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ة            اني التجاري ان ظهور المواد المرآبة و االنتشار السريع الستخدامها في تغليف واجهات المب
, سياق الشوارع التجارية العامة له تأثير على مفهوم الوحدة والجذب البصري لهذه الشوارع ضمن 

واد    ( من هنا برزت المشكلة البحثية المتمثلة ب  ر استخدام الم عدم وجود تصور واضح و دقيق ألث
ة  ة المرآب وارع  )  Alucoponed(البنائي ياق الش ة ضمن س اني التجاري ات المب ي تغليف واجه ف

 ) . رية في تحقيق الوحدة و الجذب البصري التجا
ان استخدام المواد المرآبة يضعف من الوحدة البصرية ضمن  ( أما فرضية البحث فتتبلور ب       

رد        وة جذب بصرية للمبنى المنف ك ق و ) . السياق العام للشارع التجاري وفي ذات الوقت فانها تمتل
واد         انطالقا من هذه  الفرضية فقد هدف البحث ال ا استخدام تلك الم ؤثر به ة التي ي ى توضيح الكيفي

ل  توى الك ى مس دة البصرية عل وم الوح ى مفه اري ( عل ارع التج رد ( و الجزء ) الش ى المنف المبن
ام   ياق الع من الس ذب البصري    ) ض ق الج ي تحقي ا ف ة تأثيره نهج   . و آيفي ث الم د البح د اعتم وق

دد من ا ل و دراسة ع ي في تحلي ة الوصفي التحليل ي واجهات الشوارع التجاري ة ف اذج المنتخب لنم
  .  -آالر  -الرئيسية في مدينتي 

أن             تنتاجات تمثلت ب ى مجموعة من االس ة     ( و توصل البحث ال ة المرآب واد البنائي استخدام الم
)Alucoponed (       واد تخدام الم ن اس التنوع م ز ب ذي يتمي وارعها و ال ة و ش ياق المدين من س ض

لبا في              البنائية المحلي  ؤثر س ا ي ة بالنسبة للمتلقي مم ر مألوف ة غي ة معماري د لغ ة يول ر المحلي ة و غي
رد و          , عناصرتحقيق الوحدة البصرية   ا في عامل الجذب البصري للمبنى المنف ؤثر ايجاب ه ي اال ان

ة          رر انتشار و هيمن ا يب ة و هو م ذه االبني الكي ه بالتالي المساهمة في تعزيز الجانب االقتصادي لم
  ) . المواد على السياق الحضري للشوارع التجارية  تلك
هد         دة البصرية للمش ز الوح ي تعزي هم ف د تس ي ق ول المفترضة الت ن الحل ددا م دم البحث ع و ق

  .الحضري استنادا الى مفهومي الوحدة البصرية و الجذب البصري 
  



The effect of using Alucoponed in achieving visual unity and attraction  
In commercial building  

(An analytical study of commercial streets elevations) 
  
  
  

  
-:Abstract   

 
  

      The appearance of composite materials and there wide speared use for cladding 
commercial buildings in the commercial streets context has an effect on visual unity 

& attractive for these streets .from this research problem is that there is no clear and 
fine percept of the effect using composite materials (Alucoponed) in cladding 
commercial buildings in the commercial streets context on achieve visual unity . And 
the  research hypothesis is (The use of composite materials( Alucoponed) reduse 
visual unity & attractive in commercial streets general context and in the same time 
give a visual attractive for single building ). The research to find the effect of using 
composite materials on visual unity concept on the general level (commercial streets) 
and (specific buildings in the general context ) . And how it effects the visual 
attraction . The result for this research is that using composite materials Alucoponed 
in the commercial streets , With the varity of local and no local materials . Those 
produce unfamiliar architectural language for persons that effect inactively in 
achieving visual unity but in the same time effect positively in visual attractive for 
single building . Which than contribute  positively in economical income for the 
owners of these buildings . And that what explain the wide speared in using 
composite  materials in urban context for commercial streets . The research submits 
some hypotheses solutions that may support visual unity for urban scene depending 
on the analytical discretional approach in analyzing some selecting examples in my 

town ( Kalar ) .                                                                                                             
                                                                                                                                               

    
 
  
  
  
  
  
  
  



  
  -:المقدمة  -١    

   
  

ة               ة جمالي ق حال ى خل ة لجوء المصمم ال اني التجاري ظهرت في التصاميم الحديثة لواجهات المب
عة بحيث    ة الواس ة و الفتحات الزجاجي ا المرآب ة و منه واد الحديث تخدام الم ي باس ي المتلق ؤثرة ف م

ذلك الش            امال ب رد ه ة خاصة للمبنى المنف ة جذب بصرية و تعطي اهمي ام  ضمن   تحقق حال كل الع
ا للمتلقي من             د مألوف ة ضمن سياق يع ر مألوف ة غي ة معماري ذلك لغ سياق الشارع التجاري محققا ب

ة   كال التقليدي واد و العناصر و االش دة البصرية   , خالل الم وم الوح ى مفه را عل ؤثر آثي د ي ا ق مم
  .للشارع التجاري 

أثي         ة ت واد في الوحدة البصرية في       ان الحاجة الى البحث قد برزت التساؤل عن طبيع ك الم ر تل
ا        ر السلبي له ة االث , الشوارع التجارية و محاولة اقتراح مجموعة من الحلول لمعالجة ذلك في حال

واد    ( من هنا برزت المشكلة البحثية المتمثلة ب  ر استخدام الم عدم وجود تصور واضح و دقيق ألث
ة  ة المرآب ات  ) Alucoponed(البنائي ف واجه ي تغلي وارع  ف ياق الش ة ضمن س اني التجاري المب

  ) .التجارية في تحقيق الوحدة البصرية 
  
  

  -:أما هدف البحث فقد تمثل في       
  
وم الوحدة              -١ ى مفه ة عل اني التجاري ة في تغليف واجهات المب ة المرآب واد البنائي أثير الم معرفة ت

ام للش       ا ضمن السياق الع لبا و ايجاب ا في الجذب     البصرية بالنسبة للمتلقي س ة و أثره وارع التجاري
  .البصري على مستوى المبنى المنفرد نسبة للمباني المجاورة في الشارع التجاري 

