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 الملخص:

توظيف عناصر  بنية المطارات من األبنية المعقدة والفريدة في القرن المعاصر، تكمن أهميتها بانها تمثل بوابة المدينة أمام العالم أجمع، يعدتعد أ          
ة العمرانية وبتاريخ المدينة نالعمارة المحلية أحد األفكار التصميمية المتبعة لتصميم أبنية المسافرين في المطارات،تسمح للمتلقي )المسافر( بالتعريف بهوية المدي

ى اآللية المتبعة ت الوثقافتها، أشارت العديد من الطروحات في العمارة حول آلية توظيف عناصر العمارة المحلية في المباني، لكن لم تتطرق أي من تلك الدراسا
ة أستعراض الطروحات المعمارية الخاصة بالجوانب المرتبطة بابني في توظيف عناصر العمارة المحلية في أبنية المطارات بشكل محدد، واألمر ذاته يتكرر عند

ين ٌحددت ت، في حالمطارات، لذاحددت المشكلة العامة للبحث بقلة المعرفة العلمية والدراسات التي تتناول توظيف عناصر العمارةالمحلية في أبنية المطارا
 وظيف العمارة المحلية في مبنى المسافرين.المشكلة الخاصة في وضع النهج او اآللية التي تبين كيفية ت
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 المقدمة : -1

)ذلك المزيج الحي يمكن توصيف العمارة بأبسط وصف بكونها
 ب)الجانب الفيزيائي(والفكري)الجانوالمستمر لعنصريين هما 

الروحي( والذي بوجوده يساهم في تشكيل عمارة ذات ملمح او 
متفردة بها يطلق عليها بالعمارة المحلية، لم يكن األهتمام  خصوصية

بالعمارة المحلية ينال أهتمام الباحثيين منذ القدم بل بقى راكداً سنوات 
عدة ولم يبدأ األهتمام به حتى منتصف القرن الماضي حيث في 

دماجه ضمن الدراسات النظرية المعمارية، وفي عام تم أ 1950عام 
ليدية التق عرض متحف الفن الحديث في نيويورك المباني 1964

زداد الزمن أ رمرو كمقترح لزيادة مستوى الفنون التطبيقية، ومع 
في  اامهإستخدالتركيز على دراسة العمارة المحلية وعناصرها وسبل 

أحياء العمارة المحلية والحد  العديد من المباني المعمارية رغبة في
 من األنجراف وراء االشكال واالفكار الدخيلة على الفكر المعماري.

 Localعماااااارة المحلياااااة  المفااااااليا العاااااا اااااة لل 1-1

Architecture:) 

هو ُمصطططططلح يسططططتعمل لتصططططنيف أسططططاليب البناء  المحلية: العمارة 

لية حالتي تسططططططططططططططتعمل الموارد المتاحة محليا لتلبية االحتياجات الم
وتميطططل إلى التطور مع مرور الولططط  لتطططدل على الظروف البي يطططة، 

  وغالبا ما ُرفضطططططططططططط فيه،الثقافية والسططططططططططططياق التاريخي الذي وجدت 
ها إلى أهميت ن يدعو بوصطططططططططططفها خامة وغير مكررة، لكن لها م يدين 

إن مصططططططلح العمارة المحلية ،عموما يشطططططير  ،في التصطططططميم الحالي
لبل اشططططططططططططططخا  غير محترفين، أي دون إلى البناء الذي ُيبنى من 

 و يسططططططتعمل في البناء الطرائق التقليدية،تدخل مهندسططططططين معماريين
ارها ارتباطها بالتقاليد، ُيمكن اعتب الرغم منبولكن  المعروفة محلياً 

 [1].فنًا،ألنها ُتوفر بدائل للممارسات المعمارية الحالية

تبط العمارة تر  العمارة المحلية والمفاهيم المرتبطة بها: 1-2
 المحلية بالمحددات التالية:

الهوية: وترتبط العمارة المحلية بالهوية ارتباطا وثيقا نابع من  -1
كون الهوية هو الرداء الذي ترتديه العمارة المحلية ويجعلها 

