorea.wordpress.comالمصدر: 

 1حدائق الميادين:
تقاطع الشوارع الكبيرة، والغرض منيا إما تجميؿ المدينة وتزيينيا  عندتنشأ الحدائؽ في مياديف المدف 

بالتماثيؿ والنوافير أو لتنظيـ حركة المرور وتحديد الوقت، وحدائؽ المياديف تختمؼ في المساحات فمنيا ما 
 ىو صغير ومنيا ما ىو كبير المساحة إذ يجب أف تتناسب مساحة الحديقة مع مساحة المدينة المقامة فييا.
تعد حدائؽ المياديف محط دائـ لنظر اآلالؼ مف المارة ونظرا لزيارة اإلىتماـ بحدائؽ المياديف الكبيرة فإنيا قد 
تستعمؿ أيضا كحدائؽ عامة لمجميور تخدـ الجميع. ويمكف تصميميا عمى النمط اليندسي سواء المجوري أو 

بحيث تربط بيف الشوارع الرئيسية  الشعاعي مع مراعاة البساطة ما أمكف في تصميميا، فتخطط الطرؽ
المشرفة عمى الميداف بعضيا ببعض مع مبلحظة أف تكوف ىذه الطرؽ مباشرة قدر اإلمكاف، كما يراعى عند 
 زراعة ىذه الحدائؽ البساطة التامة وذلؾ باإلعتماد عمى المسطحات الخضراء واألشجار والشجيرات المنتظمة 

                                                                 

.324المصدرالسابق،ص
1
  

http://uaefanboyslovekorea.wordpress.com/
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خاصة األزىار ذات موسـ إزىار طويؿ لتعطي الصورة الجميمة عمى مدار  الشكؿ المتناظرة وتزيينيا باألزىار
العاـ. 
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 المدينة المنورة -قباء  -حديقة دوار المصمحة 8

 
  md.gov.sa-http://www.amanaالمصدر:

 1حدائق األطفال:
رة حدائؽ لؤلطفاؿ صغار السف الذيف التزيد أعمارىـ عف خمس سنوات تخصص في المدف الكبي

عمى أف ال يرتادىا مف الكبار إال مف يصحب ىؤالء األطفاؿ الصغار، والحاجة إلى ىذه الحدائؽ شديدة 
وخاصة في المدف المزدحمة وفي األحياء الشعبية ومناطؽ ذوي الدخوؿ المحدود أكثر منو لؤلحياء ذات 

زلية الخاصة والتي يمكف اإلكتفاء بحديقة المنزؿ فييا كمساحة ترفييية مناسبة لؤلطفاؿ. وىذه الحدائؽ المن
إلى  2111متر مربع ومف المستحسف أف تكوف مساحتيا مف  8111الحدائؽ يجب أف التقؿ مساحتيا عف 

مى مسافات متر مربع، وقد زاد اىتماـ الكثير مف الدوؿ بيذه الحدائؽ، فأنشأت حدائؽ األطفاؿ ع 9111
قريبة مف بعضيا بمسافة تتراوح ما بيف ربع إلى نصؼ ميؿ بحيث يسيؿ وصوؿ األطفاؿ إلييا بدوف مشقة 
كبيرة وبدوف التعرض ألخطار المرور.وقّدرت لجنة مف األخصائييف في الواليات المتحدة األمريكية المساحة 

مترا مربعا، وأف الحديقة يستعمميا  25ج البلزمة ليذه الحدائؽ وعددىا عمى افتراض أف كؿ طفؿ واحد يحتا
 ثمث أطفاؿ 

                                                                 

321،323د.مهدي،محمدعلً،مصدرسابق،صفحة
1
  

http://www.amana-md.gov.sa/
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المنطقة في فترة ووقت واحد وأف عدد األطفاؿ صغار السف في المنطقة تبمغ نسبتيـ عشر عدد السكاف بيا، 
فبمعرفة عدد سكاف المدينة نستطيع تقدير مساحة الحدائؽ وعددىا البلـز لكؿ حي أو مدينة. 
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سنوات، ومساحة ىذه  8-5كبر سنا مما سبؽ وتقؿ أعمارىـ عف وتوجد حدائؽ أخرى لآلطفاؿ األ

فدانيف وسبعة أفدنة. ويتوقؼ بعد كؿ حديقة عف األخرى تبعا لكثافة سكاف الحي، وقد أوصت المجنة الحدائؽ 
السابؽ ذكرىا بأف تكوف المسافة بيف الحديقة واألخرى حوالي النصؼ ميؿ في المتوسط عمى أف تزيد المسافة 

    ياء القميمة السكاف وتقؿ في األحياء المزدحمة. بيف األح
  

 batuta.com :http//المصدر: حديقة أطفال القاهرة -mol7q.com:http             14//المصدر:   حديقة االطفال نيويورك-13

 
وتنسيؽ حدائؽ األطفاؿ يجب أف يتناسب مع غرض الحديقة المنشأة، فالمسطح األخضر المتسع 

اس لمحديقة، كما أف الوقاية مف الشمس تعد ضرورة مف الضروريات البلزمة لمحدائؽ مع ضرورة يكفي كأس
ضافة أماكف لمشرب ودوارات المياه, وترصؼ بعض طرؽ ىذه الحديقة  اإلكثار مف أماكف الجموس المتفرقة وا 

ؽ أو التموث وبعض األماكف كي يستعمميا األطفاؿ في الجري والمعب بدراجاتيـ دوف الخوؼ مف التزحم
 بالطيف عند رش الحديقة.

