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يعزف كثري من املتسوقني عن زيارة الشوارع التجارية التقليدية يف املدن السعودية  
ة الكبرية املغلقة لوجود التكييف يف املجمعات التجاري التسوق فأصبحوا يفضلون

حتسني بيئة التسوق يف الشوارع التجارية باملدن   هتدف الورقة إىل.ووسائل الراحة
السعودية واختري شارع األمري بندر بن عبدالعزيز املعروف بشارع السويكت يف مدينة 

لت عىل  اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي الوثائقي املسحي و اشتم. اخلرب كحالة دراسية
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سلط اجلزء األول الضوء عىل منهجية . مباحث رئيسة يكمل بعضها البعض مقدمة وأربعة
اجلزء الثاين  بينام خصص. الدراسة فحدد هدفها وغاياته ونطاقها وأسلوب مجع املعلومات

ملراجعة أدبيات إعادة إحياء الشوارع التجارية التقليدية وركز عىل دراسات الشوارع 
أما اجلزء الثالث . ية الواقعة يف املناطق املركزية وناقش التجارب العامليةالتجارية السكن

 .بينام قدم اجلزء الرابع اخلالصة والتوصيات .حلل الوضع الراهن لشارع األمري بندر
يتضح من النتائج أن شارع األمري بندر يف حالته الراهنة يفتقر إىل اخلدمات العامة والصيانة 

ً فضال عن ذلك  األنشطة الثقافية معدومة يف الشارع كام انه ال وشح مواقف  السيارات
فيام توجد بعض األرايض الفضاء و بعض املباين املتهالكة .للجلوس للراحة أماكن يوجد

اقرتحت الدراسة أن يكون الشارع خمصصا  .التي يمكن االستفادة منها لتطوير الشارع
شاهبة بالقرب من بعضها كمحالت الذهب للمشاة فقط و أن تكون األنشطة التجارية املت

مثال لكي يتسع الوقت للمتسوق يف املقارنة ما بني السلع و البضائع املختلفة كام يقرتح 
توفري أماكن للعب األطفال وأماكن للجلوس وممارسة النشاطات الرتفيهية والثقافية و 

 .مظالت لكي تقي الناس من حرارة الشمس
 

 ،شوارع املشاة، التسوق  التجارية التقليدية، تطوير املدن ، إعادة اإلحياء،الشوارع  
 .اخلرب، اململكة العربية السعودية
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Toward improving the shopping environment in the traditional 
commercial streets of the Saudi cities – the case of Prince 

Bandar bin Abdulaziz Street in AlKhobar 

Abstract:
 Many shoppers refrain from visit the traditional commercial streets in 
Saudi cities, and they prefer to shop in closed large commercial 
complexes because they have air-conditioning and amenities. The paper 
aims to improve the shopping environment in commercial streets in the 
kingdom of Saudi Arabia Cities, Prince Bandar bin Abdulaziz Street 
known as Alsoiket Street in Alkhobar in eastern province was chosen as a 
case study. The study adopted the descriptive documentary survey 
research methods. The study consisted of four parts. The first Part 
introduce and highlights the methodology of the study,its aim and 
objectives, scope and research method. While the second part devoted to 
the literature review related to revitalizing commercial streets in the 
CBD's and global experiences. Third part analyzesthe current status of 
Prince Bandar Street. And part four of the study devoted to final 
conclusions and recommendations.The findings showed that Prince 
Bandar Street in its current situation lacks public services, car parking in 
addition to that, cultural activities non-existent in the street, and there is 
place for sitting for the rest times, while there is a vacant land and 
dilapidated buildings which can be used for development. The study 
suggested that the street to be used for pedestrians only, and the similar 
commercial activities in the street should be near each other such as gold 
shops; in order to have time for shoppers to compare between the various 
commodities and goods. In addition to that the study suggests places for 
children to play, and shades to protect people from the heat of the sun. 

Keywords:  
 Traditional commercial streets,City Development, Rehabilitation,City 
Centers، Pedestrian Streets,،Alkhobar, Saudi Arabia.
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ًتعترب الشوارع التجارية التقليدية من أهم املناطق جتاريا وسكنيا، حيث يرتكز السكان   ً

فهي قلب املدينة، حيث جيد فيها الفرد مجيع احتياجاته التجارية  .و النشاطات االقتصادية
تعددت أسباب زيارة املتسوقني والسياح إىل . من أطعمة وألبسة ومعدات كهربائية وغريها

ّ، فحتى وقت سابق كانت جتذب السكان السياح كوهنا جتسد املدينة القديمة هذه املراكز
 ّبأزقتها و شوارعها وحمالهتا الصغرية ذات البضائع النادرة وتتيح للمشرتي احلصول عن

 .السلع بأسعار تنافسية
يعد شارع األمري بندر بن عبدالعزيز احد الشوارع التجارية التقليدية يف مدينة اخلرب،  
 بسبب التمركز الكبري للعديد من املحالت التجارية التي يصعب االستغناء عنها، وذلك

 .ًخصوصا للنساء، مثل حمالت الذهب، املالبس اجلاهزة، العبايات واألقمشة
يعزف املتسوقون عن زيارة الشارع لعدة أسباب من أمهها الزحام املروري الذي أدى  

