
تـــأثـــرت مـــديـــنة الـــريـــاض بـــزيـــادة عـــدد الـــسكان لـــكونـــها الـــعاصـــمة، 
ونجــم فــي ذلــك الــعشوائــية فــي الــتوســع واالســتيطان حــول مــراكــز 
الخـــــــدمـــــــات لـــــــلقرب مـــــــنها مســـــــبباً االزدحـــــــام ومـــــــشكالً لـــــــنا مـــــــنطقة 
عــــشوائــــية اخــــذت بــــاالزديــــاد فــــي الــــسنوات األخــــيرة وقــــد أدى ذلــــك 
الـــــــى الـــــــكثير مـــــــن الســـــــلبيات مـــــــنها الـــــــتلوث الـــــــبصري، واالزدحـــــــام 

والتشوهات املعمارية في الحي.

تقييم الوضع العمراين لإلسكان املتدهور عمرانيا يف اواسط املدن السعودية: حي ام الحامم حالة دراسية 
جامعة الملك سعود، كلية العمارة والتخطيط 

بحث مقرر االسكان 363 عمر 

إرشاف: د. وليد بن سعد الزاملوالعنود محمد األحمري

استاذ مشارك بقسم التخطيط العمراينطالبة ماجستري يف التصميم العمراين
برعاية شعبة االسكان بالجمعية السعودية لعلوم العمران

املـــــسكن هـــــو املـــــكان الـــــذي يـــــضم أفـــــراد األســـــرة لـــــإلقـــــامـــــة تـــــحت 
سـقفه، وهـو مـسعى أسـاسـي ألي فـرد فـي كـل املـجتمعات، نـظرا 
لـــــتوفـــــيره االســـــتقرار الـــــنفسي واألمـــــان مـــــن املـــــؤثـــــرات الـــــخارجـــــية 
واملـــــساعـــــدة عـــــلى الـــــشعور بـــــالـــــطمأنـــــينة والـــــخصوصـــــية. كـــــما أن 
مـعظم الـعواصـم الـعربـية مـؤخـراً قـد شهـدت نـمواً سـكنياً مـتفاقـماً 
مــما جــعلها مــدنــاً مــزدحــمة، فــي حــني أدى هــذا الــنمو الــحضري 
املـــتسارع الـــى ظـــهور الـــعديـــد مـــن املـــناطـــق الـــعشوائـــية بـــداخـــلها 
وعـــلى أطـــرافـــها وقـــد تســـبب بـــاالزدحـــام لـــتعدد املـــراكـــز الخـــدمـــية 
فـــــــيها. ويـــــــتضح الـــــــتدهـــــــور الـــــــعمرانـــــــي عـــــــلى املـــــــبانـــــــي الـــــــسكنية 
بـــافـــتقارهـــا لـــلقيم الجـــمالـــية والـــتصميمية وكـــذلـــك التخـــطيط لـــطرق 
الـــــــحي وبـــــــنيانـــــــه، ويـــــــعود ســـــــبب غـــــــياب الـــــــطابـــــــع الجـــــــمالـــــــي عـــــــن 
الــــــعشوائــــــيات كــــــونــــــها نــــــتيجة جــــــهود ذاتــــــية فــــــي الــــــبناء واعــــــتماد 
الــــسكان عــــلى أســــالــــيب قــــديــــمة خــــارجــــه عــــن أنــــظمة الــــبناء. ومــــع 
الـــــــزيـــــــادة الـــــــواســـــــعة لـــــــظاهـــــــرة الـــــــعشوائـــــــيات ولـــــــدت الـــــــكثير مـــــــن 
املــشكالت مــنها الــعمرانــية، واالجــتماعــية، واالقــتصاديــة، والــبيئية 
والـــثقافـــية ومـــن نـــتائـــج انـــتشارهـــا ظـــهور الـــتلوث الـــبيئي والـــتلوث 
الــــــبصري. فــــــقد ســــــاهــــــم االتــــــساع الــــــسكانــــــي غــــــير املخــــــطط لــــــه 
والهجـــرات املـــتعددة الـــى نـــزول فـــي الـــقيم واملـــعايـــير االجـــتماعـــية 
وســلوكــيات خــاطــئة أمــا لــنقص املــوارد االقــتصاديــة أو لــقلة وعــي 
الـــسكان مـــما تســـبب فـــي تـــواجـــد بـــيئة عـــمرانـــية عـــشوائـــية تـــفتقر 
لـلنواحـي الجـمالـية اضـافـًة لـلفوضـى الـتي شـكلت ظـاهـرة الـتلوث 
الـــــبصري. إنـــــما يـــــهمنا فـــــي هـــــذا الـــــبحث هـــــي مـــــشكلة انـــــتشار 
الـــعشوائـــيات ودورهـــا فـــي أحـــداث ظـــاهـــرة الـــتلوث الـــبصري فـــي 
حـي ام الحـمام والـذي أفـقدهـا طـابـعها املـعماري املخـطط إلبـراز 
هــويــتها الــحضاريــة وليحــل محــله بــيئة عــمرانــية عــشوائــية تنتشــر 

فيها مظاهر التشويه.