  
واد مع          -٢ ك الم دماج تل ة التي تساعد في ان التوصل الى مجموعة من الحلول و المعالجات الممكن

وم الوحدة البصر    ر السلبي     المواد الموجودة ضمن الشكل العام و االقتراب من مفه ة األث ية في حال
  .لها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  -:الشارع التجاري  -٢    
  
  -:الشارع التجاري   -١-٢
  

ان         متلقيليعطي الشارع ل      ة المك ر عن هوي ة من التعبي ا هو اال جزء     , جرعة مكثف فالشارع م
ع في صياغة ويسهم التاريخ و مسار تطور المجتم, مكثف المالمح من الحياة الكاملة ألفراد المدينة 

ة          .تفاصيله و هويته  ة اتجاهي ة استطالية حرآي ة ذات طبيع ات خطي ام تكوين اال ان , و هو بشكل ع
  .هذا ال  يعني انها يجب ان تكون مستقيمة بالضرورة 

ا المتعاقب                 ة تشكل بمجموعه ر اتجاهي فالعديد من الشوارع تتكون من تجمعات لفضاءات غي
  . ) ١٩٧٩,  Mc.Cluskey. (الفضاء االتجاهي للشارع 

ه من انجاز          : اما الشارع التجاري فيعرف بأنه      ا يحقق ة الحضرية لم ات المنظوم م مكون احد اه
ري        اآن الحض ا الس وم به ي يق وق الت ة التس ربط     , لفعالي اميكي ي اء دين ارع هوفض اء الش و فض

ه بحيث يصبح الفضاء    الفضاءات المستقرة و هذا الفضاء يكون محددا بالكتل الموجودة على جانبي 
كل    ذلك الش ة ل ي الخلفي ة ه بح االبني ه و تص كلية ل ة الش و الهيئ ارع ه ي للش .     الحرآ

)Mc.Cluskey  ,١٩٧٩. (  
ويرى البحث استنادا لما ذآر من تعريفات ان مفهوم الشارع التجاري عبارة عن الصورة التي        

) الكتلة والسطح (رابط مكوناتها الفيزياوية ترسم في ذهن المشاهد والتي تأتي من اسلوب تنظيم و ت
ى سلوك االنسان في        , ) الفضاء بين السطوح ( مع الفضاءات العامة  ذا المشهد عل أثير ه و مدى ت

  .حياته الحضرية 
  
  
  -:واجهات ابنية الشارع التجاري  -٢-٢
  

ذلك تكون    القشرة الخارجية للبناية وهي الجدار الفاصل بين الداخل و تعد الواجهة        الخارج و ب
ة     ين الظروف الخارجي الواجهة في حالة توازن بين االستعمال الداخلي و تأثيره في شكل البناية و ب

  .و تأثيرها في شكل الواجهة ايضا 
) افقية وعمودية(ان الواجهة للبناية تحوي على عناصر معمارية معينة ترتبط فيما بينها بعالقات    

و ترتبط واجهات االبنية فيما بينها بعالقات ايضا حيث تحوي   ,للواجهة  بحيث تكون الشكل النهائي
ع من المخطط االفقي و              ا و تصميمها ينب أثير بصري في الفضاءات و مجاوراته ه ت ا ل نمطا معين

ل         ا مث ة تناسب مجاوراته دا لتجعل الواجه ة ج ار  ( الوظيفة و لكن يمكن اضافة تحويرات مهم اختي
اللون    استعمال عناصر  , المواد  وب ضمن فضاء        ) موحدة آ ى تناسق حضري مطل للحصول عل

  ) . ١٩٩١, البدراني  . ( الشارع 
  



ة     د من قيم ع المحيط تزي ات منسجمة م ون بعالق اة عنصر الل ة و مراع واد المرآب يم الم ان تنظ
دى المشاهد فضال      , المعلومات المقدمة الى المشاهد  ع و التشويق ل ة التنوي عن   باالضافة الى عملي

ا نمط مستقر    , خلق التنظيم المكاني و تحديد صفات الشارع  و الواجهات تمتلك نمط معين و هو أم
فالنمط المستقر يمتلك توازنا بين العناصر االفقية و العمودية المكونة له بحيث نجد   , أو نمط موجه 

ين  ان نظر العين ينجذب باتجاه او بآخرو هذا له تأثير بصري و يمكن ان يستخدم لت جنب المنافسة ب
ين      . االبنية المختلفة  اه مع ه اتج ل  , عمودي  , افقي  ( اما النمط الموجه فيكون ل بحيث يجلب   ) مائ

ا      ا او عمودي ة افقي بابيك للواجه ط الش د رب ثال عن ه م ول علي ن الحص ذا يمك ه و ه ر الي .              النظ
  ) .  ١٩٨٩, غسان ( 
  
  
  
  -:اري العناصر الشكلية للشارع التج -٣-٢
  
 

ارع              انبي الش ى ج ودة عل ة الموج ة االبني اري مجموع ارع التج كلية للش ر الش د بالعناص يقص
ه        ة ل ح المعماري ارع و المالم ام للش كل الع ي الش ي تعط اري و الت ن    ,التج ة يمك ان االبني ذلك ف ل

ون و الملمس    ة تصورها من خالل ع      , تصورها من خالل الهيكل و الشكل و الل ذلك امكاني دة و آ
ى        , نقاط مع محيطها و عالقاتها مع بعضها  ة الوضوحية للشكل عل ارة الشارع في عملي تعتمد عم

رتبط مع            ا و التي ت اس في رؤيته المالمح المحيطة اي اآتشاف الصفات البصرية التي يرغب الن
  -: و هذه العناصر هي , بعضها ضمن الشكل الواحد 

  
  .االيقاع العمودي  
  .االيقاع االفقي  
  .    Building lineلبناء خط ا 
  ) .االبواب , الشبابيك , المواد البنائية , االلوان ( تفاصيل الواجهة  
  . Sky line and Building heightارتفاع البناء و خط السماء  
  . Width of Unitعرض الوحدة البنائية  
 .  Proportion window to wallللجدران ) النوافذ(نسبة الفتحات  

  
   