سنتمتر يمؤل بالرمؿ النظيؼ لمعب كما تقاـ عدة أراجيح مناسبة ورّييا، كما ينشأ في الحديقة  91
سنتمتر ومف الضروري اإلىتماـ باختيار األلعاب التي تؤبي في األطفاؿ روح اإلبتكار  31حوض بعمؽ 

تتناسب مع أعمارىـ مع عدـ تعرضيـ لمخطر وتجنب إنشاء الخفيفة التي والتجربة وتشجع عمى الرياضة 
مجار مائية أو زراعة نباتات شائكة أو سامة أو ذات خواص تسبب الحساسية. 
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 1الحدائق الصخرية: 

ظيرت فكرة موقع الحدائؽ الصخرية في البداية لتحتؿ ركف حديقة عامة وبمساحة صغيرة، لكنيا 
قائمة بذاتيا ويسودىا العنصر الحجري والصخري عف باقي توسعت فيما بعد وأصبحت حديقة صخرية 

العناصر األخرى، يراعى فييا حسف اختيار المواد والنباتات التي يفضؿ أف تكوف متواجدة في أرض الطبيعة 
نفسيا، والمراد إنشاء الحديقة عمييا والعمؿ عمى ترتيبيا بشكؿ متناسؽ فيما بينيا حتى تحاكي الطبيعة وروعة 

فبل يقؿ جماليا عف جماؿ الطبيعة، فحسف تنسيقيا يتطمب خبرة عممية تبرز في معرفة نمو النباتات تناسقيا 
وأحجاميا وأشكاليا ومواسيـ تزىيرىا لتظير منسجمة مع الطبيعة والفكرة الفمسفية مف تصميميا، وغالبا ما 

 2بلبةاع تنفيذه عاكسا صورة فنية ختكوف عمى شكؿ زخرفة رائعة تفنف الرساـ في إبد
يتطمب ىذا النوع مف الحدائؽ جيدا أكبر في التنسيؽ واإلختيار وطريقة التوزيع مف حيث الموف والنوع 
والحجـ، مستمدة جماليا مف الطبيعة وروعتيا وبساطة تصميميا، ومف الحدائؽ الصخرية التي تحاكي 

لصخرية إلى نوعيف:الطبيعة في تصميميا واستنباط عناصرىا وتشكيبلتيا يمكف أف نصنؼ الحدائؽ ا

                                                                 

.311د.مهدي،محمدعلً،مصدرسابق،صفحة
1
  

.364الحلبً،طالل،هندسةتصمٌمالحدائق،صفحة
2
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 حديقة تشانغ جياجيه )الصين (14

 arabic.china.org.cn:http//المصدر: 

 1الحدائق الصخرية الطبيعية:
وىي الحدائؽ التي يتـ توزيع الصخور فييا عشوائيا، وتتوفر فييا النباتات بسكؿ أكثر مف الصخور، 

المظير السائد في الحديقة، وعادة تكوف الحديقة  لتكوف ىذه النباتات بأشكاليا وأحجاميا وطريقة نموىا
الصخرية مسطحة أو مرتفعة أو عمى شاطئ ويجب أف تكوف أرض الحديقة معرضة ألشعة الشمس ومنعزلة 

 عف باقي أجزاء الحديقة ومستقمة بذاتيا وصفاتيا وتصميميا.
يا، وقد كثر تواجد تتميز مثؿ ىذه الحدائؽ باستعماؿ الصخور كعنصر أساس مف عناصر التنسيؽ في

ىذا النوع مف الحدائؽ نظرا لسيولة إنشائيا ولـ تضفيو مف جماؿ طبيعي حتى في حدود أصغر الحدائؽ، إذ 
يمكف إقامة حديقة صخرية في أي ركف مف أركاف الحديقة، فإنشاء الحدائؽ الصخرية ما ىو إال محاكاة 

                                                                 

364المصدرالسابق،صفحة
1
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والتناسؽ واألشكاؿ المتباينة، وبذلؾ فإف إقامة لمطبيعة وما فييا مف عناصر الجماؿ التي تتسـ بالبساطة 

حديقة صخرية ليس جمعا لمحجارة والصخور ووضعيا بمكانيا وتعبئة ما بينيا مف فراغ بالتراب والنبات، بؿ 
 ىو محاولة لمحاكاة ومجاراة الطبيعة وبجميع عوامؿ الجماؿ فييا. 

 1الحدائق الصخرية الصناعية:
ب شكؿ التؿ أو شبو الجبؿ عمييا بحيث تتجمع مشكمة فيما بينيا في ىذا النوع مف الحدائؽ يغم

الممرات والمماشي التي تزينيا الصخور عمى الجانبيف وتتخمميا شبلالت ونوافير المياه التي تتدفؽ وتتبلطـ 
بالصخور فتمتع الزائر بخرير صوتيا وروعة مظيرىا، ويختمؼ تصميـ حديقة صخرية عف أخرى باختبلؼ 

 لتضاريس وعوامؿ المناخ المختمفة.يعية المتوفرة لممنطقة وباختبلؼ موقع الحديقة واالمواد الطب
 

 
 حدائق صخرية صناعية 15

 f.zira3a.net :http//المصدر:
 

وتعد األراضي المكشوفة والمعرضة لمشمس بطريقة مباشرة مف أفضؿ مولقع الحدائؽ الصخرية والتي 
شوكية التي تتميز بيا ىذه الحدائؽ عف غيرىا، إضافة إلى وجود تتناسب مع زراعة النباتات العصارية وال

                                                                 

331المصدرنفسه،صفحة
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أنواع أخرى مف النباتات المعمرة واألزىار الحولية التي تتفاعؿ مع الشبلالت والعناصر المائية 
 مضفية الحركة والديناميكية لممنطقة.

 الحدائق المنزلية:
 1حدائق األسطح:

المدف المزدحمة ذات التوسع العمراني الكبير والتي يمكف تطبيؽ ىذا النوع مف الحدائؽ في مناطؽ 
استغمت أغمب أراضييـ إلنشاء المباني والطرؽ وغيرىا، فمـ يتبؽ منيا ما يكفي إلنشاء الحدائؽ العامة 

قامة الحدائؽ عمى Roof Gardenوالمناطؽ الترفييية والتي تعتبر ميمة،) ( فميذا لجأ السكاف إلى إنشاء وا 
في ىذه الحاالت كمكاف لمترويح عف النفس والتمتع بجماؿ النباتات واليواء النقي وألجؿ ما يسمى األسطح أو 

دامة إنباتيا بدوف التسبب بأي ضرر ألي مف  النجاح في إنشاء مثؿ ىذه الحدائؽ وتسييؿ عممية صيانتيا وا 
 النبات أو لسطح المباني، البد مف مراعاة بعض الشروط واإللتزامات منيا:

ثقؿ األحواض واألتربة بعيف اإلعتبار مع ضرورة وضع طبقة عازلة تمنع الرطوبة ضرورة أخذ  *
 الناتجة عف عممية الري مف النفاذ إلى الطبقة السفمى.