ة وهي التي تمنح عمار  ذات تأثير لوي في البي ة المعمارية،
ق بذلك لتحق المكان او المدينة صفتها وخاصيتها المميزة بها

 هوية محلية ينفرد بها المكان. 
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هي أما األعراف والتقاليد البنائية ف األعراف والتقاليد البنائية: -2
تعتمد على أصحاب الحرف والبنائيين المحليين في صفة 

 .نقلهم لطرق البناء التقليدية والمتعارف عليها عند البناء
مارة العطرز  غيرتالتكنولوجيا المعاصرة: أن التكنولوجيا  -3

ي السائدة فالمضامين الفكرية األسس و وكثير من الحديثة 
 المعمارية في شكالوأننا ينبغي أن ال نستلهم األالمجتمع،

الجوهر حيث يرى -العمارة العربية القديمة، أنما الجذور
البعض انه بإمكاننا و بمعونة التكنولوجيا أن نستخلص غربااًل 

ع ها التأثيرات العصرية ممحليًا عربيًا اسالميًا تتحقق في
االحتفاظ بمضامين و ضوابط العمارة التقليدية المحلية أن 
فرصتنا اليوم تتجسد في تراثنا المعماري الذي يختلف عن 

 تاريخ وماضي يصعبتراث العالم األخر الذي اصبح 
تراثنا مازال حيًا يعيش  لكن أعادة أستخدامه، الوصول إليه

رية أو لمولعية لمبنى او يه بزيارة الولوف عل بيننا ومن الممكن
  [3].حي لديم لمعرفة األسلوب الحياتي للناس

قصطططططططططططططططططد بططططه  مجموعططططة المبططططاني والططططذي يالتراث المعمططططاري:  -4
والمنشأت والتشكيالت التي أستمرت وأثبت  أصالتها وقيمتها 
في مواجهة التغيير المسطططططططططططططتمر، وتوفر لها نتيجة لهذا القبول 

الى أن أصططططططططبح  السططططططططجل الحي  العام واألحترام، وتسططططططططام 
خ ويجسطططططططططططد عاللات األنسطططططططططططان والمرجع البصطططططططططططري الذي ي ر 

ضطططططططططططوابط العمارة التقليدية المحلية أن فرصطططططططططططتنا  ،[2]ببي ته .
اليوم تتجسطططططططططططططططد في تراثنططا المعمططاري الططذي يختلف عن تراث 
العالم األخر الذي اصطططططبح محتجزًا ومن الصطططططعوبة الوصطططططول 

لوف الو  ش بيننططا ومن الممكنإليططه الن تراثنططا مططازال حيططًا يعي
عليه بزيارة أية لرية أو حي لديم لمعرفة األسططططططططططططلوب الحياتي 

 .للناس

 هدف البحث وأهميته: 1-2

توظيف عناصطططر العمارة المحلية في  تتضطططمن أهمية البحث في أن
أبنية المطارات يسططططططاهم في أعطاء صططططططورة ذهنية عن هوية المدينة 

لدى المسافر)المتلقي(.والعمراني  العمرانية وتاريخها الثقافي

 :الدراسات التي تناولت  فهوم العمارة المحلية -2

دراسااااااااااة  دالبيلة المال)يل وعنواأ الهونة وأير ت)نولوجيا   2-1
 ا1998العصر فيهال،

تبن  دراسططططططططططططة د.لبيلة المالكي التكنولوجيا المعاصططططططططططططرة من منطلق 
سطططتفادة كونها ترتبط بالنظم واألسطططاليب األنشطططائية الحديثة وكيفية األ

من أهمية ،تك،منها في تطوير النظم األنشطططططططائية التقليدية او المحلية
اسططططططططططططتخدام التكنولوجيا الحديثة في العناصططططططططططططر التقليدية بأنها تمنح 
المبنى هوية مميزة خاصططططة به باألضططططافة الى كونها التجعل الهوية 

 لهوية مدخالً  كون تذلك بشطططططي ًا جامدًا وثابتًا بل متحواًل مع الزمن، و 
 المستقبل.