ب         ا       عيفة حس ة او ض ورة قوي ة بص ون مرتبط ن ان تك ة يمك رية لالبني ح البص ذه المالم ن ه
وان     ا االل واب  , العناصر الشكلية و منه بابيك  , االب ين   , الجدران  , الش ة ب ذلك العالق التفاصيل و آ

  ) .٢٠٠٠ ,البياتي . ( العناصر االفقية و العمودية 
  
  



  
  
  -: الدراسات السابقة  -٣
  
  

رزت      ة و اخرى تناولت عدب ي تناولت موضوع الشوارع التجاري ابقة الت د من الدراسات الس
   -: مفهوم الوحدة البصرية و الجذب البصري نستعرض عددا منها 

  
كي  -١ ة مكلس ه                ) : Mc . Clusky( ١٩٧٩دراس ي آتاب اره ف ف افك رح المؤل يط
)Road Form and Town Escape  (حيث تناول , يل المشهد الحضريفي تحديد عناصر تشك

ة      كيل البيئ ة لتش د العناصر البنيوي ا اح ة باعتباره ارات الحرآ وارع و مس ة الش ل بني اب تحلي الكت
ه   . الفيزياوية للمدينة  بشكل عام ال يوجد وصف دقيق و شامل لتعريف مفهوم المشهد الحضري لكن

ات  ) التجميع , التكرار , و هي التوازن (أوضح في الوقت نفسه بعض الخصائص الشكلية  و العالق
ى          ) التناسب  , الوحدة  , االتزان , االيقاع (  م يرآز عل ه ل ان لكن ة االحساس بالمك التي تعزز عملي

  .عنصرالمادة البنائية باعتبارها احد العناصر الشكلية التي تؤآد التماسك لعناصر المشهد الحضري
  
مث   -٢ ة س تعرض )  : .Smithies .K( ١٩٨١دراس ه               يس ي آتاب ب ف الكات
)Principles of design in architecture (       اقض البصري من خالل ات التوافق و التن عالق

اني       تحليل الكل و الجزء و على شكل مقارنة بين اهم الخصائص الشكلية في معالجة واجهات المب
اري ال     ة ضمن السياق المعم ام  المتجاورة و العائدة الى حقب زمنية مختلف ة اضافة مبنى    , ع و آيفي

ات المشهد       ين مكون جديد ضمن سياق حضري قديم و احداث نوع من التوافق و الوحدة البصرية ب
  .العام و اعتمد منهج وصفي في التحليل للعالقات البصرية المؤلفة لبنية المشهد الحضري 

  
ة الفوضى   تسعى الدراسة انطالقا من المشكلة البحثية و ه : ١٩٨٧دراسة فنتوري  -٣ ي وجود حال

وارع    ريع و التطور الحضري و خاصة الش و الس ل النم ة عوام اهد نتيج م المش ي تع البصرية الت
لبية اسهمت في             , التجارية  ببة انعكاسات س ر مس ر السريع بشكل خطي رزت عوامل التغيي حيث ب

ر ف             ا اث اك و التشويه مم الم االرب ذه الشوارع حيث سادت مع ا الحضرية له ي الصفات  تفكك بنيته
ان الدراسة طرحت بشكل عام الوان الواجهات  . الفيزياوية ممثلة في انعدام ترابط مكونات الشارع 

ة    ق حال الحضرية للشارع التجاري دون تحديد المواد البنائية المالئمة للشوارع التجارية و التي تخل
  . لخصائص البصرية و بذلك فانه يؤآد على ترابط المكونات و ا, من التقبل الحسي و البصري 

  
وم النظام       : ٢٠٠١دراسة انوار صبحي القرغولي  -٤ ا مفه اهيم اهمه رآزت الدراسة مجموعة مف

تالتية في        ة الكش ى النظري ا و اعتمدت عل في العمارة و مفهوم الوحدة الشكلية آنظام و اهم مفرداته
ردا    ت الوحدة البصرية و   بلورة اهم مفردات الدراسة و فقراتها الفرعية و لخصت مجموعة من مف

  .حاالت تحققها 



  
وفير       : ١٩٩٤دراسة راز فرج سعيد  -٥ ة التسوق من حيث ت رآز البحث على دراسة اهمية فعالي

ل           ة آالتفاع ات المختلف ق الحاج رض تحقي وق لغ ة التس ة لبيئ ائية المالئم رية و الفض ة البص البيئ
  .ة المادية االجتماعي و الحاجة الى الترفيه و الترويح فضال عن الحاج

  
ات البصرية                 ردات البصرية و العالق ابقة يمكن تلخيص مجموعة من المف ومن الدراسات الس

ردة   ى مف ك الدراسات عل دت تل ردات حيث اآ ك المف ربط تل ي ت ق (الت الخصائص البصرية لتحقي
وم ا        ) الوحدة البصرية   ا في مفه ة و اثره ة المرآب واد البنائي ى الم ز البحث عل دة و بسبب ترآي لوح

ا ضمن سياق الشوارع          ق الوحدة البصرية و تحليله البصرية لذلك سيتم الترآيز على حاالت تحقي
  .آون ان المواد البنائية هي احد تلك المفردات , التجارية و مفهوم الجذب البصري 

  
  
  -: الوحدة البصرية  - ٤
  

ى مجموعة من الت           ذلك    سيتطرق البحث لتعريف مفهوم الوحدة البصرية ال ة ل اريف المعماري ع
ردات من تلك       المفهوم التي تطرقت اليها دراسات سابقة ثم التوصل الى تلخيص مجموعة من المف

  .الدراسات 
   

ق       ) Scott(حيث عرف        ات لغرض تحقي الوحدة البصرية من خالل االجزاء المترابطة بعالق
يتألف من نظام متشابك من العالقات التي  فالوحدة الشكلية تمثل التكوين الكلي الذي , التكوين الكلي 

ربط الجزاء و الكل في وحدة بصرية       ز   , ) ١٩٧٦ , Scott(ت ذلك رآ ات  ) Scott(وب ى العالق عل
  ) .وحدة بصرية (الرابطة ما بين االجزاء لغرض خلق تكوين بصري آلي 

  
وين البص  )Smithies(وهذا ما اآده       ات و  في تعريفه للوحدة البصرية من خالل التك ري للعالق