ارات وبالتايل تصاعد الغازات السامة والذي إىل اختناق الشارع بالكم اهلائل من السي
املتسوقون  يفضل .بدوره يؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة املكان مع املزيد من األجواء امللوثة

الذهاب إىل املجمعات التجارية الكبرية والتي تزايدت يف اآلونة األخرية،ويتغاضون عن 
ىل أجواء باردة ومرحية و متسع يف الفرق الكبري يف أسعار السلع املباعة مقابل حصوهلم ع

 .ًاملكان، إضافة إىل وجود وسائل للراحة داخل املجمع وتوفر مرافق الرتفيه
تتمثل مشكلة الدراسة يف فقدان الشوارع التجارية التقليدية للمدن السعودية أمهيتها  

 .التجارية وعزوف املتسوقني عنها وتاليش أمهيتها االقتصادية واالجتامعية
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 :سيتحقق هدف الدراسة من خالل إنجاز الغايات التالية
بإعادة إحياء الشوارع التجارية التقليدية والتعرف عىل  مراجعه األدبيات ذات الصلة •

.التجارب العاملية
حتليل الوضع الراهن للشارع بالرتكيز عىل نسب وأعداد املباين واالستخدامات  •

.ت املباين وحاالت املباينالتجارية والسكنية وارتفاعا
. تطوير مفردات تصميمية إلعادة إحياء الشوارع التجارية التقليدية •
.النتائج والتوصيات •

 

متتد منطقة الدراسة من تقاطع طريق امللك عبداهللا بن عبدالعزيز إىل تقاطع الشارع  
لرشق شارع األمري السادس عرش بطول كيلو ونصف الكيلو تقريبا وحيده من جهة ا

-٣( الشكل. سلطان بن عبدالعزيز ومن جهة الغرب شارع األمري مشعل بن عبدالعزيز
 .٩   صفحة رقم.)١



اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي الوثائقي املسحي واشتملت عىل عده مهام يكمل  
 .بعضها البعض وذلك بناء عىل غاياهتا

 

 

دف مراجعه األدبيات ذات الصلة بإعادة إحياء الشوارع التجارية التقليدية ويركزهت
عىل أساليب إعادة تطوير الشوارع التجارية السكنية الواقعة يف املناطق املركزية 

 . للمدن ومراجعة التجارب العاملية
 

انيه ملنطقة الدراسة هتدف إىل حتليل الوضع الراهن من خالل القيام بمسوحات ميد

۲۰١٤م - المجلد )١( العدد )١( ، ١٤۳٥ھـ مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

وتصوير واجهات املباين و التقاطعات التي تقع يف منطقة الدراسة للتعرف عىل
اخلصائص الفيزيقية ملنطقة الدراسة من أعداد املباين واالستخدامات التجارية 

جتمع هذه املعلومات وتسقط عىل خارطة. والسكنية وارتفاعات املباين وحاالهتا
بعد ذلك حتليل املعلومات باستخدام. GISبرنامج أساس للشارع باستخدام 

اجلداول واخلرائط وعىل ضوء النتائج حتدد املباين التي جيب املحافظة عليها وكذلك 
 وعمل دراسة ميدانية ملنطقة الدراسة  .التي جيب أن تزال يف عمليه التطوير

 

ارع التجارية التقليدية هتدف إىل تطوير مفردات تصميميه إلعادة إحياء الشو
)Design Guidelines ( وذلك بناء عىل ما سيتم استخالصه من مراجعه الدراسات

السابقة و التجارب العاملية يف إعادة إحياء الشوارع التجارية التقليدية و كذلك نتائج 
 .حتليل الوضع الراهن ملنطقة الدراسة

 

 .ت وذلك بناء عىل نتائج املهام السابقةخصصت لتقديم اخلالصة والتوصيا
 

حظيت دراسات إعادة إحياء الشوارع التجارية التقليدية باهتامم الباحثني وأكدت  
فذهبت الدراسات يف اجلانب االجتامعي إىل تنوع األنشطة الثقافية. عىل عدة حماور

ث يتم اجلمع بني النشاطات التجارية والتجارية والرتفيهية للشوارع التجارية التقليدية حي
خيصص الطابق األريض للمحالت التجارية مثل . يف كثري من األحيان والسكنية واملكاتب

واألنشطة الثقافية  ويف  حمالت التجزئة العامة واملتخصصة،  املطاعم، األنشطة الرتفيهية
. الطوابق العليا الوحدات السكنية واملكاتب

 ساحات للمناسبات الثقافية، االحتفاالت، الربامج ًفضال عن ذلك ختصيص  
. االجتامعية، املسابقات، ومرسح الشارع وغريها من املناشط اجلاذبة لسكان وزوار املدن

كام أكدت الدراسات عىل رضورة توفري مراكز للخدمات اإلسعاف و الرشطة لتعزيز 
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شارت أهتامم حيث  ذلك كان للطفل نصيب كبري من االإىل إضافة. الشعور باألمان
الساحات الرتفيهية املزودة يف  األلعاب املناسبة لشتى أو أمهية احلدائق إىل الدراسات 