 35يشترط في اختيار نباتات حديقة السطح أف تكوف ذات جذور سطحية اليزيد سمكيا عف  *
ؼ لنمو األشجار والشجيرات، ومقاومة سنتمتر وىو عمؽ مناسب لممسطحات الخضراء واألزىار وغير كا

لمرياح الشديدة والحرارة المرتفعة نسبيا نظرا لشدة انعكاس األشعة في األسطح المحيطة لمنباتات، وباإلجماؿ 
لما سبؽ فحدائؽ السطح ىي حدائؽ توفر المتعة لسكاف المدف والوسيمة لمترفيو خاصة لمف ال يتمكنوف مف 

بجماليا. الوصوؿ إلى الطبيعة والتمتع 

                                                                 

343د.مهدي،محمدعلً،مصدرسابق،صفحة
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 حديقة في سطح عمارة 16

 google imageالمصدر: 
 1حدائق النوافذ والشرفات:

يقصد بيذه الحدائؽ الصناديؽ واألحواض التي توضع عمى حافة النوافذ مف داخؿ الشرفات أو 
خارجيا، وتزرع ىذه األحواض بأنواع مختمفة مف النباتات ويفضؿ أف تكوف محدودة النمو، غير متعمقة 

جذور، جذابة وغزيرة األزىار وقد تكوف نباتات عطرية ذات رائحة ذكية تبعث بشداىا إلى داخؿ المنزؿ ال
فتمنحو اتصاال مع الطبيعة وجماليا واف كاف المنزؿ بعيدا عف الطبيعة بمسافة أفقية أو عمودية، ويتـ اختياره 

لممنطقة.عمى موقع الشرفة ومراعاة لمعوامؿ والظروؼ الجوية النباتات بناءا 

                                                                 

334الحلبً،طالل،هندسةوتصمٌمالحدائق،صفحة
1
  



 مفاهيم عامة حول المساحات الخضراء                                                      األولالفصل 

58 

 

 
 

 
 حديقة شرفة 17

 https://gardenstory.jp : المصدر
 حدائق خارجية خاصة:

إف تصميـ الحديقة المنزلية مف األمور اليامة التي يجب إنجازىا قبؿ المباشرة في إنشاء الحديقة، 
نباتات بالحديقة والحصوؿ عمى المتعة الكاممة ليتناسب وقت العيش بالمنزؿ مع اكتماؿ رونؽ وجماؿ ال

بالطبيعة، ويتطمب تنسيؽ الحدائؽ المعرفة التامة بأنواع النباتات واشكاليا وطبيعة نموىا وطرؽ زراعتيا 
زراعتيا لوضعيا بالمكاف المناسب بالحديقة إضافة إلى الذوؽ والخياؿ في التصميـ وربط العناصر وألواف 

 ة والشكؿ النيائي المرغوب فيو لمحديقة ولتحقيؽ اليدؼ منيا والذي يتخمص في:المختمفة إلعطاء الصور 
 إبراز جماؿ المبنى وتوفير الظبلؿ والحماية مف حرارة الشمس والعمؿ عمى تمطيؼ الجو.

تنقية البيئة والجو مف األتربة وتقميؿ التموث الصناعي وكسر حدة الرياح والعواصؼ الترابية.

https://gardenstory.jp/
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ألطفاؿ بمكاف آمف مف مختمؼ الحوادث مع إيجاد بيئة مناسبة الستجماـ األفراد توفير أماكف لعب ا

 1والحصوؿ عمى الراحة واليدوء.

 
 حديقة منزلية خاصة 18

 https://img.arabstoday.net المصدر: 
 الحدائق العممية:
 حدائق النباتات:

ضمف الحدائؽ العممية والتي يتـ فييا توثيؽ النباتات حسب تصنيؼ المممكة تصنؼ حدائؽ النباتات 
النباتية وذلؾ عف طريؽ زراعة النبات في أرض واسعة تضـ عددا ىائبل مف النباتات الطبيعية والغربية وتزرع 
ة فييا النباتات الشائعة مع وجود معمومات كاممة بجانب كؿ صنؼ مف النبات، تكوف بمثابة ىوية موثق

لتعريؼ النبات عف طريؽ كتابة اإلسـ العممي والفصيمة والشعبة التي ينتمي إلييا النبات، والتي تشكؿ مرجعا 
ميواة والدارسيف لعمـو النباتات.ل

                                                                 

1
 http://www.startimes.com/f.aspx?=3042121027 

https://img.arabstoday.net/
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تعد ىذه الحدائؽ مف المؤسسات العممية التي تشغميا الحديقة وتشكؿ منذ قديـ األزؿ دورا رئيسيا نحو 

دى التقدـ الزراعي في أي دولة حيث تضـ العائبلت النباتية المختمفة التي عمـ تقسيـ النبات، فيي تعكس م
 تنمو بالمنطقة المناخية ألرض الحديقة.

 ونذكر مف أىـ وظائؼ حديقة النباتات ما يمي:
 إجراء البحوث العممية في المجاالت المتعددة والمتعمقة بالنبات كالتقسيـ والتربة وغيرىا.

 ة بيا والنيوض بيا بصورة مستمرة.العناية بالمعشبة الممحق
 العناية بالمكتبة ومعامؿ البحوث الممحقة بيا وتزويدىا بما يستجد مف معرفة وعمـو في ىذا المجاؿ.