  (Abd erzak,Djemili and Tahan,Bellai)دراسة 2-2

Architecture in Different orary p(Contemوعنواأ

area of the Arab world:Redefining Identity 

through new built environment),2004.) 
الدراسة عبارة عن مقالة وصف فيها الكاتب كيفية التوفيق بين 

 ة في العمارة وبين التقاليد المحلية للعمارة، وذلك منالتقنيات الحديث
خالل تحليل بعض المشاريع في العالم العربي التي سع  للتعبير 
عن الهوية الثقافية واألجتماعية بواسطة البي ة المبنية من خالل 
توظيف عناصر من العمارة المحلية للمدينة، حاول الم لف من 

ع ستراتيجيات في العمل خالل أستعراضه لتلك المشاريع وض
للوصول الى البي ة المادية للعمارة للحصول على نتاج معماري له 

القدرة على مواكبة الحاضر والمستقبل من خالل عدة ستراتيجيات 
 :وهي
  أستثمار التقاليد المحلية كلغة معمارية، يتم فيها لبول التقاليد

فنية ألالمحلية وأستخدام المعالجات التصميمية التقليدية كا
 .الداخلية واألشكال المقببة البسيطة والمواد المحلية

  األستفادة من الجذور التقليدية للعناصر المحلية لخلق منها
هوية جماعية وشخصية للمدينة،باستثمار مواد البناء 
التقليدية كاستعمال مواد البناء التقليدية الصنع كالطابوق 

حقيق الداخلية وتالطيني اليدوي الصنع، فضاًل عن األفنية 
 .األحاطة فيها

  شخص  الدراسة ستراتيجيات استخدام العناصر المحلية
بمستويين أحدهما سطحي يتضمن أستخدام العناصر 

التزينية واأللواس ،والثاني جوهري يشمل توظيف العناصر 
 المحلية على صعيد المخططات وتوقيع الفضاءات.

صحن العمارة دراسة  عال  صطفى سمير  حمد أسماعيل،" 2-3
 ا2007األسال ية بين التوحيدوالتحديث"، 

تناول  الدراسطططططططططة مفهوم التأصطططططططططيل كمقارنة لمفهوم التحديث، حيث 
طرح  الدراسطططططططططططططة مفهوم التأصطططططططططططططيل للفكرة المعمارية وكيف يمكن 
للمصطططططططططططمم أعادة صطططططططططططياغتها بمفهوم جديد يتناسطططططططططططب مع متطلبات 

مارة داخلي في العالعصططططططططططططر، وذلك باجراء مقارنة بين فكرة الفناء ال
المحلية وأختالفه عن الفناء الداخلي في العمارة المعاصطططرة، مما لد 
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تسطططاهم هذه الدراسطططة في وضطططع أعادة صطططياغة للعمارة المحلية لكن 
بنكهة حديثة ومعاصطططططططططططططرة ذات تكنولوجيا عالية تحقق للمسطططططططططططططتخدم 

 األرتباط البي ي والطبيعي.
 Arabل واااااعاااااناااااواأ  Khaled Asfourدراسااااااااااااااة   2-4

Architectural Debate on Identity-Historic over 

view,2008.ل 
لدم  عرضًا لطروحات وأعمال  على الرغم من أن دراسة عصفور

عططططدد من المعمططططاريين حول مفهوم الهويططططة، األ أنهططططا لططططدمطططط  هططططذا 
المفهوم من خالل مفهومين رئيسططططيين هما: األسططططتعانة من الثقافات 

عمارة المحلية التقليدية، نوه  األخرى واألسطططططططتعانة بعناصطططططططر من ال
هذه الدراسطططططططططططططة الى أن التعامل مع التقاليد المحلية يكون من خالل 
عططططططدة مفردات منهططططططا: موضططططططططططططططع تطبيق العنططططططاصططططططططططططططر ضططططططططططططططمن 
المبنى)واجهطططاتطمخطططططاتطمقطططاطعطتكوينطططات(،ودرجطططة الحرفيطططة في 
التعامل مع العناصر المستخدمة من خالل)نسخ العنصرطنسخ مع 

ألشططططططططططططططططططططارة الططى الططعطططططططديطططططططد مططن آلططيطططططططات مططع ا، تططحططويططرطتططجططريطططططططد(
 التحويركط)تكبيرطتبسيططتغيير مادةطتغيير لون طأضافة(.