(City of Santa Monica, 1997). املراحل العمرية

تبنت الدراسات تشجيع شوارع املشاة وحماولة ربطها مع بعضها البعض لتكوين  
حدد شارع املشاة األمثل لراحة . ٍالراحة يف آن واحدحميط ممتاز يف اهلواء الطلق للتسوق و

املستخدمني بأنه هو الذي يكون فيه عرض الشارع ال يتجاوز ارتفاع املباين املحيطة به 
من  وترتكز األنشطة الرئيسية واملهمة يف بداية الشارع وهنايته لكي تكون بذلك احلركة

(Soderholm, 2008; Alexander, 1977) . البداية للنهاية وبالعكس

مرت من الرصيف للجلوس يف ٣ذهبت بعض الدراسات رضورة ختصيص ما يقارب   
اهلواء الطلق أثناء تناول الطعام أو رشب القهوة والشاي ، باإلضافة إىل توفري العديد من 

 ,Alexander and others, 1977;City of Florence (.املرافق العامة كدورات املياه

2010( 

 اجللسات اخلارجية عىل الرصيف للمطاعم و املقاهي): ١(شكل 
(Source: Alexander and others, 1977)
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االهتامم بعملية التشجري بحيث كان الرتكيز عىل أن  ّبينت الدراسات السابقة أيضا  
يكون حجم األشجار متناسب مع حجم املباين، باإلضافة إىل احلرص عىل منع املركبات 

تفعيل  من دخول الشوارع التجارية التقليدية أو تقليل حركتها أذا تعذر ذلك من خالل
أمهية تشجري الساحات العامة إىل تشري الدراسات . ىل امليشدور النقل العام والتشجيع ع

ذلك توفري  إىل إضافة. والرتكيز عىل تلك التي تنمو بشكل عامودي حتى ال حتجب الرؤيا
قنوات مائية ونوافري واستخدام األلوان بشكل فاعل لتوفري أماكن حمببة للميش وكذلك 

 )Alexander, 1977( نفس الوقتللجلوس واالستمتاع باملناظر اجلميلة والتسوق يف
اتفقت الدراسات عىل املحافظة عىل الطابع العمراين املحيل من خالل احلفاظ عىل 
. املباين التارخيية القائمة وإضفاء الطابع املحيل عىل املباين والفراغات احلرضية اجلديدة

يزة مثل أمهية تأكيد املداخل وهنايات الشوارع  باستخدام عالمات ممإىل وأشارت 
وأن يتناسب عرض الشارع مع ارتفاعات املباين وتغيري . األقواس، البوابات، وامليادين

الطويل، (واإلثارة يف التصميم  يتسع وتضيق وذلك خللق التنوع ف اجتاهه وعرضه
٢٠٠٥.( 

 تشجري أسطح املباين): ٢( شكل 
(Source: Alexander and others, 1977)
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أمهية  إجياد ساحات وميادين للتجمع ومزاولة املناشط إىل كام ذهبت الدراسات   
تلعب الساحات وامليادين .  الرتفيهية واالجتامعية يف املناسبات العامة واألعياداحلرضية

ًالعامة يف مركز املدينة دورا هاما يف تقليل ازدحام نتيجة   لكثره األنشطة الستيعاهباً
 ١٥يقارب  ما( قدم ٦٠ إىل ٤٥اقرتحت األكسندر أن ال يزيد عرض امليدان عن . التجارية

نطبق فقط عىل العرض يف االجتاه القصري أما يف االجتاه الطويل يمكن ، وهذا ي) مرت٢٠إىل 
 Alexande, 1977) .( أن تكون بشكل أطول غري حمدد

حجر ، رخام ، (ومن ناحية املواد يقرتح معاجلة األرضيات والتنوع يف عملية املعاجلة   
فع عند املداخل والتنوع يف ألواهنا وأحجامها، التنوع يف مستويات األرضيات فرتت... ) 

ويوىص بتوفري جمسامت و معامل مجالية يف بعض املناطق. وتنخفض يف بعض املناطق
كذلك توفري . ومقاعد لالسرتاحة وأماكن للجلوس و تظليلها عن أشعه الشمس املبارشة

حاويات نفايات بشكل مناسب و توفر اللوحات اإلرشادية واالهتامم باإلضاءة وتنوعها 
).٢٠٠١بدران ، (واالرتفاعاتل واأللوان من ناحية األشكا

 املباين وعروض الطرق الرتفاعاتتؤكد الدراسات عىل مراعاة احلدود القصوى   
أمهية حتديد إىل كام تشري الدراسات .سواء خصصت للسيارات أو تلك املخصصة للمشاة

  يف مركز املدينةالساحات العامة): ٣ (شكل
(Source: Alexander and others, 1977)
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محاية الساحات و املناطق اخلرضاء، احرتام مداخل املباين خاصة ذات البعد التارخيي، 
ً السالمة واألمان خصوصا للمشاه احرتامًفضال عن ذلك . املناظر الطبيعية واملباين املعامرية

 ).٢٠٠٢ احلمود،;٢٠٠١ بدران،(
 

بعد مراجعة أدبيات  إحياء الشوارع التجارية التقليدية اختري مركز مدينة سانتا مونكا  
ية وذلك لتشابه ختطيط املدينة مع مدينه اخلرب من كحالة دراس) الشارع الثالث(األمريكية 

