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ع 
بو

س
ال
ا

 

 العملً النظري

ل 
الو

ا
 

مع توضٌح للمفاهٌم و  مقدمة حول تصمٌم الحدائق
 . لحات المتداولة ضمن االختصاصالمصط

قائمة الرموز و  مع A3 تأطٌر فضاء لوحة
  المصطلحات الخاصة بالحدٌقة

 ً
ان
لث
ا

 

الهندسٌة على األرض  كٌفٌة تطبٌق رسم األشكال المفتوح مستوٌات تصمٌم الفضاء
 ( ) الزواٌا ، تنصٌف الزواٌا ، الخطوط المستقٌمة

. 

ث
ثال

ال
 

المستطٌل ، السداسً ،  األشكال ) المربع ،  وح و هً أربعة مراحلالمفت مراحل تصمٌم الفضاء
 (  الخماسً ، البٌضوي

بع
را

ال
 

  المنحنٌة تطبٌق رسم الخطوط  للفضاءات المفتوحة المعاٌر التخطٌطٌة

س 
ام

خ
ال

 

نموذجٌة) تعلم استخدام  مخطط الحدٌقة منزلٌة فً تصمٌم الفضاء المفتوح القواعد واألسس المتبعة
 (س الرسم و االتجاهات و الرموزمقٌا

س
اد

س
ال

 
  الخرائط تصغٌر و تكبٌر المفتوحة نظم تصمٌم الفضاءات

بع
سا

ال
 

فً تصمٌم الفضاءات  أسس استعماالت النباتات
 المفتوحة

المتنزهات ) المصممة ،  عرض لبعض الحدائق و
المنفذة ( من خالل األفالم و الصور و المعارض 

 بالحدائق الخاصة

ن
ام

لث
ا

 

الكلٌة ( و القٌام  اختٌار نموذج ) حدٌقة فً   بالفضاءات المفتوحة التنسٌقات الخاصة
بتخطٌطها مع رسمها و وضع التصامٌم لها على 

 . ( 2Dبعدٌن  مخطط ذو ) Plan شكل

سع
تا
ال

 

داخل و خارج المدن )  - أنواع الفضاءات المفتوحة
فضاءات المجمعات السكنٌة و الجزرات الوسطٌة و 

  ( دٌنالمٌا

 Broad بالحاسوب دراسة برنامج التصمٌم
Band V. 2003 

شر
عا

ال
 

المدنٌة ) جوانب  الفضاءات المفتوحة لشوارع
 ( الطرق ، أمام األبنٌة ، ضفاف األنهر ......... الخ

 Broad بالحاسوب دراسة برنامج التصمٌم
Band V. 2004 
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LANDSCAPE 

ثىً ِب٠ذز٠ٛٗ ِٓ ػٕبطغ  ػٍٝ أُٗ ِشٙض ؽج١ؼٟ اٚ ِٓ طٕغ االٔـبْ LANDSCAPE ٠ؼغف 

ثب٤ػبفخ اٌٝ ِـبّ٘خ إٌبظغ فٟ أصعان اٌّشٙض ٚرظٚلخ ٚرفبػٍٗ ِغ ِب٠غٜ ِٓ ػا٠ٚخ ٔظغ ِؼ١ٕخ 

. 

 

رظ١ُّ اٌفؼبءاد اٌشبعج١خ ثؤٔخ فٓ ٠ٙضف  ٠HUBBARD & KIMBALLؼغف وً ِٓ 

ٍك اٌجّبي ٚاٌذفبظ ػ١ٍخ صاسً اٌّـزٛؽٕبد اٌجشغ٠خ ٚفٟ اؽغافٙب ثّب ٠ذمك ثبالؿبؽ اٌٝ س

اٌغادخ ٚاٌّالئّخ ٚاٌظذخ ٌٍّجزّؼبد اٌذؼغ٠خ اٌزٟ رؼبٟٔ ِٓ أع٘بق اٌؼًّ ا١ٌِٟٛ اٌشبق 

ٚاٌزٟ رغغت فٟ اٌزّزغ ثّشب٘ض ؽج١ؼ١خ ٚأطٛاد ج١ٍّخ ِٚغ٠ذخ ٠ّىٓ رٛف١غ٘ب . ٘ظا اٌّفَٙٛ 

ّبؽ ا٤ٔـبْ ِغ اٌطج١ؼخ أؿبؿٟ ٌظذزخ ٚؿؼبصرٗ ِٚؼ٠ٕٛبرٗ ثؤْ ر ٠OLMSTEDؼىؾ أ فىبع 

ءاد ثؤٔٗ فٓ ٚػٍُ رٕظ١ُ ا٤عع ٚاٌفؼب NORMAN T.NEWTON. ٚ٘ٛ ٠شبثٗ ِفَٙٛ 

 ٥ٌٔـبْ طذ١خ ٚرز١ّؼ ثب٤ِبْ ٚاٌىفبءٖ . ٌزذم١ك أؿزؼّبالد ِـغح ثظغ٠ب  

 

ِٓ  فٙٛ ٠ؼغف رظ١ُّ اٌفؼبءاد اٌشبعج١خ ثؤٔٗ طٌه اٌجؼء GARRETT ECKBOأِب 

اٌظٞ ٠شٍك أٚ ٠ٕـك ثفؼً ا٤ٔـبْ أثزضاءا  ِٓ اٌفؼبءاد دٛي ا٤ث١ٕخ , اٌطغق , اٌفؼبء اٌشبعجٟ 

اٌّغافك اٌؼبِخ دزٝ اٌطج١ؼخ اٌٛاؿؼخ ثزى٠ٛٓ ػاللبد ث١ٓ ا٤ث١ٕخ , اٌـطٛح , ا١ٌٙبوً اٌشبعج١خ , 

ّذزٜٛ ا٤ٔـبٟٔ ا٤عػ١بد , أشىبي اٌظشٛع , اٌّـطذبد اٌّبئ١خ ٚإٌجبربد , ِغ اٌزؤو١ض ػٍٝ اٌ

 . ٚاٌؼاللخ ث١ٓ ا٤ٔـبْ ٚاٌفؼبء اٌشبعجٟ ثبثؼبصٖ اٌضالصخ وّب    ٚٔٛػب   

 

 

 

ي 
اد

ح
ال

شر
ع

 

) المواصفات الخاصة  الفضاءات المفتوحة ذات
   ( كالمصانع و المعامل و المستشفٌات .....الخ

 Broad بالحاسوب دراسة برنامج التصمٌم
Band V. 2005 

 ً
ان
لث
ا

شر
ع

 

حول الطرق العامة و اإلحاطة   ) األحزمة الخضراء
 ( بالمدن

 .والحدائق العامة زٌارة الى أحد المنتزهات

ث 
ثال

ال

شر
ع

 

ٌانة ( تنفٌذ ، إدامة ، ص حسابات الكلف ) تصمٌم ،
   للفضاءات المفتوحة

الطلبة ) معرض  عرض نشاطات و تصامٌم
 ( تصمٌم و تنسٌق الحدائق

ع 
اب
لر

ا

شر
ع

 

الطلبة ) معرض  عرض نشاطات و تصامٌم . المادٌة للفضاءات المفتوحة المكونات الطبٌعٌة و
 ( تصمٌم و تنسٌق الحدائق

س 
ام

خ
ال

شر
ع

 

الطلبة ) معرض  عرض نشاطات و تصامٌم . توحةالمادٌة للفضاءات المف المكونات الطبٌعٌة و
 ( تصمٌم و تنسٌق الحدائق
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٘ظا اٌّفَٙٛ ثب٤ؿبؽ ٠غرجؾ ثزشط١ؾ اٌّٛلغ ٚاٌؼاللخ ث١ٓ ا٤ٔـبْ ٚاٌفؼبء اٌشبعجٟ وزى٠ٛٓ 

َٛ ٘ظا صالصٟ ا٤ثؼبص ِزغاثؾ . ٌظا فٙٛ أوضغ رذض٠ضأ  فٟ آفبلخ ِٓ اٌّفَٙٛ اٌـبثك , ٚلض أوض اٌّفٙ

 BRIANأسغْٚ ثؤٔٗ أِزضاصا    ٌٍؼّبعح ثٛؿبئً أسغٜ ثّب ف١ٙب اٌزم١ٕبد ٚاٌّٛاص ٚأػبف 

HACKETT . ٌّٕٛاٌٝ ِفَٙٛ اٌفؼبءاد اٌشبعج١خ لضعرٙب ػٍٝ اٌزغ١١غ ٚا  

٠ؼغف ثؼغ اٌّشزظ١ٓ رظ١ُّ اٌفؼبءاد اٌشبعج١خ ثؤٔٗ أسز١بع ٚرغر١ت ٌٍٕجبربد ٚاٌؼٕبطغ 

  االسغٜ ٠ـؼٝ اٌٝ سٍك :