 
 حديقة نباتات سنغفورة 19

 tbn0.gstatic.com-https://encryptedالمصدر: 
 1ن:حدائق الحيوا
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حدائؽ خاصة لعرض الحيوانات والطيور بجوار المدف الكبيرة وتختمؼ مساحة ىذه الحدائؽ مف  تنشأ
ىكتار ومنيا الصغيرة الذي تبمغ مساحتيا بضعة ىكتارات، تنسؽ حدائؽ الحيواف عمى  511كبيرة بمساحة 

مف الحيوانات ذات الموطف الطراز الطبيعي غير المتناظر والتصميـ السميـ ليا ىو تييئة بيئة لكؿ مجموعة 



 مفاهيم عامة حول المساحات الخضراء                                                      األولالفصل 

62 

 

الواحد والعمؿ عمى تقميد ىذه البيئة صناعيا وطبيعي فتبنى الكيوؼ والربوات والمجاري المائية ويتـ 
 اختيار النباتات 

واإلتجاه الحديث في  المبلئمة والمناسبة لمبيئة التي ينتمي ليا كؿ حيواف حسب موطنو األصمي.
وانات في أقفاص كما كاف يتبع قديما بؿ تركيا طميقة حرة في تصميـ حدائؽ الحيواف ىو عدـ حبس الحي

 تحركاتيا بالبيئة التي تتشابو مع موطنيا األصمي لتعيش في حالة طبيعية وبانسجاـ تاـ.
ويراعى في تصميـ ىذه الحدائؽ اإلكثار مف المسطحات الخضراء وأماكف الراحة والجموس، فحدائؽ 

وحدائؽ عامة لنزىة الزوار تمتاز بما فييا مف تسمية وخاصة لمصغار، الحيواف تعد مكانا لعرض الحيوانات 
 وعبلوة عمى أنيا مكاف لتعميـ وثقافة لمجميور.

 
 حديقة الحيوان النباتية الكتابية القدس 20
 https://upload.wikimedia.org المصدر: 

 1حدائق األسماك:
ه الحدائؽ بشكؿ طبيعي أو تخصصي، وليا قاعات لتربية أسماؾ العرض وتكوف عمى شكؿ تنشأ ىذ

سنتمت، وترتبط ىذه  51أحواض زجاجية مستطيمة مرتفعة وبأبعاد مناسبة، بحيث ال يزيد عمقيا عف 
األحواض بزوايا 
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راعى حديدية لسبلمة حفظيا. ويفضؿ حفظيا بعيدا عف ضوء الشمس المباشر المؤذي لؤلسماؾ، وي

في عممية حفظ األسماؾ وضع نوع خاص مف األسماؾ في كؿ حوض توفر ليا الظروؼ الخاصة مف غذاء 
 ودرجة حرارة. وفي كؿ  حوض توضع قطعة ُيدّوف عمييا كؿ المعمومات العائدة لذلؾ الصنؼ مف األسماؾ.

اء أي غذاء ومف الشروط الميمة التي تحافظ عمى األسماؾ، أف تكوف األحواض مقفمة مع منع إعط
مف قبؿ الزوار لؤلسماؾ حفاظا عمى صحتيا وتموث بيئتيا وبالتالي موتيا وانقراضيا، خاصة إذا كانت نادرة 

 وحساسة.
 تحوي الحديقة عمى العديد مف المرافؽ والخدمات نذكر منيا:

مخازف ومكتبة تتوفر فييا كتيبات أو بوسترات عف الحديقة وعف أصناؼ األسماؾ وأنواعيا وشيء 
 تربية نوع مف األسماؾ في منزلو.بسيط عف طبيعة حياتيا وكؿ ما يفيد الزائر مف معمومات إذا أراد 

كما تزود الحديقة بأماكف جموس أو وقوؼ مناسبة حتى يتمتع الزائر بمشاىدة األسماؾ الموجودة 
 وطبيعة حياتيا.

 
 حديقة الجبالية الزمالك 21

 https://upload.wikimedia.orgالمصدر: 
 الحدائق الصحراوية )حدائق الصبار(

الحديقة ىو تقميد البيئة الصحراوية بما فييا مف رماؿ وصخور ونباتات والتي تتميز اليدؼ مف إنشاء 
ت العائمة لذلؾ فإف النباتات التي تناسب ىذا النوع مف الحدائؽ ىي نباتابتحمؿ الجفاؼ ولفترات طويمة،

الصبارية أو أي نبات آخر يستطيع التأقمـ مع البيئة الصحراوية الجافة.

https://upload.wikimedia.org/
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تصمـ الحدائؽ العصارية إما عمى الطراز الطبيعي أو اليندسي وفي كبل اإلتجاىيف يجب حجب 
ة وعزؿ الحديقة العصارية عف باقي أنواع الحدائؽ، إذ أف نباتاتيا التتبلءـ مع النباتات األخرى في الحديق

سواء كانت خضراء أو مزىرة كما أنيا التتماشى مع المسطحات الخضراء ويتـ فصميا عف باقي الحديقة 
بسياج ذو أوراؽ باىتة ونبات عصاري مناسب، وفي حاؿ كاف النظاـ المتبع بالتصميـ ىندسي شعاعي، يتـ 

يف مف النباتات المتشابية تخطيط دائرة كبيرة في وسط الحديقة تقسـ إلى أقساـ يزرع كؿ قسـ منيا بنوع مع
في الشكؿ واإلرتفاع ثـ تتمو الدائرة دوائر أخرى متوازية ليا أو أشعة خارجة منيا، أما تصميـ الحديقة عمى 
الطراز اليندسي المحوري المتناظر نختار األنواع القصيرة لزراعتيا في وسط الحديقة بجوار المحور األساسي 

ت األكثر ارتفاعا وىكذا حتى تكوف النباتات الطويمة في الجوانب والقصيرة في )محور التماثؿ( ثـ تتموىا النباتا
 1الوسط. ويعد التنسيؽ الطبيعي األكثر مناسبا لتصميـ ىذا النوع مف الحدائؽ.