 .ناحية الشوارع الشبكية وتشابه شارع األمري بندر مع شوارع مدينة سانتا مونكا األمريكية
 

، كاليفورنيا الغربية، يف سانتا مونكاهي مدينة ساحلية يف مقاطعة لوس أنجلوس  
ًغربا، اهلادي املحيطيف مونكا سانتا خليجاملدينة جتاور ،األمريكية املتحدة الواليات
 وفينيسًرشقا،  فيستا ومار أنجلوس لوس وغربًشامال،  وبرينتوود باليسيدز وباسيفيك

َ قدر عدد السكان بحوايل ٢٠٠٦ًطبقا إلحصاء السكان عام . ًجنوبا ِ .  نسمه١٠٣٢٥٥ُ
للشوارع و يتواجد به الشارع الثالث وهو شارع يتميز مركز املدينة فيها بالتخطيط الشبكي 

.  مرت تقريبا وهو يشكل املتنزه واملتسوق الرئييس للمدينة٨٠٠خمصص للمشاة بطول 
(City of Santa Monica, 1997). 
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  سانتامونكاةخطط العام للشارع الثالث يف مدينامل): ٤(شكل 
(Source: City of Santa Monica, 1997)

 مباين ملواقف السيارات العامة متعددة األدوار موزعه بشكل خيدم ٦يقع يف الشارع   
، كام رقمت املباين بحيث يستطيع املستخدم تذكر مكان وقوف سيارته، جانبي الشارع

 أدوار  وتوضع لوحه خارج املبنى توضح ٩ سيارة مكونة من ٤٠٠يتسع كل مبنى عىل 
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كام حددت أول ساعتني جمانا ، اجلاميل هلا ام تم االهتامم بالشكلك، املواقف الشاغرة: كميه
 دوالر ٩للوقوف و بعدها حتسب النصف ساعة بواحد دوالر أمريكي إىل إن تصل 

أمريكي كحد أقىص تدفع يف جهاز خاص قبل ركوب السيارة لتجنب االزدحام عند 
 . مصاعد و سلمني للهروب٤كام توفر فيها ، اخلروج

الشارع من ممشى رئييس يف املنتصف وممشيني جانبيني بالقرب من املحالت كام يتكون   
التجارية واملطاعم عىل امتداد الشارع ومل يشرتط ارتفاع معني للمباين فهي ترتاوح من دور 

. )٥( ادوار كام هو موضح يف شكل ٥واحد إىل 

لة سينام مما ساهم إىل جعل كام تم توفري أنشطة ثقافية يف الشارع مثل مرسح مغلق وصا  
ومن ناحية توفري املرافق العامة فقد تم ، الشارع كثيفا بالزوار من املدينة ومن خارجها

توفري محامات للرجال و محامات للنساء كام خصصت لذوي االحتياجات اخلاصة وتم 
توزيعها يف أرجاء الشارع و وضعت لوحات إرشادية لتوجيه الزوار إىل أماكن تواجد 

). ٧(حلاممات  كام هو موضح يف الشكل رقم ا
وروعي وضع جلسات داخلية وجلسات خارجية للمطاعم و املقاهي تصل يف  

 مرت مزودة بمظالت متحركة تفتح يف األوقات التي تكون فيها احلرارة ٤ مرت إىل ٣حدود 
). ٨(عالية موضحة يف الشكل رقم 

وجود مواقف متعددة ): ٥ (شكل
 األدوار ختدم املستخدمني للشارع

 

منظر عام للشارع واملحالت ): ٦ (شكل
 عىل جانبيه حيث خصص للمشاة فقط
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رع و االختالف  يف مستويات الشارع حيث كام تم التنوع يف استخدام أرضيات الشا
املمشيني اجلانبيني أعىل من املمشى الرئييس لقرهبا من املحالت التجارية و تم وضع 

لبيع ) أكشاك(جمسامت مجالية و نوافري مائية يف وسط الشارع كام زود بمحالت صغريه 
 .اإلكسسوارات

اجة ودخول عامل النظافة إىل يتم دخول سيارات اخلدمة والنظافة فقط يف أوقات احل  
املوقع والتنظيف باستمرار كام تم وضع دعائم حديديه متحركة يف التقاطعات بحيث تفتح 
لسيارات اخلدمة والطوارئ وحتديد التقاطعات بألوان أرضيات متناسقة مع امتداد الشارع 

ة وتأمني وذلك يساعد عىل ختفيف احلركة املرورية وتم تزويد التقاطعات بإشارات للمشا
كبائن هاتف عموميه وخريطة للشارع توضح فيها املحالت واخلدمات كام تم استخدام 
بعض املباين كأسطح خرضاء ووضع فيها جلسات و مقاهي ووضعت جلسات و كرايس 

 .عامه للمستخدمني و تم تظليلها باألشجار
فردات وبناء عىل مراجعة األدبيات وحتليل احلالة الدراسية يمكن استخالص امل  

 :التصميمية التالية

 جيةجلسات املطاعم اخلار): ٨ (شكلمحامات عامة ): ٧ (شكل
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 املفردات التصميمية): ١(جدول 
الوصف نوع النشاط#