 بدبد ج١ٍّخ ِٚغ٠ذخ ٌج١ّغ اٌذٛاؽ ِـ 

    ث١ئخ رؼًّ ٚظ١ف١ب 

 )ْث١ئخ ِٕـجّخ فٟ ػاللزٙب ِغ اٌج١ئخ اٌف١ؼ٠ب٠ٚخ ) اٌطج١ؼخ أٚ اٌزٟ ٟ٘ ِٓ طٕغ االٔـب 

أْ اٌفؼبء اٌشبعجٟ ٘ٛ فؼبء ٠زىْٛ ثٛاؿطخ رذض٠ض اٌطج١ؼخ , د١ش ٠فظً ث١ّٕٙب أؽبع فٙٛ ١ٌؾ 

, أٞ أٔٗ ث١ئخ سبعج١خ ِٓ طٕغ االٔـبْ ٌغغع ِب اٌطج١ؼخ ٔفـٙب اٌزٟ رّزض اٌٝ ِب ال ٔٙب٠خ 

ثب٤ػبفخ اٌٝ وٛٔٗ جؼء ِٓ اٌطج١ؼخ ػٍٝ أٔٗ فؼبء ؿٍجٟ ٠ّزض اٌٝ ِب الٔٙب٠خ فٟ د١ٓ أْ 

 اٌفؼبءاد اٌشبعج١خ اٌّظّّخ ٟ٘ فؼبءاد أ٠جبث١خ ِٓ اٌّّىٓ ر١١ّؼ٘ب .

ELIZABETH KASSLER  لضِذ اٌّفَٙٛ اٌذض٠ش ٌزظ١ُّ اٌفؼبءاد اٌشبعج١خ أط

اٌذضائك فٟ اٌظ١ٓ ٚا١ٌبثبْ وبٔذ ِٓ ػًّ اٌشؼغاء ٚاٌغؿب١ِٓ ٚاٌفالؿفخ فٟ  شبعاد ثؤْ ألضَأ

د١ٓ أٔٙب فٟ اٌغغة وبٔذ شىال  ِٓ أشىبي اٌؼّبعح . ٚثّب أْ اٌٙضف ا٤ؿبؽ ِٓ رظ١ُّ 

اٌفؼبءاد اٌشبعج١خ ٘ٛ رذم١ك ا٤ٔـجبَ ث١ٓ ا٤ٔـبْ ٚاٌطج١ؼخ فؤْ طٌه ٌٓ ٠ىْٛ ا٤ أطا أسظٔب 

 ػزجبع ؽج١ؼخ ا٤ٔـبْ ٚؽج١ؼخ اٌطج١ؼخ ٚثظ١غخ ِٓ اٌفؼً ٚعصٚص اٌفؼً اٌّزجبصٌخ .ثٕظغ ا٤

أْ ِفَٙٛ رظ١ُّ اٌفؼبءاد اٌشبعج١خ وشىً ِٓ أشىبي اٌؼّبعح ِفَٙٛ ٔبلض أط أٔٗ ثّغٚع 

ِبصٞ ِشظض ٌذّب٠خ اٌفغص ِٓ لٜٛ اٌطج١ؼخ فٟ د١ٓ أْ اٌٙضف ِٓ اٌـ١ٕٓ وبٔذ اٌؼّبعح ٚؿؾ 

ج١خ ٘ٛ عثؾ اٌفغص ِغ اٌطج١ؼخ ِٓ سالي اٌذفبظ ػٍٝ اٌٛؿؾ اٌطج١ؼٟ رظ١ُّ اٌفؼبءاد اٌشبع

ٚرذـ١ٓ اٌظغٚف اٌؼبِخ اٌّذ١طخ ٚأْ أػزجبعاد رذض٠ض اٌشىً ٟ٘ ٔز١جخ ٌّجّٛػخ ِٓ اٌؼٍَٛ 

ٚاٌفْٕٛ رشًّ ا٠٤ىٌٛٛج١ب , اٌزشط١ؾ , صعاؿبد اٌـٍٛن , اٌغؿُ , إٌذذ , اٌؼّبعح ثظ١غخ فُٙ 

 ض دبجخ اٌّجزّؼبد اٌجشغ٠خ .وبًِ ٥ٌل١ٍُ اٌٛاؿغ ٚثّب ٠ـ

ٌظا أطجذذ أفبق رشط١ؾ ٚرظ١ُّ اٌفؼبءاد اٌشبعج١خ ٚاؿؼخ رجّغ ػضح أسزظبطبد ِّٙخ ٟ٘ 

إٌٙضؿخ اٌّؼّبع٠خ , اٌزشط١ؾ ٚاٌزظ١ُّ اٌذؼغٞ , ا٠٤ىٌٛٛج١ب , اٌجـزٕخ ٚأْ رفبػً ٘ظح 

اٌجشغٞ اٌٙضف  االسزظبطبد اٌّزؼضصح ِغ ثؼؼٙب ِـؤٌخ جٛ٘غ٠خ ٌشٍك اٌج١ئخ اٌّالئّخ ٌٍىبئٓ

ا٤ؿبؿٟ ٌٍٛجٛص ٚرىْٛ اٌّّٙخ االؿبؿ١خ ٌٍّظُّ ٟ٘ سٍك ٚرؼغ٠ف اٌفؼبء اٌشبعجٟ ثّب 

٠ذز٠ٛٗ ِٓ سٛاص ٚظ١ف١خ ِٚىْٛ , فٙٛ اٌؼٍُ اٌظٞ ٠ؼٕٟ ثزشط١ؾ ٚرظ١ُّ ٚرطج١ك ٚط١بٔخ 

اٌفؼبء اٌشبعجٟ اٚ أٞ ِٛلغ , ٠ٚىْٛ ثشىً عئ١ـٟ رج١ًّ ا٤عع ١ٌٕزفغ ثٙب ا٤ٔـبْ ٚاٌىبئٕبد 

ٌذ١خ ا٤سغٜ ٚ٘ظا اٌؼٍُ ٌخ أؿبؿ١بد ٠جت ا٤سظ ثٙب فٟ اٌزطج١ك ٚفٟ اٌغإ٠ب اٌّـزمج١ٍخ ٌٍزظ١ُّ ا

غ١غ ِم١ض ثم١ٛص ِؼ١ٕخ . أطْ ػٍُ رٕـ١ك اٌذضائك ٤ْ اٌفٓ أؿٍٛة ششظٟ ٚ٘ظا ٠شزٍف ػٓ فٓ 

 ٕ٘ضؿخ اٌذضائك ٠جت اْ ٠شؼغ ٤ؿبؿ١بد ِؼ١ٕخ . 
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ظً ػٍٝ أػٍٝ صعجبد اٌىّبي ٌزج١ًّ اٌّٛلغ اٚ اْ رطج١ك اٌؼٍُ ٚاٌفٓ فٟ ٕ٘ضؿخ اٌذضائك ٔذ

ا٤عع , ٠زطٍت فٟ رظ١ُّ اٌذضائك اٌّشزٍفخ فٓ  ِٚٙبعح ٚػٍُ ٚطٚق ٚس١بي سظت ٚأصعان 

ٔفـٟ ٚشؼٛع طارٟ ِزجّؼخ ثذت غغ٠ؼٞ ٌٍطج١ؼخ ٚاٌجّبي , فبٌذض٠مخ ِىٛٔخ ِٓ ِجّٛػخ 

بئ١خ ٌٍّٛلغ اٚ ا٤عع ػٕبطغ ؿٛاء وبٔذ وبئٕبد د١خ اٚغ١غ د١خ ِٕٚشآد ٌغؿُ اٌظٛعح إٌٙ

ٚأثغاػ ِشزٍف اٌفؼب١ٌبد ِغ أظٙبع اٌجّب١ٌخ اٌؼبِخ ٌٙب ثشىً جٍٟ , فبٌجّبي ػغٚعح ِٓ 

ػغٚعاد اٌذ١بح ٚاٌغظاء اٌغٚدٟ ٌالٔـبْ ِضً اٌظ١ٕٟ ) اطا وبْ ٌض٠ه عغ١فبْ ِٓ اٌشجؼ فجغ 

اٌّٛؿ١مٝ , اْ  ادضّ٘ب ٚأشزغٞ ػ٘غح ( , ٠ؼزجغ فٓ رٕـ١ك اٌذضائك ػٕض ا٠٤طب١١ٌٓ صبٟٔ فٓ ثؼض

ٚاٌغلٟ ٚاٌغفب١٘خ ٌٍشؼٛة ٚإٌؼٛط اٌفىغٞ ٚاٌفٕٟ أّب ٠ؤرٟ ِٓ أ٘زّبُ٘ ثؼٍُ ٚفٓ  ِم١بؽ اٌزمضَ

أج١بي عال١خ ٚطٚالخ ٚطاد أدبؿ١ؾ ٘بصئخ ِٚىفغح اٌذضائك ٌّب ٌٗ ِٓ أصغ وج١غ فٟ رغث١خ ٚرٙظ٠ت 

 ٚؽّٛدخ ٌٍزمضَ ٚاٌغافؼخ ٚاٌؼظّخ .