ل وااعاانااواأ Ejiyal1,Pauia2,Cordelia3دراسااااااااااااااة   2-5
 ا2012 األستدا ة في العمارة األفرنقية التقليديةل،

أكدت الدراسططة على أهمية أسططتخدام المواد المحلية في العمارة 
 ا وبين أسططططططططططططططاليب البناء التقليديةالمعاصططططططططططططططر وتحقيق التكامل بينه

والمعاصطططرة وذلك ألن األعتماد على التغيير الحاصطططل في أسطططاليب 
ومواد البناء المعاصططططططططططططططرة ومحاولة ربطها باسططططططططططططططاليب البناء والمواد 
التقليدية المحلية يمكن أن يسطططططططططططاهم في أفراز عمارة معاصطططططططططططرة لها 

تمي نمفردات جديدة تعبر عن العصطططططر الحالي لكن بجذور محلية ت
 للمدينة التي ينشأ فيها المبنى.

دراساااااااااااااة  أ ير حمودي عبيااااد ال ااااالميل وعنواأ أير  2-6
فنااااادي  اااادينااااة الن ف -الت)نولوجيااااا على العمااااارة المحليااااة

 ا2015إنموذجًال،

حددت الدراسة بجانب واحد للبحث يختص بتأثير التكنولوجيا 
فنطادق  ىعلى العمطارة المحليطة لمطدينطة النجف وبطالتحطديطد تطأثيرهطا عل

المدينة،وكيف أثرت التكنولوجيا المعاصططططططططططططططر على شططططططططططططططكل األبنية 
المنشطططططأة حديثًا وأعطتها شطططططكاًل غير مألوفًا او منسطططططجمًا مع العمارة 
المحليططة للمططدينططة، حططاول البططاحططث تحططديططد مسططططططططططططططتويططات للعاللططة بين 
التكنولوجيا والعمارة التقليدية يمكن للمصطططمم األسطططتفادة منها لوضطططع 

ينة،بل العمارة التقليدية في المد ينافي تقاليد وطرزتصميم معاصرال
يأتي مكماًل لها وم كدًا على هوية المدينة التي تمييزها عن غيرها 

 من المدن األخرى.
 عناصر العمارة المحلية:لتوظيف  فهوم ال -3

بمفهومه العام  تعيين مفردات او Employingيقصططططططططططططططد بالتوظيف
ن لمهمة معينة او تعييأشطططططططياء لغرض معين مقصطططططططود كتعيين افراد 

أن  ،[4]مفردات عمرانية لغرض محدد يقصططططططططططططططد به شطططططططططططططط  محدد .
أعادة اسطططططططططتخدام هو به  يقصطططططططططدتوظيف عناصطططططططططر العمارة المحلية 

عناصططر العمارة المحلية لغرض محدد ومقصططود من لبل المصططمم، ل
أن اسططططططططططتخدام عناصططططططططططر العمارة المحلية في تصططططططططططميم األبنية يأتي 

لمصططططططمم وليس فرضططططططًا فاألمر يعتمد على مقرونًا بشططططططكل اختياري ل
فكر المصططططططمم وغايته، في البداية دع  الحاجة الى اسططططططتخدام تلك 
العناصططططططر مع تعالي أفكار المصططططططممين بضططططططرورة أن تكون األبنية 
المصططططططططططططططممة في اي مدينة لها جذور مسططططططططططططططتمدة من عمارة المدينة 

(،أي محططاولططة Rooting-وهويتهططا وهي مططا أطلق عليهططا )التجططذير
أفكار المصممين الى تصميم أبنية مستمدة من حضارة وهوية  دفع