 التشجري 1
ــسبة  ● ــادة ن ــاين وزي ــشوارع وأســطح املب ــشجري ال ت

 .املسطحات اخلرضاء

ــتخد  ●النقل 2 ــل اس ــام وتقلي ــل الع ــتخدام النق ــادة اس ام زي
.السيارات يئي

ب الب
جلان

ا

.نوات املائية لتلطيف األجواءاستخدام الق  ●الشكل العام 3
.ترتكز يف الدور األريض  ●
.تتفاوت من ناحية املساحة  ●

 املطاعم 1
استخدام الرصيف اخلارجي للجلوس، بـام يقـارب   ●

. قدم٢١
 .ها يف الدور األريضموقع  ●

 حمالت التجزئة 2
.فافواجهات املحالت تكون من الزجاج الش  ●
.يف األدوار العلوية  ●

 شقق سكنية 3
.مداخل خلفية أو جانبية  ●
.يف األدوار العلوية  ●
.مفصولة عن الشقق السكنية  ● املكاتب 4
.مداخل خلفية أو جانبية أو أمامية  ●
ـــاالت   ● ـــة واالحتف ـــبات الثقافي ـــستخدم للمناس ت

.امعية ومرسح الشارعوالربامج االجت األماكن الرتفيهية 5
.تكون حماطة باملطاعم واملقاهي  ●

.توفري األلعاب ملختلف املراحل العمرية  ●أمكان لعب األطفال 6
.توزيع دورات بحيث ختدم مجيع املستخدمني  ●

ي االحتياجــات اخلاصــة  واألطفــال يف مراعــاة ذو  ●دورات املياه 7
.تصميم دورات املياه

 .توفري مكتب للرشطة  ●

عي
جتام

ب اال
جلان

ا

 ز خدماتمراك 8
.مصىل للرجال والنساء  ●
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الوصف نوع النشاط#

1
عرض الشارع وارتفـاع 

املباين
العرض األمثل للشارع أن يكـون نفـس ارتفـاع املبـاين 

.الواقعة عليه
.تظليل أماكن املشاة واجللوس  ●
.توفري أماكن جلوس وسالالت مهمالت  ●
.تنويع يف مستوى أرصفة املشاة  ●  رصيف املشاة 2

.تنويع يف استخدام املواد  ●
خلفية أو مواقف املكاتب والشقق السكنية تكون يف   ●

).القبو(يف الدور السفيل 
لكل وحدة سكنية جيب توفري موقـف : الشقق السكنية

.واحد
 من مساحة املكاتـب جيـب تـوفري ² م٧٥لكل : املكاتب

.واقف واحدم
املحالت التجارية تكون املواقف خلفية أو متعـددة   ●

.األدوار

املواقف 3

 من مـساحة املحـل التجـاري جيـب تـوفري ² م٥٠لكل 
.موقف واحد

.حلديثةالتنويع يف استخدام الطرز املعامرية ا  ●
.الربوز والدخول يف كتل املباين  ●
خدام األلــوان جلــذب املــستخدمني التنويــع يف اســت  ●

.وكرس حاجز امللل
واجهات املباين 4

.استخدام كارسات الشمس  ●

مي
صمي

ب الت
جلان

ا

اإلضاءة 5
املوجهـة : (اإلضاءة يف املرشوع التنويع يف استخدام  ●

 للمباين عىل املباين، إلبرازها، املوجهة عىل األشجار،
واســتخدامها بعــدة إضــاءة طــرق املــشاة اخــتالف
.مستويات
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متتد منطقة الدراسة من تقاطع طريق امللك عبداهللا بن عبدالعزيز إىل تقاطع الشارع  
السادس عرش بطول كيلو ونصف الكيلو تقريبا وحيده من جهة الرشق شارع األمري 

 .)٩( ًسلطان بن عبدالعزيز ومن جهة الغرب شارع األمري مشعل بن عبدالعزيز، الشكل

 النطاق املكاين للدراسة): ٩(شكل 
 )م٢٠١٠  (،وزارة الشؤون البلدية والقروية: املصدر
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يبلغ طول شارع األمري بندر من تقاطع طريق امللك عبداهللا إىل تقاطع الشارع  
 مرت مكون من رصيف من كل ١٨السادس عرش كيلو ونصف الكيلو تقريبا وعرضه 

 ٨ مرت ومسارين بمجموع ٦  مرت وموقف سيارة من كل جانب بمجوع٤جانب بمجموع 
، )٩( مرت كام يف الشكل رقم ٣مرت كام خيتلف عرض الرصيف يف بعض األماكن ليصل إىل 

 ادوار وتقدر إعداد مواقف ٥وترتاوح ارتفاعات املباين الواقعة عليه ما بني دور واحد إىل 
 . موقف تقريبا عىل امتداد السوق وعىل جوانب تقاطعاته٧٠٠السيارات ب 

 تفصيل عرض شارع األمري بندر بن عبدالعزيز باخلرب احلايل): ١٠ (شكل
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حركة مرور السيارات يف التقاطعات املحيطة ): ١١ (شكل 
 بشارع األمري بندر بن عبدالعزيز    

 

خدام السكني تشكل النسبة األكرب يف استخدامات األرايض من حيث العدد االست  
نصيب كل من  من جمموع املباين يف منطقة الدراسة بينام  تراوح% ٩٠التجاري حيث بلغ 