ين العناصر البصرية       " فالوحدة البصرية , العناصر  ة ب تج من العالق ة    , هي ما ين ا عالق حيث انه
ؤثر       ى آل بصري م ز     ) ١٩٨١,  (Smithies" متبادلة تسهم في الوصول ال د رآ ذلك يكون ق و ب

  .على الكل البصري الذي ينتج من العالقات المتبادلة بين العناصر 
  

الوحدة البصرية من خالل العناصر البصرية      ) Beitler & Lockhart(ف آل من بينما عر     
ادئ تصميمية     ه     , المترابطة وفق مب وم بان اتج من تنظيم و ترتيب العناصر    " اذ عرف المفه الن

ميمية    ادئ التص اد المب ي و باعتم الي و عمل رض جم ري لغ ميم البص ي التص ة ف "     المختلف
)Beitler & Lockhart , ن  ) ١٩٦٩ ل م ز آ ذلك رآ ى ) Beitler & Lockhart(و ب عل

  .العناصر البصرية المرتبطة وفق مبادئ تصميمية لتحقيق غرض جمالي في التصميم الكلي 
  
  
  



ومن تلك التعاريف و باالستناد الى الدراسات السابقة في الفقرة االولى من البحث يمكن تلخيص      
ا بأتعريف مفهوم الوحدة البصرية   ات بصرية        مجم نه وعة من العناصر البصرية المرتبطة بعالق

ي     وين البصري الكل ق التك رض تحقي ميمية لغ ادئ تص ي  . ضمن مب ات الت زت الدراس د رآ و ق
    -:تناولت مفهوم الوحدة البصرية على مفردتين رئيسيتين 

  
  

  .لتحقيق الوحدة البصرية ) العالقات البصرية ( و ) العناصر البصرية (      
  
  
  : ساق التنظيمية لتحقيق الوحدة البصرية في الشارع التجاري أالن

  
  

ا                 ة حاالت تحقق الوحدة الشكلي البصرية من خالل طرحه تناولت بعض الدراسات المعماري
د        كلي الموح وين الش ق التك ي خل دة ف ة المعتم اق التنظيمي رية    , لالنس دة البص ق الوح ث تتحق حي

 مختلفة وعالقات مظاهر ووفق المتنوعة الشكلية  البصرية رالعناص لمجموعة التنظيمي النسقعبر
ادئ  المتمثلة  تظم  اذ) ١٩٧١,  Issac( التصميمية    بالمب ون   – العناصر  تن  والملمس  آالشكل والل
خ ...، ات  ال ة  بعالق ة  - بصرية  مظهري ة،  متناغم خ، ....متناسبة  ،حيوي ذلك  فتتطور  ال ادئ  ب  المب

وعي  الكمي  التنظيم  خالل  من  ريةالبص الوحدة عن التصميمية للتعبير ة  للعناصر  والن  في  المختلف
 للوصول العناصر تنظيم عملية صعوبة الى االشارة وتجدر) ١٩٧١,  Issac(  النتاجات المعمارية

رتبط  متماسك، اذ  آلي مجموع الى رار  ي ار  ق ى  التوصل  في  الرئيسي  بالهدف  التنظيم  اختي  آل  ال
ا  فصله  او تقسيمه يتعذر متالزم موحد تالئم  وبم ات   ي ات  مع الغاي دة  والمتطلي . التصميم   في  المعتم
ى  باالضافة  بداية البحث في المذآورة السابقة الدراسات بعض اشارت وقد ذآورة  الدراستين  ال  الم
ى مستوى   تنظيمات تكون وقد البصرية الوحدة لتحقيق معتمدة تنظيمية انساق الى ادناه  او الكل  عل
ى  رد  المبنى  مستوى  عل ا  وهي  المنف ي   آم (                                                          : يل

Ardalan & Bakhtiar  , ١٩٧٩  (  
  
 حيث الكون، قوانين مع التكامل بهدف لالنسان، الالواعي الشعور من وينشأ : الطبيعي النسق - ١

    :        أشكال بعدة ويكون الطبيعة خطوط مع النسق متوافقة هذا خطوط تأتي
  
   ) التجميعي النسق - الخطي النسق - العشوائي النسق( 
  

  . الطبيعة ضمن الوحدة – صيغة خالل من البصرية الوحدة الطبيعي النسق يحقق عامة وبصورة
  
  
  



أ  : الهندسي  النسق  -٢ ات  من  وينش ة  العملي ة  فهو  ، لالنسان  الواعي  االساسية  الطرق  احد  بمثاب
ردات  من  ممكن  عدد اقل خالل من الوحدة لتحقيق ة  مف ة  اللغ واد  باستخدام  ، المعماري  او محددة  م
 واضحة وحدة على للحصول والتطوير المدروس التكرار على واالعتماد ، محددة اشكال او الوان

ة  و  وجلي ز  فه ى  ، باالضافة  الشبكي  التنظيم  ذات المحاور  او الخطوط  وجود  او بالترتيب  يتمي  ال
ة  يمثل لتناظمفا وانتظامها االشكال بساطة ى  الخضوع  تقتضي  التي  الترتيب  حال وانين  ال  محددة  ق
 من  الشكلية  الوحدة الهندسي النسق يحقق عامة ، وبصورة المطلوبة وبالدرجة تنظيم معين لتحقيق
  .الوحدة الهندسية  ضمن الوحدة – صيغة خالل

  
  
ا  المتوسط  النسق  ليمث  فهو لالنسان الواعية العمليات من ايضا وينشأ : المتناغم النسق -٣ ين  م  ب

 في التنوع باعتماد المعمارية اللغة مفردات من ممكن عدد اآبر خالل استخدام من والتعقيد البساطة
نمط  والعناصر  للوحدات  التكرار ذا  مرآز  حيث يكون   ، طبيعي  وب اد  النسق  ه دة  االعتق  من  بالفائ

ة  ة  البيئ ابهة  تكون  التي  الفيزياوي اظرة  مش ذا   ، الطبيعي  االنساني  للوجود  ومن  النسق  ويطرح ه
دة  التصميمية  الخصائص من مجموعة ه  المعتم اع  آالتناسب  في ا  ، واالستمرارية  وااليق  يحقق  وبم
ة  البصرية  والمبادئ المكونات من الكبير والتجانس للعدد التناغم ة  للبيئ ة  وبصورة  . الفيزياوي  عام
  . المتناغمة التعددية ضمن دةالوح – صيغة من خالل البصرية الوحدة المتناغم النسق يحقق