 

ػ١ٍّخ رشط١ؾ ٕٚ٘ضؿخ اٌّىبْ اٚ اٌّٛلغ  ػٓ ٠ؼجغ ثٗ:  LANDSCAPEفغٚع ٚالـبَ 

 -اٌّطٍٛة رٕـ١مخ ٚرج١ٍّٗ ٠ٚمـُ اٌٝ :

 
 

 

  :  غ٠فاوضغ ِٓ رؼ  ""LANDSCAPE DESIGN ٌؼٍُ رٕـ١ك اٌذضائك 

 ثزٛػ٠غ ٚرغر١ت ٚرٕـ١ك إٌجبربد ثٕظُ ٚاشىبي سبطخ اط أٗ ػٍُ اٚال  ٚفٓ صب١ٔب  ,  ػٍُ ٠شزض

ٌج١ٍّخ وبٌغؿُ ٚاٌّٛؿ١مٝ ٚاٌزظ٠ٛغ , ٠ّىٓ اْ رجغػ إٌبد١خ فّٓ ػا٠ٚخ اٌفٓ ٘ٛ ادض اٌفْٕٛ ا

االصاع٠خ ٌٗ ثبٌؼٍُ اٌّزؼٍك ثٗ ِبصاَ ِبٌىب ٌّٛ٘جخ اٌفٕبْ ٚدـبؿ١زٗ , ٌىٓ فٟ رٍه اٌذبٌخ ٠ٕمظخ 

 اٌؼٍُ ٚاٌّؼغفخ ٚ٘ٛ اٌشك اٌضبٟٔ .

 ِٕ طمٟ ٚػ١ّك ِٓ اٌؼٍَٛ ٚاٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ اط ٘ٛ عؿُ إٌجبربد ٚرظ٠ٛغ ٌالػ٘بع ٠ـجمٗ رفى١غ

٠ظذجخ طٚق ؿ١ٍُ ٚس١بي ٚاؿغ ِٚؼغفخ ثبٌفٓ إٌٙضؿٟ ٚاٌؼاللبد اٌجظغ٠خ ٚاٌّبَ ربَ ثؼٍَٛ 

 إٌجبد ٚاٌزظ١ٕف .

 

  أٗ رشى١ً ث١ئٟ ٚظ١فٟ ٠ئصٞ اغغاػب  أـب١ٔخ ِٚزطٍجبد د١بر١خ ثٛؿبئً اِىب١ٔخ ِٚبص٠خ

شؼغ ٌّئصغاد دؼبع٠خ اٌذضائك ٠ٚثبعرجبؽ ٚص١ك ثذ١بح اٌّجزّغ ٚػِبٔخ , ٌظا فبْ رظ١ُّ 

 ٚػِب١ٔخ ٚاجزّبػ١خ ٚالزظبص٠خ اػبفخ اٌٝ سؼٛػخ ٌؼٛاًِ ؽج١ؼ١خ ِٕٚبس١خ .
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 الوحاضراث النظريت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أٗ ػٍُ ٚفٓ ٠زشظ ِٓ اٌؼٕظغ إٌجبرٟ ٚاٌؼٕظغ اٌّؼّبعٞ عو١ؼح ِٚٓ اٌفؼً ٚاٌش١بي ٚؿ١ٍخ

 ٌالٔزبط .

 

زٛدخ د١ش شٙض اٌؼظغ اٌذض٠ش رذض٠ضا  ٚاػذب  فٟ اسزظبص اٌؼب١ٍِٓ فٟ رظ١ُّ اٌفؼبءاد اٌّف

رُ رذض٠ض ِفَٙٛ اٌّظُّ اٌّؼّبعٞ ثبٔٗ اٌظٞ ٠ٛاػْ ث١ٓ دبجبد إٌبؽ ٚاٌظغٚف اٌج١ئ١خ اٌطج١ؼ١خ 

ٌٍذضائك ِّٙب وبْ ٔٛػٙب ِّٚٙب ثٍغذ ِـبدزٙب ٠ٚز١ّؼ ثّٙبعح ٠ٚىْٛ لبصعا    ػٍٝ ٚػغ رظب١ُِ 

ٍٛة اِب ِظُّ فبئمخ فٟ فْٕٛ اٌغؿُ ٚاٌزشط١ؾ رّىٕٗ ِٓ ٔمً االفىبع اٌّشزٍفخ اٌٝ اٌغغع اٌّط

اٌذضائك فّّٙزٗ رزغوؼ فٟ عثؾ اٌفغص ثبٌط١جؼخ ِٓ سالي اٌذفبظ ػٍٝ اٌٛؿؾ اٌطج١ؼٟ ٚاٌج١ئخ 

اٌّذ١طخ فٟ رفبػً ِـزّغ ِؼب ٠ٚؼض ػبًِ اٌؼِٓ ػبِال  ل٠ٛب  ِٚئصغا  جضا  اط اْ إٌجبربد فٟ دبٌخ 

خ ِٚؼغفخ ثٕجبربد اٌؼ٠ٕخ ّٔٛ ٚرغ١غ ِـزّغ٠ٓ فالثض ٌُٙ ِٓ اِزالن سٍف١خ شبٍِخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌجـز١ٕ

ِٓ د١ش أٛاػٙب , دبجبرٙب , ِٚزطٍجبرٙب ٚوً ِب ٠زؼٍك ثبؿزشضاِبرٙب ٌٚز١ّٕخ لضعارُٙ اٌزظ١ّ١ّخ 

 .ثشىً ج١ض 

 

 ٕ٘بٌه ِجّٛػخ ِٓ اٌؼٕبطغ اٌزٟ ٠جت اْ رزّزغ ثٙب ششظ١خ ِظُّ اٌذضائك أّ٘ٙب :

  ْٛاٌّضعؿخ اٌذم١م١خ ٌزى٠ٛٓ ِظُّ أِزالن اٌغغجخ ٚاٌذبفؼ ٚاٌمبث١ٍخ , ٌظا فؤْ إٌّٙخ ؿزى

 اٌذضائك .

  ٚجٛص اٌش١بي اٌشظت اٌٛاؿغ ١ٌىْٛ االؿبؽ فٟ ػ١ٍّخ االثضاع , ثذ١ش ٠زظٛع اٌذض٠مخ ال

 ػٕض االٔشبء ثً ػٕضِب رىجغ ٔجبرٙب ثؼض ػضح ؿ١ٕٓ ٚادجبِٙب اٌّزىبٍِخ .

 ّٔٛ٘ب ش ؽج١ؼخ اٌضاع٠خ اٌّزمضِخ ثبٌؼٍَٛ اٌؼعاػ١خ ِٚؼغفخ شبٍِخ ثٕجبربد اٌؼ٠ٕخ ِٓ د١

ٚؽغق اوضبع٘ب ِٚٛاػ١ض رؼ١٘غ٘ب ٚاٌظغٚف اٌج١ئ١خ اٌّالئّخ ٌّٕٛ٘ب ٚوظٌه اٌّبِخ ثجبلٟ اٌؼٍَٛ 

 ٚاٌفْٕٛ طاد اٌؼاللخ .

  االدـبؽ ثبٌجّبي ٚدجخ اٌغغ٠ؼٞ ٌٍطج١ؼخ ٚوٕٛػ٘ب ٠ّٚىٓ ٌٍّظُّ اوزـبة رٍه اٌظفبد

ضغح اٌّشب٘ضح ٚاٌّّبعؿخ ِبصاَ ِٓ سالي اٌضعٚؽ اٌشبطخ ثز١ّٕخ اٌذؾ اٌفٕٟ فٟ اٌجبِؼبد ٚثى

 ٌض٠ٗ اٌغغجخ ٚلٛح اٌّالدظخ ا٠ّٕب وبْ .

  االٌّبَ ثزط٠ٛغ ػٍُ ٚفٓ رظ١ُّ اٌذضائك ػجغ اٌؼظٛع اٌّشزٍفخ ٌٍٛلٛف ػٍٝ اٌؼٍُ ٚااللزجبؽ

 اٌظٞ ٠غاٖ ٠ّٚىٓ رطج١مٗ.