االستخدام التجاري واالستخدام السكني واخلدمات الصحية واخلدمات الدينية 
كام شكلت النسبة األكرب يف استخدامات األرايض من %.٣ إىل ١%واألرايض الفضاء من 

من جمموع مساحة منطقة % ٨٢  السكني التجاري حيث بلغ حيث املساحة االستخدام
و تراوح نصيب كل من االستخدام السكني و اخلدمات % ٩الدراسة و يليه التجاري 

 %.٤ إىل ١%الدينية و األرايض الفضاء و اخلدمات  الصحية  من 

الشوارع يف منطقة الدراسة 
تعتمد الـنمط الـشبكي ذو 
اجتــاه واحــد يف الــشارع 
وينعكس االجتاه يف الشارع 
الذي يليه وهذه الطريقة هلا 
اجيابيــات بحيــث يــستطيع 
السائق الدوران عـىل بلـك 
بسهوله ويوضـح الـشكل 

ــم  ــة ) ١١(رق ــاه حرك اجت
ـــــسيارات يف  ـــــرور ال م

اطع مـع الشوارع التي تتقـ
 .منطقة الدراسة
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أعداد و مساحات استخدامات األرايض): ٢ (جدول
العدداملساحة % عدد % ٢م استخدامات األرايض

٦٨٧٩٥٩٠١٩٩٨٢سكني جتاري
١٦٤١٢٥٢سكني

٣٥٨٩٣٦٤خدمات صحية
١٨٣١٢٥٢فضاء

٦٦٤١٢١خدمات دينية
٧٧٢٥٢٤٩ جتاري

٨٤٢٤٥١٠٠٢٢١١٠٠ املجموع

استخدامات ): ١٢ (شكل
بشارع األمري بندر بن األرايض 

 عبدالعزيز
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ن جمموع منطقة م% ٥٣ ادوار ٤ إىل ٣ من  ةتشكل املباين من حيث املباين املكون  
 ٤ ادوار فأكثر فقد شكلت نسبة ٥أما % ٤٣الدراسة تليها املباين من دور ودورين بنسبة 

 ادوار حيث ٤ إىل ٣كام شكلت النسبة األكرب يف ارتفاعات املباين من حيث املساحة من %.
 ادوار ٥أما % ٤٢ دور بنسبة ٢ إىل ١من جمموع منطقة الدراسة من ثم يليها % ٤٩بلغت 
  %.٩ثر فقد شكلت النسبة األقل وهي فأك

 أعداد و مساحات ارتفاعات املباين): ٣(جدول 
العدد املساحة % عدد % ٢م ارتفاعات املباين

٤٢ ٣٥٨٣٢٤٣٩٢ دور٢ إىل ١
٤٩ ٤١٧٥٩٥٣١١٥ أدوار٤ إىل ٣
 ٩ ٧٣٧٢٤٨ أدوار فأكثر٥

١٠٠ ٨٤٩٦٣١٠٠٢١٥ املجموع

ارتفاعات املباين ): ١٣ (شكل
 بشارع األمري بندر بن عبدالعزيز
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تشكل املباين ذات احلالة اجليدة النسبة األكرب يف حاالت املباين من حيث العدد فبلغت  
أما املباين % ١٦من جمموع منطقة الدراسة ، ويليها املباين ذات احلالة املتوسطة بنسبة % ٧٥

 %.٩الرديئة التي جيب إعادة بنائها من جديد فشكلت النسبة األقل وهي 
رب يف حاالت املباين من حيث املساحة املباين ذات احلالة اجليدة كام شكلت النسبة األك  

أما % ٩من جمموع منطقة الدراسة  ثم يليها املباين ذات احلالة املتوسطة بنسبة % ٨٥بنسبة 
 %.٦املباين الرديئة التي جيب إعادة بنائها من جديد شكلت النسبة األقل وهي 

 أعداد و مساحات حاالت املباين): ٤(جدول 
العدداملساحة % عدد % ٢م حاالت املباين

٧٢٢٧٢٧٥١٦١٨٥جيد
٧٣٥٠١٦٣٥٩متوسط

٥٣٤١١٩١٩٦يء رد
٨٤٩٦٣١٠٠٢١٥١٠٠املجموع
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)  ١٤ (شكل
حاالت املباين 

بشارع األمري بندر 
 بن عبدالعزيز
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العدد األكرب يف ) حمالت األقمشة و املالبس النسائية و حمالت العبايات(شكلت   
 حمل من ثم ٣٣ حمل  من ثم يليها حمالت جتهيز احلفالت ٨٠منطقه الدراسة حيث بلغت 

 حمل ١٢ إىل ١ حمل أما باقي النشاطات تراوحت ما بني ٢٤) خياط نسائي ومشغل نسائي(
). ٥(كام هو موضح يف اجلدول رقم 

حمالت (ة من حيث العدد كام شكلت النسبة األكرب يف استخدامات األرايض التفصيلي  
من ثم يليها حمالت جتهيز % ٣٦بنسبة ) األقمشة و املالبس النسائية و حمالت العبايات