 

 
 

 حديقة نباتات صحراوية )دبي( 22
 https://www.3indubai.com  المصدر:
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 لحدائق المائية:ا

تعتبر الحديقة المائية نوعا مف أنواع الحدائؽ الطبيعية أو الصناعية والتي ازداد انتشارىا في العقود 
األخيرة مف القرف الماضي، لتتواجد في المناطؽ الحارة والشبو الحارة، وذلؾ لتعمؿ عمى تمطيؼ الجو ودرجة 

 بيئة صالحة لتربية أسماؾ الزينة.حرارتو المرتفعة وتعمؿ عمى تييئة أجواء مناسبة و 
 ويمكف تصنيؼ الحدائؽ المائية إلى:

 حديقة مائية طبيعية الطراز:
تمتاز ببساطة التصميـ، فتكوف حوافيا ذات انحناءات بسيطة مكونة خميجانا طبيعية غير مصطنعة 

 وفجوات بحيث يزيد جماؿ الحديقة.
لمساحة كبيرة يضفي عنصري الحركة اتصاليا بمجرى مائي أو شبلؿ صغير خاصة إذا كانت ا

 1البرؾ أو البحيرات". –والصوت بدال مف الجمود المعيود في النباتات ومف أنواعيا: " الشبلالت 

 
 شالل مائي وبركة صخرية بجامعة البرتا 23

                                                                 

13دائق،دراسةألنواعالحدائقالمائٌة،الطبٌة،وحدائقالورود.صد.دالٌاوجٌه،أنواعالح
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 حديقة مائية هندسية الطراز:

رصؼ إطاراتيا ببرودة بحيث تسترؽ النظر ألوؿ وىمة وت يراعى في ىذا النظاـ إختيار مكاف مكشوؼ
 جذابة زخرفية.

كما قد يعتمد تصميميا عمى التماثيؿ الجميمة خصوصا التي تقذؼ بالمياه أو يستخدـ الرخاـ أو 
 القيشاني والموازيؾ في تغطية قاعيا وجدرانيا.

 1البرك الصناعية". -نافورة الجدار -من أنواعها:" الفساق

 
 حديقة التجارب بالحماة الجزائر 24
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 خالصة الفصل:

قمنا بدراسة معمقة لممساحات الخضراء مف حيث تعدد أصنافيا وتوزيعيا داخؿ في ىذا الفصؿ 
وخارج المدينة وتجدر اإلشارة إلى المساحات الخضراء والحدائؽ بصفة خاصة حيث تختمؼ تبعا لمغرض مف 

الحضري وكثرة وظائفيا وفوائدىا سواء إنشائيا كما تطرقنا إلى الحدائؽ بأنواعيا ودورىا في تنمية المجاؿ 
 الترفييية، العممية والصحية والثقافية، ووظيفتيا حفظ التوازف البيئي.
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ائر كمـ، وتبعد عف الجز  150تقع مدينة مستغانـ  جغرافيا عمى الساحؿ المتوسطي عمى امتداد 
متر، يحدىا مف الشماؿ البحر  104كمـ، وترتفع عف مستوى سطح البحر بحوالي  320العاصمة بحوالي 

 المتوسط، ومف الغرب واليتي وىراف ومعسكر، ومف الشرؽ والية شمؼ، ومف الجنوب والية غميزاف.
درجة شماؿ  36.5عرض  درجة غرب خط غرينتش، وخط 1.55أما فمكيا فيي تقع عمى خط طوؿ 

 ط اإلستواء.خ
 اصل تسمية مستغانم:

لقد تعددت اآلراء في أصؿ تسمية مستغانـ حيث لـ يرد أي تفسير محدد ألصؿ الكممة في المصادر 
 العربية القديمة، ومف بيف ىذه األراء نذكر:

ورأي  1( أو تنسب إليوMurustagaأنيا لفظة استقت مف اسـ الميناء الروماني القديـ موريستاقا )
وتعني   Anem)'(R( وتعني محطة شتوية  ورانـ Meuchtehبأنيا مركبة مف كممتيف: مشتو ) آخر يقوؿ

 .2أحد األغنياء والمالكيف لؤلراضي
بأف اسـ مستغانـ مشتؽ مف مسؾ الغنائـ والتي تعني  (Cherbonneau)في حيف يقوؿ شوربونو 

ـ قربة كبيرة أيف كاف العرب ، في حيف يذكر آخر أف مسؾ ىي عبارة عف  3وفرة المرعى الجيد لمغن
 (4)يستعممونيا لنقؿ المياه لقبائميـ 

  -مستغانـ  -كما تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى  نبذة تاريخية والتعريؼ بجامعة عبد الحميد بف باديس
 كما تطرقنا إلى تييئة حديقة الجامعة إلى حديقة عصرية.

 
 

                                                                 


1
 Thireau (L) ;Mostaganem, et ses environs, Historique, administration, description, renseignements, généraux 

impremerie, eugénéprim, Mostaganem, 1912,p09  

2
 Priou (N) et Bloch ; L'Arrondissement de Mostaganem, Oran et l'Algérie en 1887,notice Historique, scientifique et 

économique,T.2, Oran ,1888,p 204 

3
 Belhamissi (M) ;Op.Cit ;p153 

4
 Esterhazy(W) ;De la domination turque dans l’Ancienne régence d’Alger,Paris,6341,p612 
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 -مستغانم–اديس المبحث األول: دراسة تحميمية لجامعة عبد الحميد بن ب

 1المطمب األول: نبذة تاريخية حول الجامعة
-98بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  1998تـ إنشاء جامعة مستغانـ عبد الحميد ابف باديس في عاـ 

، تـ تأسيس المعيد التكنولوجي 1969. في السابؽ، وبالضبط في عاـ 1998جويمية  7المؤرخ في  220
ت التعميـ العالي في مستغانـ ، وىو معيد معروؼ بتكوينو وتدريبو كمؤسسة مف مؤسسا ITAلمزراعة 

، تـ تأسيس المركز الجامعي، والذي كاف يقـو 1978لمميندسيف في مجاؿ الزراعة التطبيقية. ثـ، في عاـ 
بالتكويف في الدراسات العميا في الجذع المشترؾ في عمـ األحياء، و لعموـ التمريض وكذلؾ في الكيمياء. في 