  ٚعغجبرخ ٌزمض٠ُ ِب ٠زالئُ ِؼب  .ٔفـ١خ اٌشؼٛة ٚػبصارٗ ٚرمب١ٌضٖ  صعاؿخ  
 فٟ اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ . وٗ أؿبؿ١بد ٕ٘ضؿ١خأِزال 

 

 

 

         
ٌغغع رـ١ًٙ ٚرٛػ١خ سطٛاد اٌزظ١ُّ ثشىً ِجـؾ ِٚفَٙٛ ِٚفظً لـّذ اٌٝ صالس   

 ِـز٠ٛبد 

 
    

 

                                                        

                                                                                          

 خطواث تصوين الفضاءاث الخارجيت

الوستوى الماعذي 

THE BASE 

PLANE  

 الوستوى فوق الرأش

 THE)السمفي (  

OVERHEAD 

PLANE 

  الوستوى العوودي 

THE VERTICAL 

PLANE 
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 الوحاضراث النظريت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

٘ظٖ اٌّـز٠ٛبد لضرىْٛ ؽج١ؼ١خ أٚ طٕبػ١خ ٌٍّٚـزٜٛ اٌؼّٛصٞ أ١ّ٘خ سبطخ ٌؼاللزٗ اٌّجبشغح 

ثّـزٜٛ إٌظغ ٌظا فٙٛ أوضغ ٚػٛدب   ٌؼ١ٓ إٌبظغ , أْ اٌزالػت ثّـز٠ٛبد اٌفؼبء ٚػاللزٙب ِغ 

جب٘ٗ ٌظا فبٌفؼبء اٌشبعجٟ لض ٠ٌٛض عص ثؼؼٙب , رؤص١غ وج١غ ػٍٝ شبغٍٟ اٌفؼبء ٚعصٚص أفؼبٌُٙ ر

 فؼً ِجبشغح أٚ ؿٍـٍخ ِٓ عصٚص ا٤فؼبي .

رؤسظ اٌفؼبءاد اٌشبعج١خ و١ٕٛٔزٙب ٚطفبرٙب ِٓ اٌّىٛٔبد اٌزٟ رذز٠ٛٙب ٚػاللخ ٘ظح اٌّىٛٔبد 

 ثجؼؼٙب ٚثبٌفؼبء وىً ٠ّٚىٓ رمـ١ُ ٘ظح اٌّىٛٔبد .

 

 

 

 

ٚاٌزشى١ً اٌّٛلؼٟ اٌّمزغح ٚ٘ٛ  أْ اٌّـزٜٛ اٌمبػضٞ ِغرجؾ ثشىً لٛٞ ِغ اٌزى٠ٛٓ

زظ١ُّ أط ال ٠ّىٓ اْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رظ١ُّ ٚالؼٟ ٌّٛلغ ِب ِبٌُ ٠زُ اٌجؼء اٌُّٙ اٌّـزشضَ فٟ اٌ

رشط١ؾ ٌٍّـزٜٛ اٌمبػضٞ ِغرجطب   ثٕٛػ١خ ا٤ؿزؼّبي ٚرذض٠ض اٌؼاللبد ِبث١ٓ ا٤ؿزؼّبالد 

زغثخ اٌظب٘غ٠خ ِغ ل١ًٍ ِٓ ا٤سغٜ , ٠ظُّ اٌّـزٜٛ اٌمبػضٞ ٚاٌّمظٛص ٘ٛ ٌـطخ ا٤عع أٚ اٌ

اٌؼّك ِٚضٜ عؽٛثزٙب ٚأدزٛاء٘ب ػٍٝ ِٛاص اٌغظائ١خ ٚإٌجبربد ٚاٌىبئٕبد اٌذ١خ ٚأدزّبي ٚجٛص 

 اٌظشٛع ٚاالدجبع . 

أْ ٔجبح اٌزظ١ُّ اٌؼبَ ٌّٛلغ ِب ٠ىْٛ ثّغاػبح اٌمٛاػض اٌزظ١ّ١ّخ ٚاٌّزطٍجبد 

ٓ فىغح اٌزظ١ُّ اٌٝ رٕف١ظ ٚدزٝ اٌؼغٚع٠خ ٌزشى١ً ٚرى٠ٛٓ ِـزٜٛ اٌمبػضح ٚرشًّ اٌؼ١ٍّبد ِ

 ا٤٘ضاف اٌّغجٖٛ . ا٤صاِخ ٚاٌظ١بٔخ ثشغؽ سفغ اٌجٙض ٚاٌّبي اٌّظغٚف١ٓ ٤وزّبي 

             

  

أْ رظ١ُّ اٌّـزٜٛ اٌؼٍٛٞ أٚ اٌـمفٟ لض ٠ىْٛ دغ وـمف اٌـّبء أٚ االشجبع أٚ اٌّزـٍمبد , لض 

ٌالِٕزٟٙ وؤوجغ ؿمف فٛلٕب ػٍٝ شىً ٠ىْٛ ؿمف أططٕبػٟ , رغٜ ػ١ٓ إٌبظغ ِشٙض  اٌـّبء ا

 لجٗ ٌٙب دضٚص أفزغاػ١خ فٟ ا٤فك .

 

 

 

 

THE BASE PLANE   أوآل : الوستوى الماعذي 

 THE OVERHEAD PLANE سي )السمفي أالوستوى فوق الر

 ثانيا ً :  (  
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 الوحاضراث النظريت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؼصاص جّب١ٌخ ٚػسغف١خ ػٕضِب رزضٌٝ  أْ ِـزٜٛ اٌـمف ٌٗ جّب١ٌخ ٚٚظبئف ِزؼضصٖ فبٌمجخ اٌـّب٠ٚٗ

اٌـذت ٚاٌغ١َٛ وـمف أسغ أطغغ ٚأٚؽئ ٔٙبعآ أِب ٣١ٌ ف١ىْٛ ر٤٥ إٌجَٛ ٚاٌمّغ ٠ىـت 

فّضال    ظٖ اٌّشب٘ض رشزٍف ِٓ ِٛلغ ٤سغ ٚدـت ػا٠ٚخ إٌظغ , اٌّشٙض ؿذغ ٚجّبي أسغ ٘

اٌّشٙض فٟ اٌظذغاء أٚ ا٤ِبوٓ اٌّفزٛدخ ٠شزٍف اٌّشٙض فٟ ِٕبؽك اٌّضْ أٚ اٌججبي , وظٌه 

ا٤دـبؽ ثبٌٕؼِٛخ فبٌجٛ اٌظبفٟ ٠ىْٛ ٔبػُ ث١ّٕب ٠ظجخ صم١ً ػٕض ٘طٛي اٌّطغ ٚاٌضٍٛط , أ٠ؼب   

اٌّٛلغ ٚاٌؼٛء اٌذ١ٍجٟ أٚ اٌّظفغ أٚ اٌّشؼغ أٚ اٌجٕفـجٟ  ٠ئصغ أٔزشبع ٚٔٛػ١خ اٌؼٛء فٟ

ػٍٝ ٔفـ١خ اٌّشب٘ض ِٓ اٌظفبء اٌٝ اٌىآثٗ , وظٌه ٔـجخ ا٤ِبوٓ اٌّؼٍٍخ , أْ رؼضص أٛاع اٌـمٛف 

ٚثب٤سض االططٕبػ١خ ِضً اٌمّغ٠بد ٚا٤لٛاؽ ٚأوشبن اٌجٍٛؽ أٚ إٌّشآد اٌجٕبئ١خ أٚ اٌششج١خ 

رغفغ ِٓ ِـزٜٛ اٌجّب١ٌخ ٌٍّٛلغ ثب٤ػبفخ ٌٍٛظبئف اٌؼض٠ضح  اٌّزٛسبح  أٚ اٌّؼض١ٔخ ٚدزٝ اٌمّبش١خ

 ِٕٙب .