أما باقي% ١١بنسبة ) خياط نسائي و مشغل نسائي(من ثم % ١٥احلفالت بنسبة 
 ).٥(كام هو موضح يف اجلدول رقم %٥إىل % ١النشاطات تراوحت ما بني 

 مات األرايض التفصيليةإعداد استخدا): ٥(جدول 
ئويةالنسبة املالعدد االستخدام

٨٠٣٦ عبايات/مالبس نسائية/حمالت أقمشة
٢١أحذية

١٢٥جموهرات
٤٢ هدايا و إكسسوارات
١١٥ أدوات منزلية و أواين
١٠٤ عطور و أدوات جتميل

٨٤بوفيه/مطعم
٢١صيدلية
٧٣حالق

١٠ مكتبة/قرطاسيه
٢٤١١ مشغل نسائي/خياط

٨٤ مستلزمات رجالية
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ئويةالنسبة املالعدد االستخدام
٣١إىلرصاف 
١٠.٥مسجد

٣٣١٥ جتهيز حفالت
٥٢ حلويات و مكرسات

٦٣إلكرتونيات
٣١بقاله

١٠.٥ خدمات طبية و مستشفيات
٢١جممع جتاري

٢٢٣١٠٠املجموع

حمالت (دد تشكل النسبة األكرب يف استخدامات األرايض التفصيلية من حيث الع  
من ثم يليها حمالت جتهيز % ٣٦بنسبة ) األقمشة و املالبس النسائية و حمالت العبايات

أما باقي% ١١بنسبة ) خياط نسائي و مشغل نسائي(من ثم % ١٥احلفالت بنسبة 
).١٥(كام هو موضح يف الشكل رقم % ٥إىل % ١النشاطات تراوحت ما بني 

۲۰١٤م - المجلد )١( العدد )١( ، ١٤۳٥ھـ مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 نسب استعامالت األرايض التفصيلية): ١٥(شكل 
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 استخدامات األرايض التفصيلية احلالية يف شارع األمري بندر: )١٦ (شكل
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ترتكز حمالت اإللكرتونيات و املستلزمات الرجالية و بعض من حمالت املالبس  
النسائية و اخلياطني وأغلب حمالت املكرسات من طريق امللك عبداهللا إىل تقاطع الشارع 
األول وهو اجلزء الوحيد الذي يوجد فيه أرايض فضاء من منطقة الدراسة كام هو موضح 

 .دناهأيف الشكل 

يقع يف تقاطع الشارع األول إىل تقاطع الشارع الثالث مستشفى فخري وهو املركز  
جممع اخلرب (الصحي الوحيد يف منطقة الدراسة كام يقع أهم جممع جتاري يف املنطقة وهو 

حيث يشتمل عىل اغلب النشاطات كام يوجد جزء للمستلزمات الرجالية و صيدلية ) بالزا
 .دناهأيوجد مطعم و حالق يف خلف الشارع كام هو موضح و حمالت مالبس نسائية كام 

) ١٩ (شكل ) ١٨ (شكل ) ١٧ (شكل

) ٢٢ (شكل ) ٢١ (شكل ) ٢٠ (شكل
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ترتكز املحالت النسائية وحمالت العبايات من تقاطع الشارع الثالث إىل تقاطع  
الشارع السادس كام يقع فيه بعض من حمالت األدوات املنزلية و األواين وبعض من 

 .دناهأحمالت العطور واإلكسسوارات كام هو موضح بالشكل 

يقع يف تقاطع الشارع السادس إىل تقاطع الشارع التاسع جممع جتاري يشتمل عىل  
يات واملالبس النسائية االعديد من النشاطات التجارية كام ترتكز اغلبيه حمالت بيع العب

والعديد من حمالت املجوهرات وبعض من حمالت العطور واإلكسسوارات كام هو 
 .دناهأموضح يف الشكل 

) ٢٥ (شكل ) ٢٤ (شكل ) ٢٣ (شكل

) ٢٨ (شكل ) ٢٧ (شكل ) ٢٦ (شكل
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يقع يف تقاطع الشارع التاسع إىل تقاطع الشارع الثاين عرش اجلامع السويكت وهو اجلامع
الوحيد يف منطقة الدراسة و يعترب من أهم معامل الشارع كام يبدأ ظهور حمالت جتهيز 
احلفالت من هذه املنطقة كام يوجد فيها اغلب النشاطات السابقة كام هو موضح بالشكل 

 .أدناه

يف تقاطع الشارع الثاين عرش إىل تقاطع الشارع اخلامس عرش توجد حمطة الوقود  
الوحيدة يف الشارع و بعض املطاعم و العديد من النشاطات السابقة كام هو موضح يف 

 .دناهأالشكل 

) ٣١ (شكل ) ٣٠ (شكل ) ٢٩ (شكل

) ٣٤ (شكل ) ٣٣ (شكل ) ٣٢ (شكل
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صميمية إلحياء نتيجة ملراجعة األدبيات وحتليل احلالة الدراسية حددت مفردات ت  
ًالشوارع التجارية التقليدية، واستنادا للمفردات التصميمية وحتليل الوضع الراهن يمكن 

 :الص التايلاستخ
يتضح  أن الشارع يف الوضع الراهن يفتقر للخدمات العامة و الصيانة و مواقف  