  
ا        ة  اشكال )  Ardalan &BAkhtiar(دراسة   حددت  آم ة  وبمستويات  اخرى  تنظيمي  مختلف
ر  مستوى  على احيانا او المنفرد المبنى مستوى على مستوى جزئي على اما ترتبط والتي منها  اآب

  :يلي  وآما ، التجاري مباني الشارع واجهات في آما حضرية تنظيمات من اجزاء ليشمل
  
   )الشبكي التنظيم -التجميعي التنظيم -الشعاعي التنظيم -الخطي التنظيم - المرآزي التنظيم( 
  

    مـن  كـل  لتقسـيمات  وفقـا  - البصـرية  الوحـدة  التنظيمات هذه تحقق وبذلك              

)Ardalan &BAkhtiar ( ظـيم تنال  - الطبيعة ضمن بالوحدة متمثلة مختلفة صيغ خالل من 

 – الشـبكي والمركـزي   التنظيم – الهندسية الوحدة ضمن الوحدة وصيغ – والمتجمع الخطي

   . الشعاعي التنظيم – المتناغمة التعددية ضمن الوحدة
  
  
  
  
  
  



 بصيغ  والبصرية  الشكلية  الوحدة  لتحقيق  المعتمدة التنظيمية االنساق تنوع تقدم مما يتضح     
ة  اتبمستوي  وارتباطها ، متنوعة تحقيق ارة  في  مختلف ا  العم ة  حاالت  يحقق  وبم  لتحقيق  متباين
ات  في  البصرية  الوحدة  ة  التكوين ا  ، المعماري ات  البصرية  الوحدة  يخص  وفيم  واجهة  لتكوين
واد  ادخال فان التجاري الشارع دة  الجد  الم ة ) Alucoponed(ي ا  عن  والمختلف  من  سائد  هو  م
د  انه حيث المتناغمة التعددية ضمن الوحدة مفردة ضمن يكون ان المفترض من مواد ا  يعتم  وآم
  .العناصر للوحدات و التكرار على ذآره تم
  
  
  :البصري  الجذب مفهوم - ٥
  

ر  اذ المعنى حيث من الجذب مفاهيم بالتسوق المعنية الدراسات من آثير في اختلطت      ا  يعب  عنه
 عبر أخرى وأحيانا  )١٩٩٣ ,لدباغ ا(  التسوقية البيئة مفردات نحو شد االنتباه او باالنجذاب احيانا
 وجاذبيتها البيئة على يعتمد األول ان إذ يختلفان معين والمفهومان سوق نحو التجاري بالجذب عنها
 الثاني النوع أما عنها تعبر التي الجمالية القيم عن والناتجة التصميمية ومكوناتها مفرداتها حيث من

ع  بفعالية مباشر بشكل فيرتبط وع  ءوالشرا  البي  المساعدة  العوامل  المعروضة وبعض   البضائع  ون
ذا  الدراسات اغلب تناولت وقد الوصول وسهولة والبعد آالقرب وع  ه  البحث  إن إال الجذب  من  الن
ة  منه، األول النوع على سيرآز ة  العناصر  دراسة  إلمكاني ة   في  الحضري  والتصميم  المعماري تلبي

ة  الحاجات  ة  الحقيقي ى  التسوقية  للبيئ اهيم  وفق  عل دة  المف  الحاجات  إشباع  حيث  من  للتسوق  الجدي
   .  وغنى تنوعا اآثر بيئة تحقيق في الحضري التصميم غايات الى وصوال والجمالية الروحية

  
  
  
  
  :محفزات الجذب البصري  -١ - ٥
  

ات  العناصر  خصائص  على الواجهة لسطح الشكلية المتغيرات تعتمد        ره  فالشكل  والعالق  آغي
ذا  وعلى.  عناصر وعالقات عن عبارة البنى من يم  يمكن  االساس  ه ى  البصري  الجذب  تقس ا  ال  م
   :يلي
  
  
  
  
  
  



  :الجذب بالخصائص   - ١ -١ - ٥
  

ة  الحضري  المشهد عناصر بخصائص ويتمثل      ل  المتمثل ى   حيث  والفضاءات  بالكت  ان يشير إل
 التماس نقطة عن يعبر الشكل تكون وان ، للتشكيل األساس العناصر بفعل يتكون الشكل المعماري

ة  بين ما ة  والفضاء  الكتل ا  فالعالق ا  فيم ر  بينه ة  عن  تعب الكون  اإلنسان  عالق ه  ب ه  وعالقت  ان اذ ببيئت
ة  تغير الى بالنتيجة يؤدي العالقة في التغيير ا  العالق ة   م ين الكتل ى  والفضاء  ب ى  عل وم  وفق  عل  مفه
رتبط  التفاعل ذاه المستمر التفاعل ذات المؤثرة والمتغيرات الثوابت  ملمس  الشكل من   بخواص  م
ة  بين التوافق ان اذ آخر إلى زمن ومن ومحتوى ونمط ا  يعني  والفضاء  الكتل ا  توافًق ين  م  الفضاء  ب

 خصائص يصنف ثم والحجم والمستوى والخط بالنقطة للشكل االساسية ويصنف العناصر والزمن
    : على البحث اعتمد منها آل

   
  :المستوى  خصائص -١
  
 اما)  Colour(و اللون ) Texture(الملمس  بعاملي بصريا المستوي السطح خصائص تتأثر      

د   البصرية  الخصائص  ا  حددها  للشكل فق اتي  بم ون  ،الملمس  ،الشكل  الحجم  :  ( ي ات  ،الل  ،العالق
الحجم آعنصر   الشكل  خصائص  الحجم  يحمل حيث ) الفضائية د  ثالثي  ف صلًدا   مجسما  يكون  البع

)Solid (راغ    ف ا بف ا  مجسما  او)  Void(ضاءا محاط ل  آتلوي اء  الحجم  ويمث دة سطوح   التق  او ع
  : خالل  من خصائصه فتكون مستويات