 

  

ٌٍذجَٛ اٌضالص١خ ا٤ثؼبص , ٚرؼزجغ ٌزمـ١ُ اٚ رجؼئخ اٌفؼبء اٌشبعجٟ   رٕـك اٌؼٕبطغ اٌؼّٛص٠خ

اٌؼٕبطغ اٌؼّٛص٠خ ِٓ أؿًٙ ػٕبطغ اٌزظ١ُّ ٌغغع اٌزٛظ١ف ِغ اٌؼٍُ اْ ٕ٘بن ٚظبئف وض١غح 

فبٌؼؼي    ENCLOSURE FOR PRIVACYٓ اّ٘ٙب اٌؼؼي اٚ رذم١ك اٌشٍٛح ِٚزٕٛػخ ِٚ

اِب ِفزٛح اٚ ِغٍك ثضعجبد دـت ِزطٍجبد اٌزظ١ُّ , أْ اٌؼؼي اٌزبَ ٘ٛ رذم١ك سٍٛح سبطخ 

ششظ١خ ٟٚ٘ عادخ ششظ١خ ٤فغاص ل١ٍٍخ اٚ ِجب١ِغ ِٓ ا٤فغاص ؿٛاء وبْ ٤ثؼبص ػ١ْٛ 

 اٌّىزظخ ٚاٌّؼصدّخ .  غثخ ..اٌز ٚثبالسض فٟ ا٤ِبوٓاٌفؼ١ٌٛٓ أٚ ٌٍذّب٠خ ِٓ اٌؼٛػبء أٚ ا٤ر

اٌؼؼي ثؤٔٛاػٗ ٠ىْٛ ػّٓ اٌفىغح اٌزظ١ّ١ّخ ٌٍّٛلغ ِٚغرجؾ ثمٛح ثبٌزظ١ُّ اٌىٍٟ , أْ إٌّبؽك 

اٌّؼؼٌٚخ اٚ اٌّمـّخ فٟ اٌزظ١ُّ لض رىْٛ ِـغح ِفزٛح أٚ ثغوخ ِبء أٚ ثذ١غح أٚ ِالػت 

اد اٌجّبػ١خ , ٠ّىٓ رمـ١ُ اٌفؼبءاد اٌٝ سّـخ ع٠بػ١خ أٚ اْ رىْٛ ِٕبؽك ٌٍغادخ اٚ اٌـفغ

 -( : PARKSِٕبؽك اٚ اجؼاء ٚظ١ف١خ فٟ اٌذضائك اٌىج١غح ٚاٌّزٕؼ٘بد )

  . ِٟٕطمخ اٌزغ٠ٚخ ٚإٌؼ٘خ ٚاٌزضم١ف اٌجّبػ 

 . ِٕطمخ اٌغادخ ٚا٤ؿزجّبَ اٌٙبصئ 

 . ِٕطمخ اٌغ٠بػخ ٚاٌفؼب١ٌبد اٌّزٕٛػخ 

  . ِٕطمخ االؽفبي 

 عاح ٚاٌشضِبد .ِٕطمخ ا٤ص 

 

THE VERTICAL PLANE ثالثا ً : الوستوى العوودي 
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وؤْ رىْٛ  QUALITIES OF ENCLOSUREرؼضصد ٔٛػ١خ ػٕبطغ اٌزظ١ُّ اٌؼّٛصٞ 

ػجبعح ػٓ أسضٚص طشغٞ ؽج١ؼٟ أٚ دزٝ ثّٛاطفبد ػب١ٌخ ِضً اٌـ١غا١ِه ٚاٌّٛاػئ١ه اٚ ِٓ 

ا٤سشبة اٚ اٌّؼبصْ اٚ اٌمّبف أٚ أٞ ِبصح رىٍٕٛج١خ ِزطٛعح , ثبالػبفخ ٌٍؼٕظغ اٌغئ١ـٟ اٌُّٙ 

 ربد ثؤٔٛاػٙب . ٘ٛ إٌجب

ػّٓ اٌزظ١ُّ اٌٛادض ٠ّىٓ رط٠ٛغ٘ب ٥ٌجًّ ثٛاؿطخ ػ١ٍّخ اٌزؤؽ١غ اْ إٌّبظغ ) اٌّشب٘ض ( 

فزذض٠ض اٌّشٙض ثٛاؿطخ اٌزظ١ُّ اٌؼّٛصٞ ٠ؼطٟ اٌّشٙض  VISUAL CONTROLاٌّشٙضٞ 

٠زىْٛ اٌزظ١ُّ اٌؼّٛصٞ ِٓ ػٕبطغ ,  % 100أوضغ أصبعح ٚرش٠ٛك ثبٌّمبعٔخ ثبٌّشٙض اٌّفزٛح 

ص١ض١ٗ جّب١ٌخ ِضً اٌغؿِٛبد ٚإٌّذٛربد ٚإٌظت اٌّزٕٛػخ ٚإٌجبربد إٌظج١خ ِٓ ا٤شجبع رؤ

ٚاٌشج١غاد ٚاٌّزـٍمبد ٚغ١غ٘ب ) ِضً اٌّب١ٌٛٔب ٚاٌؼفض ٚا١ٌٛوب ( ٚوظٌه دغوخ ا١ٌّبٖ اٌٝ 

 ا٤ػٍٝ اٚ اٌجٛأت وزضفك إٌبفٛعاد اٌّزٕٛػخ , ٠ّىٓ رؼؼ٠ؼ اٌمٛح اٌجّب١ٌخ ٌٍّشٙض اٌؼبَ .

ٕظغ اٌطج١ؼٟ ( ثٛػغ رى٠ٛٓ ٔظجٟ ) وزظ١ُّ ػّٛصٞ ( أِبَ اٌّشٙض ) اٌفؼبء اٌشبعجٟ ) اٌّ

رى٠ٕٛبد اٌزظ١ُّ اٌؼّٛصٞ إٌظج١خ ِبث١ٓ ػ١ٓ إٌبظغ اٌّفزٛح ( ٚثّؼٕٝ أسغ وٍّب أػصاد 

ٚاٌفؼبء اٌشبعجٟ اٌّفزٛح سٍفٗ أصٜ ٤عرفبع ِـزٜٛ اٌجّب١ٌخ اٌى١ٍخ ٌٍّشٙض ٚ٘ظا ِب ٠طٍك ػ١ٍٗ 

ELEMENTS WITHIN A VOLUME  . 

 

 

 

لتصمٌم الفضاءات الخارجٌة تحتاج الى دراسات وتحلٌالت وتخطٌط ونتائج تفصٌلٌة            

بنظر األعتبار من األقلٌم الواسع حتى أصغر عناصر دقٌقة حٌث ٌمكن تمٌٌز ثالثة مراحل تؤخذ 

  -الفضاء الخارجً المطلوب وهً : ومكونات

                                                           ع واختٌار الموقعمرحلة تخطٌط الفضاء الواس -1

تتمثل بالعملٌه التخطٌطٌه الختٌار مساحات واسعه لالستعمال المستقبلً من خالل          

دراسة العوامل البٌئٌه والعلوم الطبٌعٌه والقانون مع دراسة تحلٌلٌه للمإثرات االجتماعٌه 

القتصادٌه والطبوغرافٌه وتحدٌد االٌجابٌات فً كل منها لعكسها بالتالً على والثقافٌه وا

 المصادر الطبٌعٌه وتنتهج سٌاسة المسوحاتذه المرحله بالحفاظ على المراحل الالحقه .تهتم ه

                                                   المٌدانٌة وتخطٌط االرض واعداد المخططات .                                                            

                                                                          مرحلة تحلٌل وتخطٌط الموقع  -2

بعد ان ٌتم انتخاب الموقع المحدد لالستعمال تبدا مرحلة تحلٌل متكامله لعوامل الموقع        

واالستعماالت  المقترحه ومن ثم التوفٌق بٌن االثنٌن بهدف الخروج بالفكره   المختار من جهة

                                                                                      التصمٌمٌه المقترحه على هٌئة مخطط اساسً للموقع.

 الوراحل التصويويت للفضاءاث الخارجيت
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                                                               -ان عملٌة تحلٌل عوامل الموقع تشمل : 

العوامل المتعلقه باقلٌم الموقع والتً تتضمن معلومات المناخ  والنظام البٌئً للنباتات  -1

   والمٌاه والتقالٌد والتنظٌم االجتماعً .

                                                                                             

تحلٌل العوامل المتعلقه بالموقع نفسه والتً تتضمن الخصائص الطبٌعٌه كطبوغرافٌة  -2

الموقع وتصرٌف المٌاه الطبٌعٌه والتربه ومكوناتها والمسطحات المائٌه والمٌاه 

الجوفٌه.ومستواها وتحدٌد انواع النباتات وخصائصها)طبٌعة نموها والحجم والشكل واللون 

) درجات الحراره،التوجٌه وحركة الشمس نسبة  تها التنسٌقٌه(، العوامل البٌئٌةوالملمس وقٌم

للموقع، الرٌاح السائده ،االمطار والثلوج ومنسوبها ،الرطوبه النسبٌه فً الجو ،كل ما هو من 

،خطوط الخدمه من ماء وكهرباء  ه،الممرات والمماشً وطرق السٌارات صنع االنسان ) االبنٌ

ع ، لموقع ) نقاط النظر من والى الموقا (، بعض الخصائص الحسٌه لواتصاالت وغٌره

تً الروائح، االصوات التً تحٌط به ،االلوان الممٌزه والمقاٌٌس التً تعطً الموقع شخصٌته ال

مً (واخٌرا المحددات القانونٌه والخلفٌه التارٌخٌه، بعدها ٌمكن عكسها فً المقترح التصمٌ

ه والتً تعتمد على صاحب الموقع ومستعملً الفضاءات واستعماالت تحلٌل االستعماالت المختلف

االبنٌه فً الموقع او بجواره تتبعها عملٌة وضع برنامج متكامل باالحتٌاجات باالستعانه 

 بالمسوحات االجتماعٌه واالقتصادٌه ومجموعة المعاٌٌر المستنتجه .