ن م دخيلة عالمدينة العمرانية واالبتعاد عن االلتباس من تصططططططططططططططامي
 [5.]فكر المدينة وعمارتها

المطططارات  أمططا فكرة توظيف عنططاصططططططططططططططر العمططارة المحليططة في أبينططة
باعتباره أحد المداخل الرئيسطططططططططططية للمدينة فقد تنام  الغاية لتوظيف 

ناصططططططططططططططر العمارة المحلية في أبنية المطارات مع بداية تطور هذه ع
األبنية من الناحية المعمارية واألهتمام بتصطططططططططططططميمها ضطططططططططططططمن عدة 
توجهات عمرانية تبعًا لرغبة المصطططمم وتفكيره المعماري،من ضطططمن 
تلك التوجهات كان اسطططتخدام أسطططاليب البناء التقليدية في المدينة او 

د األنشططططائية المحلية، ويرجع سططططبب أعتماد العناصططططر المحلية او موا
 العناصر المحلية في تصميم مبنى المسافرين لألسباب التالية: 

  إخراج مبنى المسططططططططافرين من دائرة )الالمكان( المنسططططططططوبة الى
أبنية المطارات ومحاولة جعل مبنى المسافرين معلم حضاري 
وواجهة ثقافية للمدينة من خالل توظيف عناصر من العمارة 

 [6]المحلية للتعريف بعمارة المدينة وحضارتها.
  اسطططططتخدام عناصطططططر العمارة المحلية انما هو تأكيد على أهمية

مبنى بططأهميططة مبنى  تجططذير المبططاني في المططدينططة وبططاألخص
والتركيز على فكرة التواصطل مع الزمن من خالل المسطافرين ،

 أستخدام تلك العناصر المحلية بآلية جديدة حديثة.
 عناصطططططططططططر العمارة المحلية في أبنية المطارات هو  اسطططططططططططتخدام

للمسطططططططططططافر القادم من دول العالم األخرى  لوحة تعريفيةبمثابة 
بطططاألخص بطططالنسططططططططططططططبطططة ثقطططافطططة البلطططد وعمطططارتطططه، على لالطالع 

الطططذي يكون فترة بقطططائطططه في المطططدينطططة )الترانزيططط (لمسططططططططططططططططافري 
واضطططططحًا بين أبينة مطارات مدن محدودة،كما انه يخلق تنوعًا 

عالم المختلفة بشططططططططكل يسططططططططهل تمييز مبنى كل بلد عن أخر ال
تاركًا في ذهن المسافر بصمة مميزة تميز مطار كل بلد عن 

وهذا ينسططططططططططططططجم مع تحقيق هدف البحث في أعطاء  بلد أخر
 صورة ذهنية عن العمارة التقليدية في المدينة.
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في توظيف عناصااار العمارة  البصاااري  ال انب اإلدراكي 3-1
 ة المطارات:المحلية في أبني

تتحدد أهمية الجانب اإدراكي في أبينة المطارات باإلدراك البصططططري 
أسطططططططططططتخدام لكونها تعد الوسطططططططططططيلة التي تمكن المصطططططططططططمم من  تحديداً 

 صطططططططورة ذهنية عن المدينة تكوين عناصطططططططر العمارة المحلية لغرض
اك األدر  تم األسططططططططتعانة بنظرية كشططططططططتال  حول،وهنا لدى المسططططططططافر

مبنى وللتصططططططميمية في الفضططططططاءات الداخلية البصططططططري للعناصططططططر ال
،تتضطططططمن هذه النظرية بأن ألدراك العناصطططططر التصطططططميمية في ككل،

خصططططططططططططائص تصططططططططططططميمية لتلك  توفرالفضططططططططططططاءات الداخلية يتطلب 
 العناصر وهذه الخصائص هي:

(:تميل األشطططططكال المتقاربة نسطططططبيًا Proximityالتقارب) -1
 [7]تدرك وكأنها مجموعة واحدة.