  
  .عند تجمع مستويات متعددة   (Vertices) النقاط 
  . عند التقاء المستويات )  Edges(الحافات  
  .حيث تحدد و تحيط الحجم ) Surfaces(السطوح  

  
 تعكس  التي  والفضاء  الكتلة لقوى التفاعل عن تعبير المعماري الشكل ان) Bacon( و يشير       
   )١٩٧٤,Bacon (.اخرى جهة من المحيطة بالبيئة وعالقته من جهة بالطبيعة االنسان عالقة

  
  

  : تكون ان يمكن للشكلان الصفات االساسية 
  
  :الهيئة  خصائص -٢
  

ة  األساس الخصائص عن تعبر الهيئة      ذي )   Form( للشكل  المعرف  تعريف  بوساطته  يمكن  ال
ه   الشكل عن   يفصل  والذي الشيء شكل ا  .  )١٩٧٤ , Bacon(خلفيت  فيشير ) ١٩٧١,  Issac(ام
 تعريف  يمكن  التي  الرئيسة  الصورة  هي  فالهيئة. شكال  تعطي التي هي السطح خصائص ان الى

  :-        هي خصائص مجموعة وللهيئة خاللها من الشكل تصنيف



  
 مقياسه  بحسب  الشكل  نمط  )االرتفاع و العرض و الطول( للشكل الحقيقية األبعاد تحدد : الحجم

ه  خالل  من  ه  المجاورة  بالنسبة لألشكال   حجم وى  وضمن  ل از  . نفسه  المحت واد  وتمت  التغليف  م
اد )Alucoponed(المرآبة  ددة  بابع ا   متع ى  وبسهولة تقطيعه ام  ال ة  احج  شكل  مع  تتناسب  مختلف
   .البناية

  
 احد  وهو  .محيطه  عن  الشكل  تميز عن الشكل الوجه الكلية والقيمة والكثافة اللون يعبر : ونالل
ا  مع  تجانس تحقيق في استغاللها يمكن ما وهو التغليف المرآبة مواد مميزات اهم ا  م  من  يجاوره

ا  وهو  يجاورها ما عن لواجهة البناية هيمنة اعطاء لغرض تضاد تحقيق او مباني  معظم  تحاول  م
    .    تحقيقه  التجارية مراآزال
  

 ميزة وهي ، الشكل اوجه من الضوئية واالنعكاسات الشكل سطح في التاثير خالل من : الملمس
وع  حيث ) Alucoponed(التغليف   لمواد اخرى ين  سطوحها  تتن ا  ب تم  هو  م ة  ذو واخر  مع  قابلي

  . متفاوتة  وبدرجات عالية ضوئية انعكاسات
  

ل  اإلضاءة  وحاالت  الشكل  عن والبعد النظر بزاوية رويتأث : البصرية القيمة  البصري  والحق
    .المحيط 

  
  
  :  الجذب البصري و الخصائص العالقاتية  ٢ - ١ - ٥
  

اء  اإلدراك على الحضري للمشهد التشكيلية العالقات تؤثر     ة  أثن ؤدي  اذ ، الحرآ ة  من  آل  ت  هيئ
ة  المسار ر  المسار  وبني ة  في  دور آبي ة  تجزئ ة ا الرؤي  ، والتامل  للرصد  الفرصة  وإتاحة  لمنظوري

الي  ى  المتلقي  تشجيع  وبالت ة  عل ا  المسار  تكمل ة  الحضري  لشكل المسار   ان آم ين  التفاعل  وآيفي  ب
اه  دش  في  الكبير االثر والسالبة الموجبة المفردات بين التداخل ومقدار والفضاء الكتلة              . المتلقي   انتب

 بين متبادلة أنماط البصرية فالخصائص للمشاهد الشكلي النظام في العناصر بين ما العالقات مثلتت
اعالت  ومجاوراتها بيئتها ضمن يتم ان يجب األشكال تلقي ان أي ومجاوراته المثير مقصودة و   آتف

ى  ة  يؤآد عل ات  اهمي ة  في  والتشويق  الغنى  لتحقيق  العالق ى   البيئ د  ان وتشير ال  للكل  يكون  ان الب
ات  ات  ولألجزاء  عالق ك  وان عالق ات  تل اط  ذات هي  العالق ا  ارتب ا   بم       .   أيضا  هو خارجه
ى  ) ١٩٨١ , Smithies(ويشير  ات  ان ال ين  العالق ة ( :  تكون  العناصر  ب واء  عالق ة  - احت  عالق
 التنظيم  عالقات ان الى  ) ١٩٨١ , Smithies( ويشير ، ) تداخل عالقة - تجاور عالقة - تالصق

    . )  الشكل تحوالت - االيقاع - الهيمنة - التناظر - المحورية: (هي 
  
  
  



  -: العالقاتية هي  الخصائص الى أشار وقد
  

 ،حيث البصري للحقل البصرية االرتباطات ضمن او للمحيط بالنسبة الشكل موقع أي  : الموقع
   .  للمحيط بالنسبة النقطة تلك موقع حسب نقاط معينة نحو المتلقي ينجذب

  
 زاوية او األخرى لألشكال بالنسبة او األرضي للمستوى بالنسبة الشكل اتجاه ويعني :التوجيه

  . الشخص نظر
  

 تسهم بالعالقات والجذب بالخصائص الجذب من البصري الجذب محفزات فان تقدم الذي ومن    
 المرآبة التغليف وادالم على االعتماد حالة وفي التجاري الشارع لمشهد المتلقي انتباه توجيه في
 لتميز بالنظر والموقع بالهيئة الجذب محفز البصري هو الجذب محفزات من يتحقق ما ابرز فان
   .يجاوزها  ما عن المادة هذه

  
  
  
  :التجاري  الشارع في البصري والجذب البصرية الوحدة تحقيق مؤشرات- ٦
  
ابقة  الدراسات  ومن     وم  تناولت  التي  الس ا  وحاالت  البصري  والجذب  الوحدة  مفه  يمكن  تحققه