                                                                                                            

ان الهدف االساسً من هذه المرحله هو التوفٌق بٌن عناصر الموقع ومنهج االستعماالت     

ومتطلباتها ذات نمط االستعمال االنسانً  من خالل الهٌكل الرئٌسً المقترح للفضاءات الخارجٌه

واستعماالتها وتدرجها وعالقتها بشراٌٌن الحركه ، المداخل ، مواقف السٌارات والمجاورات اي 

بعبارة اخرى عملٌة تسقٌط مساحات استعمالٌه وعالقات وظٌفٌه للفضاءات الخارجٌه مع االخذ 

                                                             فلٌم الموقع بالمقٌاس االكبر. بنظر االعتبار بٌئة الموقع بالمقٌاس االصغر وبٌئة ا

ان المفاهٌم بالمقٌاس ،المالئمه ،التدرج،العالقات الوظٌفٌه ، العوامل المناخٌه ،متطلبات نمو     

ً عملٌة النباتات ،االرواء ،متطلبات الصٌانه )كما ونوعا(وكلفتها تعتبر مإشرات عامه ف

تخطٌط الموقع مع االخذ بنظر االعتبار كل المعالم االصٌله للموقع والخلفٌه الثقافٌه لالقلٌم 

                                      والموقع 

                   -وفً حالة الظروف المختلفه فؤن التشكٌل الفضائً للموقع ٌفرض مقترحات تصمٌمٌه هً:

                                       توفر فً الموقع من الناحٌه الجمالٌه.اظهار افضل ما م -1

                                                                                                                     .تؤثٌر المعالم فً المنظر العام -2



 حذائك هنذست :. الوادة                     وزارة التعلين العالي والبحث العلوي                         

 صذى نصيفد.  :.هذرش الوادة                                               كليت السراعت      –جاهعت بغذاد     

   2012/2012:.  العام الذراسي                                                  الحذائك وهنذست البستنت لسن    

                                                             : الثالثتالورحلت          

 

 الوحاضراث النظريت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه او قلٌلة التموج ،ٌجب العمل على اغناء الموقع بالعناصر عندما تكون ارض الموقع مستوٌ    

والمكونات المختلفه مثل النباتات والمنشآت كنقاط جذب )تماثٌل،نافورات، شالالت 

)شدٌدة االنحدار او  لمواقع التً ارضها ،اقواس،مقاعد،نباتات ذات صفات خاصه ....الخ(.اما ا

عادة تؤهٌلها كلٌاً وحسب الهدف من انشائها فٌحتاج ذات مرتفعات عالٌه او تموج كبٌر (فٌتطلب ا

الى خبره عالٌه للمصمم ألٌجاد الوحده التكوٌنٌه ، اما الموقع الهاديء ٌسمح بتكوٌن تصمٌم قوي 

ان تنسٌق التكوٌن نحو الموقع الطبٌعً ٌساعد على تقلٌل الكلفه النباتٌه وٌساعد على ربط  ،

الٌفهم على انه الزامً ،حٌث الٌمكن انشاء حدٌقه ما دون الحدٌقه مع المحٌط ولكن هذا ٌجب ان 

حفرٌات وانشاء ممرات ومماشً وشبكات المٌاه والمجاري والبزل والكهرباء واالتصاالت 

والبرك والبحٌرات واحواض االزهار وغرس النباتات المختلفه ...الخ تتضمن الفكره التكوٌنٌه 

ت . ٌعتبر التؤثٌر الفضائً للمواقع متساوٌه احتمال ازالة بعض المرتفعات وردم المنخفضا

او مقعره(حٌث ان الموقع المقعر ٌبدو للناظر  بالمساحه وتختلف بالتضارٌس )مستوٌه او محدبه

كبٌراًوالموقع المحدب ٌبدو صغٌراًوعملٌاً فً تصمٌم الموقع ٌإثر الشكل الفضائً االساسً 

،اي تغٌٌرات بسٌطه تتبع التموج الطبٌعً  للتكوٌن ، اما التؤثٌر العام فٌتمثل فً عمل بسٌط

                                    للموقع)سهول،مرتفعات،بحٌرات،قمم(.

فؤن التغٌٌرات تكون اكبر بسبب الخطوط الهندسٌه للمحتوٌات  اما التصمٌم الهندسً   

لم والمكونات والعناصر المعمارٌه االنشائٌه )الجدران السانده ،المحجرات ،السال

                                                                         ،الشرفات...الخ(من هذا ٌمكن الحكم على براعة المصمم لمستوى جمالٌة الموقع المستوي.

عندما ٌكون الموقع من مرتفعات ومنخفضات متساوٌة المساحه ٌجب تكبٌر احداهما من    

لتحسٌن التؤثٌر الفضائً للموقع وفً بعض الحاالت ٌتوجب ان ٌعمل  خالل الحفر والردم وذلك

مره  3-2فً موقع الحدٌقه انحدرات وكقاعده ٌجب ان ٌكون طول قاعدة االنحدار تساوي 

وارتفاعه ولكن لٌس دائماً االنحدار افضل الحلول لنهاٌة حاده ألنها تحتل مساحه كبٌره وملء 

باألخص عندما نحتاج الى التوفٌر بالمساحه اال فؤن بناء كبٌر من التراب وفً بعض الحاالت و

                                                                                                              جدار ساند صغٌر ممكن ان ٌعوض فً تحقٌق ارتفاع المنحدر.

نامٌكٌه للماشً بشكل جلً وكٌف ٌتم توجٌه اشعة الموقع الكبٌر ٌشٌر الى وضوح الخطوط الدٌ  

الشمس للمنظور العام فً المواقع الشدٌدة االنحدار كالمرتفعات ،ٌمكن ان تستخدم كتكوٌنات 

للوقاٌه من الرٌاح والضوضاء ومالئمة ألبراز منظر ما وللربط التكوٌنً مع الطبٌعه المحٌطه 

                                                                                         ات والشالالت.،كذلك تمنح امكانٌه دٌنامٌكٌه الماء كالنافور

الموقع االفقً ٌسمح بؤستخدامه االقصى لمستوى واحد ولكً تتجاوز التوحٌد فٌجب خلق تنوع  

                                                           بٌن االماكن المفتوحه والمكتسٌه باالشجار وكذلك التالعب بااللوان .

                                                              مرحلة التصمٌم التفصٌلً للفضاءات الخارجٌه  -3

وهً تلً مرحلة وضع المخطط االساسً للموقع وتعتبر امتداداً لها .اي ان المخطط     

وشراٌٌن الحركه فً حٌن التصمٌم  وٌوضح مساحات االستعمال ع ٌإشراالساسً للموق
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التفصٌلً للفضاءات الخارجٌه هو عملٌة اختٌار وتحدٌد المكونات والعناصر )المواد 

االنشائٌه،النباتات وانواعها المختلفه ،السطوح،المبلطات وانواع المفاصل ،المسقفات 

تؤثٌر كل منها على االخرى للخروج  ،المسطحات المائٌه عناصر التؤثٌث المتنوعه ودراسة

            بحلول مالئمه ونهائٌه الستخدام الفضاءات الخارجٌه بٌئٌاً ووظٌفٌاً وساٌكولوجٌاً.

ان مرحلة التصمٌم التفصٌلً تعنً اعطاء خصوصٌه للفضاءات الخارجٌه ضمن الموقع   

ونمط االستعمال واالمكانٌات المتاحه  وتلعب الخلفٌه الثقافٌه والتقالٌد والحاله االجتماعٌه والمناخ

 للصٌانه دوراً اساسٌاً فٌها.