وس األنشطة الثقافية معدومة يف الشارع كام انه ال يوجد أي مكان للجل. السيارات
 .فيام يمكن االستفادة من األرايض الفضاء ومواقع  بعض املباين املتهالكة . والراحة 

تقرتح الدراسة أن يكون الشارع خمصصا للمشاة فقط و أن تكون األنشطة املتشاهبة  
بالقرب من بعضها كمحالت الذهب مثال لكي يتسع الوقت للمتسوق يف املقارنة ما بني 

فة كام يقرتح وجود أماكن للعب األطفال و مظالت لكي تقي السلع و البضائع املختل
 ،)٣٨(،)٣٧(،)٣٦(،)٣٥(كام هو موضح يف األشكال رقم  الناس من حرارة الشمس

)٤٣(،)٤٢(،)٤١(،)٤٠(،)٣٩.( 
: وبناء عىل ما سبق يوىص بالتايل 

 يتم ختصيص الشارع للمشاة فقط ويمكن فتح بعض الشوارع املتقاطعة مع شارع أن •
واستخدام احلواجز التي. ري بندر حلركة املركبات لتاليف االزدحام يف املنطقةاألم

.تسمح بمرور املشاة ومتنع دخول السيارات بالتقاطعات الرئيسية
و جعلها ساحات و ) ١٥، ١٤، ١٢، ١١، ٩، ٦، ٥، ١، أ( إغالق تقاطعات الشوارع  •

).١٦، ١٣، ١٠، ٨، ٧، ٤، ٣، ٢(اقتصار حركة املرور عىل تقاطعات الشوارع 
من إمجايل مساحة% ٦ تشكل  التينزع ملكية املباين ذات احلالة الرديئة بالشارع  •

.وعمل مواقف متعددة األدوار لعالج مشكلة املواقف)  مرت مربع ٥٣٤١(
 مرت مربع لألنشطة ١٨٣١ختصيص األرض الفضاء يف الشارع والتي تبلغ مساحتها  •

ث تقام فيها مهرجانات وأمسيات املدينة عىل الثقافية ووضع مرسح دائم فيها بحي
.مدار السنة
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تصنيف وتقسيم الشارع إىل أربعة أجزاء رئيسية للنشاطات ذات النسبة العالية وهي •
 جتهيز حفالت ونسبتها- % ٣٦سوق لألقمشة ومالبس نسائية وعبايات ونسبتها (

زلية ونسبة  وجموهرات وأدوات من- % ١١ خياطني ومشاغل نسائية ونسبتها - % ١٥
.و تتخللهم مجيع النشاطات الباقية % )  ٥كل منها 

ختصيص الدور األريض من املباين لالستخدام التجاري والدور العلوي للسكني،  •
 إىل ٣حيث تشكل النسبة األكرب يف ارتفاعات املباين من حيث العدد املباين املكونة من 

 املباين من دور إىل دورين بنسبة من جمموع منطقة الدراسة تليها% ٥٣ أدوار بنسبة ٤
%.٤، واخلمسة أدوار فأكثر بنسبة % ٤٣

االستفادة من املساحات الناجتة من إغالق التقاطعات بتصميمها أماكن للعب  •
.األطفال وأماكن للجلوس وأكشاك وجلسات ومقاهي مفتوحة

قة عامة حتويل حمطة الوقود الوحيدة بالشارع يف تقاطع الشارع الثاين عرش إىل حدي •
.لتوفري املناطق اخلرضاء ولتحسني البيئة واحلفاظ عىل سالمة سكان وزائري املنطقة

التناسق بني الواجهات واملحافظة عىل الطابع العمراين وتوفري التشجري واملظالت عىل  •
.جاين الشارع حلجب إشاعة الشمس، وتشجيع التشجري عىل أسطح املباين

وياهتا لتخدم مجيع الفئات ومنها ذوي االحتياجات االهتامم بنوعية األرضيات ومست •
.اخلاصة

توفري مركبات ودرجات هوائية وكهربائية لتنقل زوار الشارع ومنهم ذوي  •
.االحتياجات اخلاصة

نقطة ، ميادين، باستخدام عالمات مميزة(كيد املداخل والنهايات الشوارع تأ •
...).جتمع
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 )٣٥(شكل 
 املخطط العام لشارع األمري بندر
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 تصميم الشارع  من طريق امللك عبداهللا إىل الشارع األول): ٣٦ (شكل
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 تصميم الشارع  من الشارع األول إىل الشارع الثالث): ٣٧ (شكل
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 تصميم الشارع  من الشارع الثالث إىل الشارع السادس): ٣٨ (شكل
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ن الشارع السادس إىل الشارع التاسعتصميم الشارع  م): ٣٩ (شكل
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تصميم الشارع  من الشارع التاسع إىل الشارع الثاين عرش): ٤٠ (شكل
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 تصميم الشارع  من الشارع الثاين عرش إىل الشارع السادس عرش): ٤١ (شكل
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 ساحة األنشطة الثقافية لشارع األمري بندر): ٤٢(ل شك

۲۰١٤م - المجلد )١( العدد )١( ، ١٤۳٥ھـ مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

 بندراحلديقة العامة لشارع األمري): ٤٣(ل شك
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