إعادة ىيكمة جديدة ليتحوؿ مف جديد الى معاىد كما يمي معيد العموـ األساسية ، معيد التربية  1984ـ عا
يعود مف جديد إلى مركز جامعي.  1992البدنية ، ومعيد البيولوجيا ومعيد الكيمياء الصناعية. وفي عاـ 

تيا االستيعابية ، فضبل عف ، شيدت جامعة مستغانـ توسعا سريعا في بنيتيا التحتية وقدر  1998منذ عاـ 
نمو في عدد موظفييا وطبلبيا. ولقد سمحت الجيود التي يبذليا قادتيا ومديروىا ومعمموىا لمجامعة بنجاح 
اجتياز سمسمة مف الخطوات النوعية التي جعمت مف مستغانـ مركًزا أكاديمًيا حقيقًيا يشع في جميع أنحاء 

 تاريخيا عمى النحو التالي: المنطقة الغربية مف الببلد . يمكف تمخيص
 1978يونيو  8الصادر في  131-78إنشاء المركز الجامعي بمستغانـ المرسوـ رقـ 1978 -

 .بإنشاء المركز الجامعي لمستغانـ
 تنظيـ المركز الجامعي ليتحوؿ إلى: 1984 -

 .أ. المدرسة العميا في العمـو األساسية
 .اب. المعيد الوطني لمتعميـ العالي لمبيولوجي
 ج. المعيد الوطني لمتعميـ العالي لمكيمياء
 د. المعيد الوطني لمتربية البدنية والرياضية

 التنظيـ الجديد لممؤسسة: 1992 -

                                                                 


1
 https://www.univ-mosta.dz  

 

 

https://www.univ-mosta.dz/
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 .أ. المركز الجامعي
 . ب. المدرسة العميا في العمـو األساسية

  .ج. المعيد الوطني لمتربية البدنية والرياضية
الي في الزراعة  مف وزارة الزراعة إلى المركز الجامعي في نقؿ المعيد الوطني لمتعميـ الع 1997-
  مستغانـ.
الصادر في  77-12االرتقاء مف المركز الجامعي إلى الجامعة: المرسوـ التنفيذي رقـ  1998 -

 220-98بشأف تعديؿ واستكماؿ المرسـو التنفيذي رقـ  2012فبراير  12الموافؽ  1433ربيع األوؿ  19
 ..بإنشاء جامعة مستغانـ 1998يوليو  7المؤرخ 

 (نقؿ المعيد الوطني لؤلشغاؿ العمومية إلى جامعة مستغانـ. )وزارة األشغاؿ العامة  2000 -
   إنشاء معيد العمـو والتقنيات لؤلنشطة البدنية والرياضية 2003 -
 (إعادة تنظيـ جامعة مستغانـ )سبع كميات و معيد واحد2009 -

المؤرخ  360-12ة مستغانـ )افتتاح كمية الطب(. المرسوـ التنفيذي رقـ إعادة تنظيـ جامع 2011 -   
المؤرخ  220-98المكمؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  2012أكتوبر  8القعدة الموافؽ لػ  1433ذي آؿ  22في 
 .إنشاء جامعة مستغانـ  1998يوليو  7الموافؽ  1419ربيع االوؿ  13

معيد واحد إنشاء المدرسة العميا  01كميات و  8ـ في إعادة ىيكمة  كميات جامعة مستغان 2013 -
 .و المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة

 إنشاء المدرسة العميا 2014 -
 239-14كميات ومعيد واحد(. المرسـو التنفيذي رقـ  09إعادة تنظيـ جامعة مستغانـ ) 2016 -
 220-98والمكمؿ لممرسوـ التنفيذي رقـ  المعدؿ 2014أغسطس  25الموافؽ لػ 1435شواؿ  29المؤرخ 

إنشاء جامعة مستغانـ. تحمؿ جامعة مستغانـ  1998يوليو  7الموافؽ لػ  1419ربيع األوؿ  13المؤرخ في 
اسـ عبد الحميد بف باديس ، وىو شخصية رمزية لحركة اإلصبلح اإلسبلمي في الجزائر. كاف مدرًسا 

اتب ورجؿ  ثوري. يتـ االحتفاؿ عمى شرفو بيوـ وطني في وفيمسوًفا وصاحب رؤية إسبلمية وصحفيي وك
 أبريؿ مف كؿ عاـ ،وىو يـو لبلحتفاؿ بتاريخ وفاتو. 16في ” يـو العمـ“الجزائر وىو 
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 1المطمب الثاني: التعريف بالجامعة

 .في مدينة مستغانـ ، شماؿ غرب الجزائر (UMAB) تقع جامعة عبد الحميد بف باديس ، مستغانـ
خ جامعة عبد الحميد بف باديس ، مستغانـ مرتبط بشكؿ وثيؽ مع منطقة الظيرة. تأسست الجامعة إف تاري

، مؤسسة التعميـ العالي ىذه ، كونت ولمدة زمنية طويمة النخبة الفكرية لمجية  1978كمركز جامعي عاـ 
 الغربية ، والتي ال يزاؿ تأثيرىا كبيرا.