                                                                                               مرحلة التصمٌم  -4

ان تصمٌم الحدائق هو امتداد لعملٌةتصمٌم الموقع وهً من االمور المهمه التً ٌجب     

انجازها قبل المباشره بؤنشاء الحدٌقه والسبب الرئٌسً فً فشل الكثٌر من الحدائق هو تنفٌذها 

بدون تصمٌم مسبق فاالرتجال ٌكلف كثٌراً كما انه الٌإدي الغرض من انشائها فتحدث اخطاء 

الٌمكن تالفٌها ،بعد ذلك ٌعمل مخطط بسٌط قبل الشروع بتنفٌذها باالستناد الى مرحلة الدراسه 

المٌدانٌه للموقع التً تسبق هذه المرحله ووضع المخططات التوضٌحٌه االولٌه التً تحتوي 

على المكونات المقترحه للحدٌقه ومواقعها بما فً ذلك نظام الري وتعطً هذه المرحلتٌن 

الصوره التقرٌبٌه لما ستكون علٌه الحدٌقه مستقبالً وٌحدد طراز التصمٌم بعد االخذ بنظر 

بة المالك وظروف الحدٌقه ومساحتها وما ٌناسبها وفق االسس العلمٌه وعلى االعتبار رغ

فاذا كان فنٌاًمتدرباً فللمصمم حرٌة التصمٌم واما اذا كان  ،الشخص المكلف باالدامه بعد التصمٌم

بستانٌاً او حرفٌاً فٌجب اختٌار التصمٌم البسٌط االدامه وبعد ذلك تعرض هذه المخططات على 

للتداول ووضع المالحظات النهائٌه مع بٌان كلفة التنفٌذ ثم ٌعمل المصمم خارطه  مالك الحدٌقه

فً الحدائق  1/111رئٌسٌه تضم كل المخططات المشار الٌه وبمقٌاس رسم ٌفضل ان ٌكون 

ذات المساحه الصغٌره والمتوسطه وٌصغر هذا المقٌاس كلما كبرت المساحه وان المخطط 

ثابته ولٌس مإقته لكً ال ٌتعرض للمسح والتلف اثناء التنفٌذ الرئٌسً ٌجب ان ٌإسم بالوان 

،وعند االنتهاء من هذا المخطط ٌسجل مقٌاس الرسم فً اسفلها مع وضع المفتاح لٌتسنى قراءتها 

ومعرفة االهداف المرسومه فٌها ،وطرق عمل واظهار التصمٌم الرئٌسً ،وهً ترجمة للفكر 

                                                                        -التصمٌمً وعلى النحو اآلتً:

                                                                                                    -ٌدوٌاً: -1

( TOW DIMENTION( على ورق كارتون او ورق ترٌس ببعدٌن )planبعمل مخطط ) -1

 FREEاو بدونه اي الخطوط الحره  واالدوات الهندسٌه GRAPHICادوات الكرافٌك  بؤستخدام
HAND  التً ٌلجؤ الٌها المصممون حٌث تظهر للمبتدئٌن ألول وهله بسٌطه ولكنها فً الحقٌقه

                                                               اصعب الخطوات ألعتبارات عدٌده اهمها فهم المصمم العالقه بٌن الخطوط والعناصر
. 

                                                                          بعمل المجسمات الكرتونٌه . -2
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                                   .بؤستخدام برنامج االوتوكاد -بؤستخدام الحاسوب وبعدة برامج : -3

. 

                                                                                               -مرحلة التنفٌذ : -5

عند االنتهاء من عملٌة التصمٌم ٌحدد موعد التنفٌذ المقترح وما ٌستغرقه من وقت والبد      

ل السنه من اختٌار الموعد المناسب لما لذلك من عالقه مباشره بحٌاة النبات وصلتها بفصو

وتقلبات الجو على العكس من المشارٌع العمرانٌه التً التتؤثر كثٌراً بالظروف البٌئٌه وٌجب 

االخذ بنظر االعتبار مواسم زراعة النباتات حٌث تحدد موعد عملٌات التنفٌذ المقترح قبل هذه 

قٌادة وادارة  المواسم وذلك لزراعة النباتات فً موسمها .ان الجدوله المناسبه للمواعٌد تسهم فً

عملٌة التنفٌذ بالمستوى المطلوب ،إذ ان مرحلة التنفٌذ هً خاتمة مراحل إنشاء الحدٌقه ومحصلة 

 -الجهود المبذوله ،وتشمل عدة خطوات وهً:

تنفٌذ جمٌع المكونات التكمٌلٌه :وهذه المكونات هً منشآت معمارٌه وفنٌه ومرفقات اخرى  -1

ات والشالالت ومنظومة الري ومححدات فنٌه او جلسه متتمه للتصمٌم كالمماشً والنافور

وغٌرها ان وجدت وٌتم بنائها فً مواقعها حسب المخطط ومقٌاس الرسم لذا فؤن موقع العمل قد 

تكدس فٌه مواد بنائٌه فائضه عن حاجة العمل كالطابوق واالسمنت وقطع الخشب وغٌرها نتٌجًة 

 ألنهاء العمل .

االنقاض االنشائٌه ومخلفات البناء من ارض الحدٌقه بؤختالف  وتشمل رفع -تهٌئة االرض: -2

انواعها وصوالً الى التربه االصلٌه للحدٌقه ،قلع واجتثاث الحشائش  واالدغال والتخلص منها 

بحرقها او ابادتها كٌمٌاوٌاً واخطر هذه الحشائش هً الحلفا والثٌل والقصب، تسوٌة التربه 

زراعتها ،واذا كانت الحدٌقه المطلوبه طبٌعٌه وتشمل على  وفحص صالحٌتها للنباتات المراد

تلول او حوض مائً او بحٌره فٌمكن انجاز ذلك فً هذه المرحله .فً معظم االحوال تكون 

التربه مجهده او مستنزفه فرغم خلوها من االمالح مثالً وصالحٌتها للزراعه فؤنها تكون طٌنٌه 

الضرورٌه لنمو النباتات وللحصول على تربه ذات نسجه او مكبوسه او تفتقر للعناصر الغذائٌه 

اسفنجٌه سهلة الصرف وتحتوي على المواد الغذائٌه ٌجب ان تغطً التربه االصلٌه بطبقه من 

سم او اكثر حسب طبٌعة الموقع.وبعد فرش الزمٌج وتعدٌله ٌغطى 31الزمٌج النهري بسمك 

زمٌج بالحراثه وتعدل مرة ثانٌه .ان من سم وهذه بدورها تخلط مع ال3بالمواد العضوٌه بسمك 

المهم فً هذه المرحله استعمال المواد العضوٌه ألفتقار الترب العراقٌه الٌها بسبب الحراره 

العالٌه صٌفاً التً تعمل على تجزئة المواد العضوٌه كما انه ٌتعذر استعمال المواد العضوٌه 

.بعد ان تكون التربه قد اعدت وفق  الحقاً بعد الزراعه خصوصاً فً حالة المسطح االخضر

الخطوات السابقه البد من تجربة منظومة الري وتعٌٌر التربه لتترطب التربه بالكامل وٌستقر 

سطحها وٌستحسن ترك التربه ألسبوعٌن للسماح لبذور االدغال وراٌزومات الحلفا والثٌل 

منها وتعدل تعدٌالً نهائٌاً  والقصب التً قد تكون موجوده بالنمو والظهور عندها تنظف التربه

 وبهذه الخطوات ٌكون الموقع معداً للقٌام بتنفٌذ التصمٌم المقترح للحدٌقه.
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خ ٤سغٜ اط رزؤصغ ٘ظح رزجب٠ٓ اٌّؼب١٠غ اٌّـزؼٍّخ ٌٍّٕبؽك اٌشؼغاء ِٓ ثٍض ٤سغ ِٚٓ ِٕطم

غ١غ اٌّؼب١٠غ ثبٌظغٚف إٌّبس١خ ٚاٌّبص٠خ ٚاٌطج١ؼ١خ ٌٍّٕطمخ , فبٌّؼب١٠غفٟ إٌّطمخ اٌجبعصح 

اٌّؼب١٠غفٟ إٌّبؽك اٌذبعح , ٚثٙظا اٌمٛي ٠ٕطجك ػٍٝ إٌّبؽك اٌّّطغح اٌزٟ رـًٙ ف١ٙب ػ١ٍّخ 

اٌّضْ اٌىج١غح ٚاٌظغ١غح اٌزشج١غ فٟٙ رشزٍف ػٓ إٌّبؽك اٌجبفخ ٚرزجب٠ٓ ٘ظح اٌّؼب١٠غ ث١ٓ 

ِٓ اٌٚٝ اٌّذٛالد اٌزٟ ٚاٌّضْ اٌجض٠ضح ٚاٌمض٠ّخ ٌـٌٙٛخ رٛف١غ االعاػٟ ػّٓ اٌّضْ اٌجض٠ضح , 

اجغ٠ذ ٌٛػغ ط١غخ ٌّؼضي اٌّـبدبد اٌشؼغاء وبٔذ فٟ ٔٙب٠خ اٌمغْ اٌزبؿغ ػشغ ػٕضِب الزغح 

J.Shtiben   ٌٍفغص فٟ اٌّب١ٔب ٚالزغح   3ِـبدخ / َMing  ػ٠بصح اٌّـبدخ اٌشؼغاء فٟ أىٍزغا

َ  ½  فمض ٚػغ اٌّؼضالد االر١خ ٌىً فغص ٚسظض Tolvinsklثؼ٠بصح االعرفبع اٌؼّٛصٞ اِب 

َ ٌٍّـبدبد اٌّشظظخ ٥ٌٌؼبة  4َ ٥ٌؿزغادخ اٌفؼبٌٝ ) اٌزّشٟ ( ,  3وذضائك اؽفبي ٚ

ح وً ِٓ ٚالزغَ ٌٍفغص اٌٛادض ,  7.5اٌغ٠بػ١خ ثذ١ش ٠ظجخ اٌّجّٛع اٌىٍٟ ٌٍّـبدبد اٌشؼغاء 