ذي يتضمن   التالي المخطط تلخيص رات  وال ة  الرئيسية  الفق  والجذ  الوحدة  تحقيق  لحاالت  والفرعي
 ضمن البصري والجذب الوحدة تحقيق تكوين او في المرآبة المواد دور اختبار لغرض ، البصري
يتم  التجاري  للشارع الحضري السياق م  عرض  س ات  اه وا   مكون ردات ال د  مع  اعاله  درةالمف  تحيي
 لغرض) التجارية الشوارع واجهات في المرآبة المواد(البحث  عليه يرآز ما عن البتعادها بعضها

    :  يلي وآما ، البحث من العملي الجانب في استخدامها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :التجارية  الشوارع في البصري والجذب البصرية الوحدة تحقيق حاالت )١( رقم جدول
  

    
  البصري والجذب الوحدة تحقيق مستويات

الوحدة
 

صرية
الب

  

  ثانوية مؤشرات  رئيسية مؤشرات  المعتمدة االليات

 الوحدة تحقق مستويات
  البصرية

  للشارع الحضري المشهد مستوى  الكلي المستوى

  الشارع ضمن المبنى مستوى  الجزئي المستوى

 الوحدة تحقيق صيغ
  البصرية

  ضمن الوحدة
  الهندسية الوحدة

  

  البسيطة المنتظمة االشكال
  المرآزي التنظيم
  الشبكي التنظيم

  ضمن الوحدة

  المتناغمة التعددية

  االيقاعية

  المستمرة

  التناسبية

ب
الجذ

 
ي
صر

الب
  

  بالخصائص الجذب

  المستوى خصائص
  
  
  

  

السطح  خصائص
  ) لون ملمس، (  المستوي

  الشكل خصائص
  ملمس ، شكل ، حجم(

    عالقات ، ونل ،
  )فضائية 

 ، حافات ، نقاط(  الحجم خصائص
  )سطوح

  )البصرية القيمة ، الملمس ، اللون ، الحجم(  الهيئة خصائص

 الجذب
 بالعالقات
 والخصائص
  العالقاتية

  العالقات
  )تداخل  تجاور، ، تالصق ، احتواء(   العناصر بين العالقات

 ايقاع،تحوالتتناظر،هيمنة، ، محورية(   التنظيم
  )شكلية 

 الخصائص
  العالقاتية

 الشارع مجمل الى نسبة المبنى عالقة  الموقع
  التجاري

  التفصيل مستوى الى البصر زوايا توجيه  التوجيه

  
  



  :العملي  التطبيق - ٧
  

دينتي  في  التجارية الشوارع(  من مثال انتخاب تم تناد ) -آالر  -م ى  باالس د   الهدف  ال المعتم
 المطروح النظري الجانب وفق المثال هذا تحليل وسيتم البصرية الوحدة تحقيق عدم او قتحقي وهو
ة  المحاور  وتشمل مدينة آالر في الدراسة منطقة حيث تقع البحث في ة  الحرآي  ، الرئيسية  التجاري
ى  البصري والجذب البصرية بالوحدة الخاصة المفردات البرز استبيان اجراء خالل ومن  عدد  عل
 آامل  مبنى  مستوى على المرآبة المواد استخدام تظهر االولى ، مجموعتين الى قسمت نيةاالب من

 تم ثم ومن ، الكلي المبنى من جزء مستوى على الثانية والمجموعة التجاري ، الشارع سياق ضمن
 بينهم عددالمعمارية  الهندسة متخصصي من) ١٢(عدد  وبواقع عينة على توزيعه تم اسبيان اجراء
داء  عدد من متخصصي التخطيط الحضري    روالماجستي شهادات لةحم من م  الب  الوحدة  في  ارائه

   .  المنتخبة االمثلة في البصري البصرية والجذب
  
  
  
  : االستبيان نتائج تحليل - ١ - ٧
  
  :االولى  العينة مجموعة استبيان نتائج- أ
  

اذج  تظهر      م   النم ارة  هي  والتي   ) ٣(, )  ٢(, ) ١( رق ة  عن  عب ة  ابني ة  تجاري  مختلطة  وابني
ة ( االستعمال   ة  تجاري واد  استخدام ) ، خدمي ة  الم ى  المرآب  سياق  ضمن  آامل  مبنى  مستوى  عل

تناد  التجاري  الشارع  ى  وباالس ل  ال تبيان   تحلي ائج االس ة  خالل  ومن  لنت واد  مقارن  المستخدمة  الم
ذه  تظهر  حيث وااللوان، ة  ه اني  من  العين ا   انسجام  عدم  المب اقض  خالل  نم  مع محيطه ى  التن  عل
ى  الشكلي  المستوى  واد  مستوى  وعل ون  المستخدم  والملمس  الم  بصري  حققت جذب   والتي  والل
  .الحضري  السياق مستوى على تناقض ولدت الوقت نفس وفي للمتلقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  )  ١( رقم  نموذج
  استخدام المواد المرآبة على مستوى مبنى آامل

  
  



  ) ٢( نموذج رقم   
  تخدام المواد المرآبة على مستوى مبنى آاملاس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٣( نموذج رقم 
  استخدام المواد المرآبة على مستوى المبنى الكامل



   :الثانية  العينة مجموعة استبيان  نتائج - ب
  

اذج  تظهر       م  النم واد  استخدام ) ٧(, ) ٦(, ) ٥(, ) ٤( رق ة آالمر الم ى  ب  من  جزء  مستوى  عل
 االرضي  الطابق  يكون قد او االرضي الطابق ضمن التجارية المحال احد يكون آأن الكلية بنىالم
ة  من  ذي  البناي ة  المحال  مجموعة من   يشمل  وال تنادا  ، التجاري ى  واس ا  ال ائج  من  ورد م  في  نت

تبيان  استمارات  ك  ان االس رد   المبنى  مظهر  يضعف  ذل الي  بشكل منف  الوحدة  من  يضعف  وبالت
رز  الوقت  نفس  في  ولكن  .التجاري  الشارع  لسياق ةالكلي البصرية ذه   تب واد  استخدام ه  المحل  الم
 ثم للمبنى ومن البصري الجذب من حالة وتولد المبنى اجزاء باقي حساب على بها المغلف التجاري
  .منه  للمتسوقين

  
  
  

  
  
  

  ) ٤( نموذج رقم 
 استخدام المواد المرآبة على مستوى الطابق الواحد

  
  