جامعة عف مواجية التحديات العممية واالجتماعية. منذ أربعيف سنة مف وجودىا ، لـ تتوقؼ ال
فممجامعة موقع استراتيجي جد ميـ، فيي تتمركز بيف واليات وىراف ، غميزاف ، الشمؼ و معسكر. ترقت مف 

-98وذلؾ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  1998في عاـ   مركز جامعي الى مصؼ الجامعات الجزائرية
، مع إنشاء  1969ابقا، فإف التعميـ العالي تأسس في مستغانـ عاـ . أما س1998يوليو  7المؤرخ  220

والذي كاف يقوـ بتدريب الميندسيف في مجاؿ اليندسة الزراعية   ITAمعيد التكنولوجي  لمزراعة في مستغانـ 
ـ ، الذي فتح أبوابو مع اجؿ تدريس التعمي 1978التطبيقية ، وبعده تـ إنشاء المركز الجامعي لمستغانـ عاـ 

، شيدت جامعة  1998العالي في عموـ البيولوجيا، و لجذع المشترؾ لعموـ التمريض والكيمياء. ومنذ عاـ 
مستغانـ نمًوا سريًعا في بنيتيا التحتية وقدراتيا ،موظفييا وطبلبيا. ولقد جعمت الجيود المبذولة مف طرؼ 

طاراتيا و أساتذتيا لجامعة مستغانـ باف تجعميا قطب ا متياز عف جدارة واستحقاؽ لتكوف مركًزا مسؤولييا وا 
أكاديمًيا حقيقًيا يشع في جميع أنحاء المنطقة الغربية . تحمؿ جامعة مستغانـ اسـ العبلمة عبد الحميد بف 
باديس و ىو شخصية رمزية لجمعية العمماء المسمميف في الجزائر. حيث كاف مدرًسا وفيمسوًفا ومنظرا ذو 

 16لى انو كاف صحفًيا، وقمًما ثورًيا . وىناؾ مناسبة تحتفي بيا الجزائر كؿ يوـ رؤيًة اسبلمية ، باإلضافة إ
 .أفريؿ بمناسبة وفاتو تسمى بيـو العمـ

 
 
 
 
 

                                                                 

مرجعسابق
1
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 المبحث الثاني: تهيئة المشروع
–الحديث عف دراسة تحميؿ لمشروع حديقة جامعة عبد الحميد بف باديس  في ىذا المبحث  تناولنا

عض اإلىماؿ وضعؼ التييئة بيا وما ىو موجود فييا اليمبي احتياجات طبلبيا، تعاني مف ب الذي -مستغانـ
 ليذا سنحاوؿ في ىذا المبحث بإعادة تييئتيا، وذلؾ بعد تحديد سمبيات المجاؿ ليسيؿ عمينا إعادة ترميميا.

يتمثؿ المشروع في إعادة تييئة حديقة جامعة عبد الحميد بف باديس التي تقع في والية مستغانـ 
 متر وىي تعاني مف بعض المشاكؿ والتي تتمثؿ فيما يمي:50متر و عرضيا  70الذي يبمغ طوليا و 

 نقص العمالة المؤىمة لئلعتناء بالنبات.
 نقص اليد العاممة المتخصصة في الصيانة.

 اتبلؼ لبعض الغطاء النباتي.
 تفتقر إلى النوافير ذات البعد الجمالي ونقص الحنفيات الصالحة لمشرب.

فة إلى ىذه المشاكؿ مشكؿ نقص وعي الطبلب، الذيف ال يحافظوف عمى نظافة الحديقة،مما إضا
 يتسبب في تدىورىا وفقدانيا لجاذبيتيا.

وليذا نقوؿ اف تصميـ الحديقة يخضع لمجموعة مف األنظمة التخطيطية التي استخدمت لتمييز األمـ 
التي تطرقنا إلييا في أبرز ىذه األنظمة  عف بعضيا،فكانت تعبر عف ثقافتيا وحضارتيا وبيئتيا، ومف

، حيث يراعي ىذا النظاـ القواعد والنسب النظاـ اليندسي المعتمد عمى التماثؿ بمختمؼ أنواعومشروعنا ىي 
اليندسية مع مراعاة التناظر والغاية مف ىذا النظاـ أف تمكف الطالب مف اإللماـ بيا وبمكوناتيا مف النظرة 

وجماؿ خطوطيا وأشكاليا اليندسية،وقد استعممنا ىذا النظاـ ألنو مبلئـ لمحدائؽ األولى فيدرؾ جماليا 
الصغيرة، فمذلؾ ميما اختمفت الطرز والنظـ في التصميـ فإنيا تخضع لقواعد أساسية منيا الوحدة ،الترابط 

كؿ ىذه العناصر ،السيادة، التنوع، التكرار، البساطة، التناسب، التوازف، اإلتساع، والتدرج في سطح األرض. 
كما اعتمدنا عمى الطابع الفرنسي الذي يتميز بكثرة استخداـ أخذناىا بعيف اإلعتبار إلنجاز ىذا المشروع.

 المياه ومع سيادة النافورات واختبلؼ مناسيب الحديقة )مستويات (والبساطة في محاور التصميـ.....
رتفاع درجة الحرارة في فصؿ الصيؼ فميذا أما مف ناحية المناخ فإف والية مستغانـ تمتاز بالرطوبة   وا 
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ع المناخ التي تتمثؿ في الكراسي والنباتات واستعماؿ نافورة التي تعتبر مف أىـ قمنا باستخداـ مواد مناسبة م
الغرض منيا إبراز العنصر  وتكرارىا  العناصر الجمالية في الحديقة . مع إضافة بعض النباتات في الحديقة

يغمب عمييا الموف األخضر مضافة إليو األلواف األخرى حسب الرغبة والتي تكوف ليا عبلقة الموني والذي 
ببعضيا البعض، وأيضا مف العناصر المعتمدة في ىذه الحديقة الممرات الذي يعتبر الجزء الذي يربط بيف 

التصميـ، وىذه  أجزاء الحديقة ويمكف اإلنتقاؿ عبرىا مف مكاف آلخر،وليذا يجب اإلعتناء بيا ألنو أساس
الممرات تـ إنشاءىا بمادة الرمؿ واإلسمنت وأيضا مف العناصر المدروسة في ىذا المشروع وىو عنصر 
اإلضاءة والتي ليا أىمية في توفير األمف وسيولة التحرؾ في أنحاء الحديقة في األوقات المضممة ويجب أف 

ختمفة مثؿ المقاعد والتي تعد مف العناصر الم تتناسب مع جميع العناصر. كما تطرقنا إلى عناصر الفرش
لتوفير الراحة لمطمبة في الحديقة، ويمكف اإلستفادة مف األشجار في عممية التظميؿ وضد الرياح المخصصة 