Lons  ٚBragin  ِؼضالد اسغٜ رؼزّض ػٍٝ ِٛلغ اٌضٚي دـت سطٛؽ اٌؼغع فىٍّب الزغثٕب

اٌضعاؿبد اٌزٟ لبَ  ِٓ سؾ االؿزٛاء وبْ ِٓ اٌؼغٚعٞ ػ٠بصح ٔـجخ اٌّـبدبد اٌشؼغاء , ٚرش١غ

/ ٌٍفغص ِٓ اٌّـبدخ اٌشؼغاء فٟ  ²َ 7ثٙب ِشططٛا اٌّضْ االعٚث١خ اٌزٟ رشظ١ض ِـبدخ 

فٟ ف١١ٕب ػٍّب   ثبْ ِغاوؼ ٘ظح اٌّضْ رفزمغ  8َ²فٟ ِٛؿىٛ ٚ  ²َ 11ٌفغٔـ١خ ِٚـبدخ اٌؼبطّخ ا

أظٙغد جّؼ١خ اٌزغف١ٗ االِغ٠ى١خ رمض٠غاد ٚاؿؼخ اٌّضٜ ٌٍّـبدبد اٌٝ اٌّـبدخ اٌشؼغاء , 

٘ىزبع  25اٌف ٔـّخ ِمضاع  100اٌشؼغاء فمض الزغدذ اْ رؼُ اٌّضْ اٌزٟ ٠جٍغ ػضص٘ب ؿىبٔٙب 

ا٢ف ٔـّخ فمض ٚجضد   ١ٙ١10خ وىً اِب ثبٌٕـجخ ٌٍّضْ اٌزٟ ٠مً ػضص ؿىبٔٙب ػٓ ِٓ االعع اٌزغف

ششض ٚأعرؤد صائغح شئْٚ اٌّزٕؼ٘بد  400ِٓ اٌٙىزبع ٌىً  0.4اٌجّؼ١خ اْ ٠شظض ف١ٙب 

ٔـّخ ِٓ اٌـىبْ ١ٌىْٛ ِزٕؼ٘ب   صاسً  100ٌىً  ²َ 4000االِغ٠ى١خ اْ ٠شظض فٟ االلً 

ِٓ ِـبدخ وً ِض٠ٕخ وذض اصٔٝ  %10الزغدذ رشظ١ض ٔـجخ اٌّض٠ٕخ اٚ ثبٌمغة ِٓ دضٚص٘ب ٚ

٥ٌغغاع اٌزغف١ٙ١خ ٕٚ٘بن اٌؼض٠ض ِٓ االفزغاػبد اٌّؼضح ِٓ لجً ِشططٟ اٌّضْ رش١غ اٌٝ اْ 

ٚػ١ٍخ فؤْ اٌّـبدخ اٌى١ٍخ ٌٍّزٕؼٖ  ²َ 60-50اٌفغص اٌٛادض ِٓ ػٚاع اٌّزٕؼ٘بد ٠شغً ِال٠مً ػٓ 

ا٢ف ٔـّخ ٚ٘ظا ٠ؼٕٟ   ٠10ٕخ ػضص ػٚاع ِزٕؼ٘برٙب اٌف ِزغ ِغثغ ٌّض ٠400جت اْ ال٠مً ػٓ 

اْ ِـبدخ اٌّزٕؼح رؼزّض اؿبؿب   ػٍٝ ؿىبْ اٌّض٠ٕخ ػٍّب   ثؤٔخ ١ٌؾ  ٕ٘بن ط١غخ ٔٙبئ١خ ٌذـبة 

 ٘ظح اٌّـبدخ .
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 الوحاضراث النظريت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٟٔاٌـٍٛن اٌؼمال 

  ) اٌـٍٛن اٌزم١ٍضٞ ) اٌّٛعٚس ِٓ االثبء ٚاالجضاص 

 ) اٌـٍٛن اٌّضبٌٟ ) ٘ٛ دبطً جّغ اٞ ٔٛػ١ٓ ِٓ االٔٛاع اٌضالصخ اٌّظوٛعح  

 

                                                                                                

اٌذغاعح , شضح االشؼبع اٌشّـٟ , اٌغؽٛثخ إٌـج١خ , شضح ٟٚ٘ ِمب١٠ؾ ػٛاًِ إٌّبر ) صعجبد 

 اٌغ٠بح , اٌزجشغ , ٔـجخ ؿمٛؽ االِطبع , ػٛاًِ اٌزغثخ ( .

 

  

ٟٚ٘ ِؼب١٠غ ٔـج١خ دـ١خ ٍِّٛؿخ ٚغ١غ ٍِّٛؿخ رشزٍف ِٓ ششض ٤سغ , رزذمك ِٓ سالي 

اٌطج١ؼٟ ٌّىٛٔبد اٌذض٠مخ االؿبؿ١خ ٚاٌزى١ٍ١ّخ , ٚوظٌه ِٓ سالي اٌجؼض٠ٓ ثؼبص اٌضالصخ ٌٍشىً اال

سالي اٌغٚائخ ٚاالطٛاد ٌٍظالي ٚأؼىبؿبد اٌّبء , ِٓ سالي اٌجؼض اٌشفٟ اٌّزذمك ِٓ 

 اٌّغغٛثخ .

                 

  

اٌظغٚف اٌّذ١ٍخ ٌىً ِض٠ٕخ  رزٛلف اٌّؼب١٠غ اٌزشط١ط١خ ٌٍذضائك ٚاٌّزٕؼ٘بد ثظفخ ػبِخ ػٍٝ 

٠ٚشظض ٌىً فغص ِٓ ؿىبْ اٌّض٠ٕخ ِـبدخ ِذضصح ِٓ اٌّـبدبد اٌشؼغاء , ٚ٘ظح اِب اْ رىْٛ 

ػٍٝ شىً ِٕبؽك سؼغاء ث١ٓ اٌّـبوٓ ِٕٚبؽك سؼغاء فٟ اٌّغاوؼ اٌّشزٍفخ فٟ اٌّض٠ٕخ ِٕٚٙب 

فٟ ادظبئ١بد ٕخ .ِغوؼ اٌّجبٚعح اٌـى١ٕخ ٚأس١غا   لض رىْٛ ِـبدبد سؼغاء ػٍٝ ِـزٜٛ اٌّض٠

ٚجض اْ ِب ٠شض اٌّٛاؽٓ ِٓ اٌّـبدخ اٌشؼغاء فٟ اٌٍّّىخ اٌّزذضح  1980االُِ  اٌّزذضح ٌؼبَ 

, ٚال٠ٛجض ِمبعٔخ ِغ اٌّـبدخ  ²َ 18ٚفٟ اٌٛال٠بد اٌّزذضح  ²َ 20ٚفٟ االرذبص اٌـٛف١زٟ  ²َ 24

 ²َ 2عد ثّـبدخ اٌشؼغاء اٌزٟ رشض اٌّٛاؽٓ اٌّظغٞ ٚاٌزٟ رزٕبلض ػبِب   ثؼض ػبَ ٚلض لض

فٟ اٌؼبَ ٔفـٗ ٚطوغ اْ ٕ٘بن ٌٍزغ٠ٚخ ٚاٌزغف١ٗ ػٍٝ ِـزٜٛ اٌّجبٚعح اٌـى١ٕخ رذزـت ِـبدزٙب 

 ػٍٝ اؿبؽ ػضص ؿىبْ اٌّجبٚعح اٌـى١ٕخ فّضال   ِٓ ثؼغ اٌّؼب١٠غ اٌؼغث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ فٟ ٘ظا

فٟ اٌٛال٠بد ٌٍششض , اِب  ²َ 4.2اٌّجبي جّٙٛع٠خ ِظغ اٌؼغث١خ رمضع اٌّـبدخ اٌشؼغاء ثـــ 

ٌٍششض , وّب ٠مضع ِؼضي ٔـجخ اٌّـبدخ اٌّفزٛدخ ِٓ ِـبدخ اٌّجبٚعح  ²َ 21اٌّزذضح فٟٙ 

, اِب اٌّؼضالد %15اِب  فٟ إٌّـب فمض ثٍغذ  %17.5ٚفٟ اٌؼغاق  %37اٌـى١ٕخ فٟ اٌّب١ٔب ِضال   ثـ 

فٟ اٌىض١غ ِٓ ّٔـخ 1000 ٌىً  ²/ َ 4200 2100 - اٌزشط١ط١خ فٟ إٌّبؽك اٌّفزٛدخ فزمضع ث١ٓ 

 اٌضٚي اٌظٕبػ١خ .

Climate Criteria of Gardens  الوعايير الوناخيت

 للحذائك

Asethetic Criteria of Gardens  الوعايير الجواليت

 للحذائك

Planning Criteria of Gardens الوعايير التخطيطيت للحذائك 