  
  
  



  

  
  ) ٥( ذج رقم نمو

 استخدام المواد المرآبة على مستوى الطابق الواحد
  

  
  

  
  

  ) ٦( نموذج رقم 
  استخدام المواد المرآبة على مستوى جزء من البناية



  
  

  
  ) ٧( نموذج رقم 

  استخدام المواد المرآبة على مستوى جزء من البناية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

   -:االستنتاجات  - ٨
  
  

اني  واجهات تغليف في المرآبة المواد اماستخد ان الدراسة اظهرت  ة  المب ى  التجاري  مستوى  عل
رد  المبنى  ا  مع  انسجام  اظهرت عدم   المنف ى  البصرية  الوحدة  تحقق  ضعف  خالل  من  محيطه  عل

 آانت  سواء  البصرية  الوحدة  لتحقيق صيغ مدروسة وجود وعدم الحضري للمشهد الكلي المستوى
  . متناغمة تعددية ام هندسية وحدة

  
اني  واجهات تغليف في المرآبة المواد استخدام ان الدراسة رتاظه  ة  المب ى  التجاري  مستوى  عل

ى  البصرية  الوحدة  تحقق  ضعف  اظهرت  المبنى  من  جزء  ي  المستوى  عل  الحضري  للمشهد  الكل
ق  صيغ مدروسة   وجود  وعدم  الشارع  ضمن للمبنى والجزئي  آانت  سواء  البصرية  الوحدة  لتحقي
  .متناغمة  تعددية ام هندسية وحدة

  
واد  استخدام  ان الدراسة  بينت   ة  الم اني  واجهات  تغليف  في  المرآب ة  المب ى  التجاري  مستوى  عل

 الخصائص خالل من للمتلقي بصري جذب حققت قد .المبنى من جزء تغليف وآذلك المنفرد المبنى
 ) .والتوجيه  الموقع( العالقية والخصائص  والعالقات )والهيئة  المستوى (العامة 

  
  
  
 

ة  المواد استخدام ان القول يمكن تقدم مما       د  المرآب  الوحدة  تحقق  حاالت  معظم  مع  يتعارض  ق
ة  من  واسعة بمجموعة محاط منفرد مبنى ضمن المواد هذه استخدام فان وبذلك البصرية  ذات االبني
 البصرية  وحدة ال في سلبا يؤثر العام الشكلي السياق ضمن محليا عليها المتعارف او التقليدية المواد
ام  للسياق ه  ، التجاري  للشارع  الع ذي  البصري  الجذب  تحقيق  في  اثرايجابي  ذو ولكن تالئم  ال  مع  ي
 .المباني  لتلك المخصصة التجارية الوظيفة

  
  
  
  
  
  
  
  



  -:التوصيات  - ٩
  

راب  ان      في  التصميمية  االستراتيجات  من  مجموعة  تتطلب  البصرية  الوحدة  تحقيق  من  االقت
 لغة الى المرآبة المواد وتحول المتلقي في ايجابا تؤثر لكي يتبعها المصمم التي البصرية المعالجات

   : ، مثل السياق ضمن مألوفة
  
  

ة  بالنسبة  السماء  خط  استمرارية  على االعتماد  ة  الشوارع  البني م  ومن  التجاري واد  ظهور  ث  الم
ا  وهو  المتلقي  للشخص  السياق المدرك نفس ضمن الجديدة  البصرية  بالوحدة  ساس االح يحقق  م
  .التجاري  الشارع فضاء ضمن

  
اد   ة  الخطوط  مع  التناسب  اعتم واد  باستخدام  المحدث  للمينى  المستخدمة  العام ة  الم  مع  المرآب

  .المجاورة  البنائية الخطوط
  

 وسياق  البنائي المحيط مع المنسجمة االلوان استخدام ومحاولة اللوني التضاد عنصر من التقليل 
  .اري التج الشارع

  
 في يسهم والذي) التجارية المحال احد تغليف مثل(المبنى  من محددة اجزاء بتغليف االآتفاء عدم 

   .التجاري  الشارع سياق ضمن منسجمة وغير غيرمتكاملة صورة توليد
  

نمط  دراسة   اعي  ال د  االيق اقض  وعدم  التجاري  الشارع  تصميم  في  المعتم ه  التن رار  في  مع  تك
 . سائد لماهو مغايرة بطرق العناصر
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  )١( رقم االستبيان استمارة نموذج

  
    

  ال او بنعم االجابة / التالية؟ المستويات مع البصرية الوحدة المبنى حقق هل

مستويات تحقيق 
  الوحدة البصرية

 الحضري التخطيط مستوى
  )ال(  )نعم(  

مستوى المشهد الحضري 
      للشارع

      مستوى المبنى ضمن الشارع  المبنى وىمست

صيغ تحقيق الوحدة 
  البصرية

الوحدة ضمن الوحدة 
  الهندسية

      أشكال منتظمة بسيطة

      تنظيم مرآزي

      تنظيم شبكي

الوحدة ضمن التعددية 
  المتناغمة

      االيقاعية

      المستمرة

      التناسبية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  )٢( رقم ناالستبيا استمارة نموذج
  
  

    

  ال او بنعم االجابة/ ؟ التالية والمستويات العالقات ضمن البصري الجذب المبنى حقق هل

  الجذب بالخصائص

  )ال( )نعم(

خصائص 
  المستوى

خصائص السطح المستوي 
  )لون ,   لمسم(

    

, شكل , حجم (خصائص الشكل 
 )عالقات فضائية , لون , ملمس 

    

حافات , نقاط ( خصائص الحجم 
  )سطوح , 

    

القيمة , الملمس , اللون , الحجم ( خصائص الهيئة 
  )البصرية 

    

الجذب 
بالعالقات و 
الخصائص 
  العالقاتية 

  العالقات

تجاور , تالصق , احتواء (   العالقات بين العناصر
  ) تداخل , 

    

تحوالت , ايقاع , هيمنة , تناظر , محورية ( التنظيم 
  )شكلية 

    

صائص الخ
  العالقاتية

عالقة المبنى نسبة الى مجمل   الموقع
  الشارع التجاري

    

توجيه زوايا البصر الى مستوى   التوجيه
  التفصيل

    

  
  