إشكالية البحثالملخص

				يــــــــــقع حــــــــــي أم الحــــــــــمام فــــــــــي 
غــــــرب مــــــديــــــنة الــــــريــــــاض بــــــاملــــــملكة 
الـعربـية الـسعوديـة، يحـده مـن جـهة 
الــشمالــية حــي الــرائــد ومــن الــجهة 
الشـــــرقـــــية والـــــجهة الـــــجنوبـــــية حـــــي 
املــــعذر ومــــن الــــجهة الــــغربــــية حــــي 
الـــــــــسفارات، وهـــــــــو أحـــــــــد االحـــــــــياء 
الـــــــــقديـــــــــمة واملـــــــــتدهـــــــــورة عـــــــــمرانـــــــــيا 
ويـــــــعيش فـــــــيه حـــــــوالـــــــي أكـــــــثر مـــــــن 
200,000 نــــــــــــــــــسـمـة ويــــــــــــــــــنـقـسـم 
الــــــحي الــــــى قــــــسمني: أم الحــــــمام 

الشرقي وأم الحمام الغربي.

الموقع والحدود المكانية

وضع خطط وقوانني تالئم افراد ذوي الدخل املحدود ملساعدتهم على الحصول على مسكن جيد وغير ضار بالبيئة العمرانية. 

منح االهمية للعناصر الجمالية ملا في ذلك من بعث شعور بالراحة والتعايش به. 

تطبيق بناء األبنية املستدامة في الحي وترميم املنازل القديمة بمواد و تقنيات مستادمة. 

ازالة املباني املتهالكة والتي التصلح للسكن مع ايجاد خطة قبل االزالة. 

االعتناء بالتكسية الخارجية والواجهات واستخدام املواد املستدامة للمحافظة على البيئة. 

تفعيل املنشئات الخاصة والبرامج الحكومية إلسكان العوائل الفقيرة لعدم انتشار مستوطنات عشوائية متدهورة عمرانيا. 

نشر الثقافة البيئية بني الناس وتوضيح جوانبه النفسية والصحية على االنسان. 

وضع قوانني للمحافظة على العناصر الجمالية لالبنية و التنسيق بينهم و على هويتها.

التوصيات

اخــتالف اشــكال املــبانــي بــني الــعتيقة والجــديــدة مــع وجــود فــروقــات 
بـني تـقينات الـبناء واملـواد املـؤدي لـعدم الـتناسـق واالخـتالف الشـديـد 
فــــــي الــــــتصميم لــــــلمبانــــــي، املــــــناطــــــق املــــــتدهــــــورة عــــــمرانــــــيا، ضــــــعف 
التخــطيط الــعمرانــي، االغــفال عــن تجــديــد املــبانــي الــقديــمة، تــشويــه 
الـــشوارع بـــرمـــي الـــنفايـــات ووجـــود الـــنتوئـــات فـــيها وتـــرك اصـــالحـــها، 
عــدم اكــمال تشــطيبات املــبانــي خــاصــة املــنازل وتــركــها عــلى هــيئتها 
الــــهكيلية وقــــلة ثــــقافــــة االفــــراد املــــقيمني فــــي املــــنطقة املــــلوثــــة بــــصريــــا 

بالعناصر الجمالية.

 اسباب ظهور التدهور العمراني

تحليل نموذج الحالة الدراسية 

تقييم النسيج العمراني

تقييم البيئة العمرانية

تقييم الحالة العمرانية للوحدات السكنية

يظهر النسيج العمراني املتشعب في الجوانب الشرقية لخلوه من تحقيق الحركة الوظيفية في طرقاته وتعتمد شبكات الطرق على نهايات مغلقة ومتعرجة 
 Cul-de-sac. وضيٍق في الشوارع حيث ال يتعدى عرض الشارع 5 أمتار وبذلك فال يسمح بركن السيارات او مرورها خالل اتجاهني، ويظهر 

 النسيج الشبه منتظم على الجوانب الشمالية والغربية من الحي حيث تم توزيعه بطريقة شبه منتظمة في تقسيمات البلوكات والشوارع

التفاوت في اطوال املباني يهدم خط االستمرارية ويؤدي النعدام انسياق الشكل العام للمحيط العمراني وعدم قدرة استيعاب الصورة الحضرية. ⋅
استخدام مواد على صورتها الطبيعة دون تكسيه او تزيني سببت التشوه البصري للمبنى. ⋅
ظهور تباين وعدم تناسق واضح في تصميم األبنية. ⋅
اختالف االرتفاعات واالحجام بشكل كبير مما سبب تلوث شكلي للحي. ⋅
تنافر بني البنايات املتقاربة القديمة والجديدة وعدم نسق تصميمها.⋅

تــــــتصف هــــــذه الــــــوحــــــدات بــــــظروف ســــــكنية غــــــير مــــــالئــــــمة 
لــلسكن. إلهــمالــها الــعناصــر الــتصميمية الــتي ســاعــدت فــي 
ظــــــهور ظــــــاهــــــرة املــــــنازل الــــــسكنية املــــــتدهــــــورة حــــــيث يــــــشكو 
الـسكان مـن انـقطاع الكهـربـاء واملـياه بـشكل يـومـي ومـفاجئ 

وعدم اتساع عدد الغرف ألفراد املسكن.