(:األشطكال المتشطابهة التي تتحرك Similarityالتشطابه) -2
في األتجاه نفسططططططططططططططه تبدو كأنها مجموعة واحدة،ويكون 
التشطططططططططططططططططططايطططططه في التكوينطططططات المصططططططططططططططممطططططة من خالل 

 [8])الملمس،الشكل واللون(.
(:الططكطططططططل يسططططططططططططططططبططق ادراكطططططططه عططن Fullnessاألمططتططالء) -3

 [9.]األجزاء،والكل أكبر من األجزاء
ي تأخذ (:التكوينات التContinuanceاألسططططططططططططططتمرارية) -4

أسطلوبًا معينًا في أسطتمراريتها تدرك اسطرع من التكوينات 
التي يحدث تغيير في أتجاهاتها،واألنسططططططططططططططان الذي يرى 
نمطًا معينًا من التنظيم سططيسططتمر على ذلك النمط على 
الرغم من التغييرات التي لطططططططد تحطططططططدث في بعض 

 التكوينات.
(:ويعني أن التكوينطات النطالصطططططططططططططططة Closureاألنغالق) -5

تبدو كأنها كاملة تعامل كما لو كان  كاملة فعاًل التي 
اكثر من أن تعطططططططامطططططططل كمطططططططا لوكطططططططانططططططط  أجزاء من 

 [6]الش ،فاألدراك الحسي.

وتتضمن هذه النظرية أهمية العاللة مابين الجزء والكل،حيث ت كد 
هذه النظرية على أهمية أن تكون العاللة بين العناصرالتصميمية 

 ،لائمة علىخطط العام للمبنى(وهي تمثل)الجزء( وبين الكل)الم
األنسجام والتوازن البصري الذي يحقق للمتلقي إدراك عالي لتلك 
العناصر،ولتحقيق ذلك ضمن مجال البحث سيتم قياس طبيعة 
عاللة شكل المخطط العام ألبنية المطارات وعاللتها باألدراك 

ن أ البصري للعناصر التصميمة في الفضاءات الداخلية للمبنى.
 التوظيف تستند بعملها في األساس على شقيين مهميين هما: عملية

 أواًل:توظيف العناصر المادية في المارة المحلية لهذا الغرض

وثانيًا: اإلستناد الى خصوصية مبنى المسافرين في أهمية الجانب  
اإلدراكي فيه تصططططططططططططميميه،على أعتبار أن من ضططططططططططططمن اإلعتبارات 

د على هو التأكي في المطاراتاألساس في تصميم مبنى المسافرين 
 [10]الجانب اإلدراكي في المبنى.

 األدراك البصري في أبنية المطارات: 3-2
 ل Planالمخطط العام ألبنية المطارات: على صعيد  أواًل:

يمثل المخطط العام ألبنية المسططططافرين في المطارات أحد العناصططططر 
سطططافرين في لمالتصطططميمة الرئيسطططية التي يعتمد عليها تصطططميم أبنية ا

المطارات،وتخضع أبينة المطارات الى أنظمة وظيفية محددة تخلق 
الشططططططططططططططكططططل العططططام للمبنى وتعمططططل على رفع كفططططاءة األداء الوظيفي 

 للمبنى،وهذه األنظمة هي:
(: المبنى يكون مشطططترك SimpleTerminal)النظام البسطططيط -

للمغادرة والقدوم يفصططططططططل كل منهما في صططططططططالة منفصططططططططلة او 
ل عن االخر يخصص احدهما للمغادرة والثاني بطابق منفص

 [11].للقدوم

 (:هذا المفهومLinear Terminalنظام الخطي المسطططططتقيم)ال -
 تكون نتيجططة أمتططداده ،تطور لنظططام المبنى البسططططططططططططططيطبمثططابططة 

 واباتوالب طوليًا على شططكل خط مسططتقيم لزيادة عدد الطائرات
ون قد يك،ويتخذ أشطططططكااًل متنوعة فالمطلة على سطططططاحة الطيران

منحنيًا او مسططططططططططططططتقيمًا يطل على جهة واحدة او جهتين على 
 ساحة ولولف الطائرات.