القوية، وقد استخدمنا المقاعد المصنوعة مف الخشب المناسب لمبيئة وذات ألواف مناسبة مع األجزاء المحيطة 
 الجماؿ. ولتضفي عمييا المزيد مف

 
 : مخطط يبين موقع مجال الدراسة بالنسبة لمجامعة.01مخطط

 
 : مخطط يبين موقع مجال الدراسة02مخطط 
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 : المخطط القائم لمتهيئة03مخطط 

 
 

 : مخطط الحديقة بعد التهيئة04مخطط 
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 مبادئ التهيئة:
 إعتمدنا في تييئتنا عمى عدة مبادئ تتمثؿ في:

ـ المختمط وىو طراز خميط بيف النظاميف اليندسي والطبيعي في مساحة واحدة مع التصمي تـ إختيار 
العناية باألشكاؿ اليندسية عمى المناظر الطبيعية. وفي ىذا الطراز ميؿ واضح إلى إقامة المنشآت المائية 

 اليندسية والنافورات وكذلؾ المقاعد حيث يستطيع الطالب إكتشاؼ المنظر العاـ مرة واحدة.
بما أف التصميـ المختار خميط بيف التصميـ الطبيعي واليندسي فإف الحديقة ليس ليا محاور بحيث  حاور:الم

 أف الطالب يستطيع الدخوؿ إلييا مف مختمؼ الجوانب.
 .1/200: إعتمدنا عمى المقياس المقياس

 الوحدة والترابط:
 إحاطة الحديقة باألشجار.

 .ربط مختمؼ أجزاء الحديقة بممرات لممشات
 تكرار مجموعات نباتية متشابية في الموف والصنؼ.

 تجنب غرس األشجار كبيرة الحجـ في الممرات الضيقة. التناسب والتوازن:
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 تـ تحقيؽ ىذا العنصر بوضع نافورة تتوسط الحديقة. السيادة:
 تـ تحقيؽ ىذا العنصر بػ: البساطة:

 ت العديدة، وىذا ما يسيؿ عممية الصيانة.اإلبتعاد عف إزدحاـ الحديقة باألشجار والشجيرات والمنشآ
 إختيار أقؿ عدد مف األنواع واألصناؼ النباتية بمقدار كاؼ.

بما أننا غعتمدنا عمى التصميـ المختمط في تصميـ الحديقة فإنو وجب عمينا تكرار بعض  التكرار والتنوع:
 مكونات الحديقة مف نباتات وغيرىا لربط أجزاء الحديقة.

برازىا. وعزل مساحتها: تحديد الحديقة  جعمنا الحديقة مفتوحة مف جميع جوانبيا وىذا لجذب نظر الطالب وا 
تـ ترتيب العناصر تدريجيا في إتجاه معيف داخؿ الحديقة وذلؾ بترتيب األشجار ثـ  التتابع واإلسراع:

 المسطحات الخضراء.
 شجار تتبلءـ مع الحديقة.قمنا بتوزيع عدة أنواع مف النباتات واأل إختيار األنواع النباتية:

  
 نباتات بعد التييئة: 26صورة رقـ                           نباتات قبؿ  التييئة :25صورة رقـ        

 
 

      
 
 
 
 

 :األشجار بعد التييئة28صورة رقـ                          : األشجار قبؿ التييئة27صورة رقـ 
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 : نجيؿ بعد التييئة30صورة رقـ                        قبؿ التييئة (Gazon:نجيؿ )29صورة رقـ 
 

 
 : سياج بعد التييئة32صورة رقـ                                     سياج قبؿ التييئة:31صورة رقـ       
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                               مقعد قبؿ التييئة : 33صورة رقـ 
 د التييئةمقعد بع: 34صورة رقـ 

 
  
                                              : ممرات بعد التييئة36صورة رقـ                       : ممرات قبؿ التييئة35صورة رقـ  

 

 
 
 
 
 
 

 النافورة التي استعممناها في مشروع بحثنا:: 37صورة رقم 
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 مخطط النافورة:: 05مخطط رقم 
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 خالصة الفصل:
نقوؿ أف وجود ىذه الحديقة مف أبرز الجيات في الجامعة بسبب موقعيا اإلستراتيجي، في األخير و 

عادة تييئتو في أحسف صورة وتكوف مف فائدة الطمبة  فمذلؾ وجب عمينا إستغبلليا إلنجاح ىذا المشروع وا 
ستغبلليا عمى مدار السنة مف الناحية المناخية وبذلؾ تضمف تحق .ودة في الحديقة يؽ األىداؼ الموجوا 



 خاتمة
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مف خبلؿ بحثنا حاولنا تسميط الضوء عمى موضوع ميـ ويبرز الدور الكبير لممساحات الخضراء إذ 
حاولنا تحديد الغرض الذي أردنا الحصوؿ عميو بإظيارنا ألىـ العناصر لتطور المساحات الخضراء، 

نتيا ورعايتيا بصفة مستعجمة باإلضافة إلى غياب إطار قانوني يتعمؽ بتسيير المساحات الخضراء وصيا
ف وجدت فأغمبيا مخربة بالكا  ؿ أو جزء منيا. ميستمـز اإلكثار منيا ألنيا تكاد تنعدـ حتى وا 

مف أجؿ تحسينيا  -مستغانـ -وفي ىذا اإلطار قمنا بإقتراح مشروع تييئة حديقة جامعة عبد الحميد بف باديس
عادة اإلعتبار ليا بعدما كانت ميممة نوعا ما و  نجاح ىذا المشروع ليس كتابة أو رسـ مخطط عمى ورؽ وا 
نما يقتضي بذؿ الجيد وتوفير اإلمكانيات البلزمة.  وا 

غفاؿ الجوانب األخرى  وفي األخير فإف نجاح ىذا المشروع اليقتصر عمى ىذه الجوانب فقط وا 
يقة فضاء الحد كمشاركة الطالب وزرع ثقافة البيئة والمحافظة عمى المحيط لدى الجامعة حتى تكوف ىذه

بإمتياز. لمراحة
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