 Finger Pierنططططظطططططططام الططططمططططبططططنططططى مططططتططططعطططططططدد األصططططططططططططططططططططابططططع) -

Terminal ظهر هطططططططذا النوع من المبطططططططاني الركطططططططاب في:)
خمسينات القرن الماضي وأدخل  عليه تطورات كبيرة اال ان 

يسطططططططططي نى رئبوجود مب الفكرة األسطططططططططاسطططططططططية لم تتغير وتتلخص
مركزي مخصططططططططص ألكمال أجراءات الركاب المسططططططططتلمة على 

حركطططططة فحص االمتعطططططة والجوازات ثم األنتقطططططال عبر ممرات 
الى لاعات األنتظار لبل االلالع والعبور عبر البوابات ت دي 

،ويتخذ شكل المخطط العام للمبنى أشكااًل مختلفة الى الطائرة
 [12)+(.](اوX( او)Y( او )Tفقد يكون على شكل حرف)

(:المظهر األساسي لهذا Satellite Terminalنظام التوابع) -
النظطططططام يتضططططططططططططططمن وجود مبنى مركزي تقطططططام فيطططططه أجراءات 
المسافرين كفحص الحقائب واالمتعة والجوازات ،ثم يربط هذا 
المبنى المركزي مع مبططططاني أخرى منفصططططططططططططططلططططة عبر ممرات 

ار تظخاصطططططة ،هذه األبنية المنفصطططططلة تقوم مقام صطططططاالت االن
والوصططططول يتجمع فيها المغادرين لالنتظار الى حين وصططططول 

 .الطائرة

(:يعتمد هذا النظام Unite Terminalنظام مباني الوحدات) -
على وجود أكثر من صطططالة ركاب واحدة مرتبطة مع بعضطططها 
 البعض والتوجد صالة مركزية تقوم فيها الفعاليات الضرورية 
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فأن كل صطططططالة تعمل  للمسطططططافر كما في األنظمة األخرى ،لذا -
وحططدة منفردة عن الصطططططططططططططططاالت المجططاورة، ولططد تتنوع وتختلف 
أشططكالها او تتوحد حسططب ظروف األنشططاء او التطوير وكذلك 
يختلف نظم أنشطططططططططططططططائهطا وتختلف التقنيطات المسططططططططططططططتخطدمطة في 

،وجميع هذه األنظمة موضططططططططططططحة في شططططططططططططكل [13].أنشططططططططططططائها
 (المرفق في الملحق.1رلم)

 :في ابنية المطارات الخصائص البصرنةيانيًا:
أهتم المختصون بمجال تصميم أبنية المطارات بالفضاءات     

الداخلية لمبنى المسافرين،بالنظر الى أهميته في أن غالبية الول  
الذي يقضيه المسافر يكون داخل المبنى، وتمتلك الفضاءات 
الداخلية لمباني المسافرين بخصوصية وظيفية معينة تتمثل بتجسيد 

ر التصميمية للمصمم ضمن وحدات وعناصر الهيكل األفكا
األنشائي للفضاءات الداخلية للمبنى، بالرغم من ذلك اليمكن أغفال 

( والذي لد يكون بشكل Planتأثير شكل المخطط العام للمبنى )
منحني او مستقيم وتأثير ذلك تحقيق التوازن واألنسجام البصري 

المحلية،وهذا ينسجم الى للعناصر المادية المستخدمة من العمارة 
ماأشار اليه كشتال  في طروحاته من خالل توضيح عاللة األجزاء 
المكونة للفضاءات الداخلية بالكل اي الهيكل العام 

ولقياس تأثير الشكل المنحني العام للمبنى او المستقيم ،[14]للمبنى.
على إدراك العناصر بداخله يتم أختبار قياس بعض الخصائص 

متواجدة ضمن المخطط العام للمبنى كالتكامل البصرية ال
( والمساحة المرئية Visual Integrationالبصري)
 Visual(،وتكمن أهمية تحقيق التكامل البصري)Isovistللمتلقي)

Integration لكونه يمثل مقياس للتوازن واألنسجام للعناصر )
المسخدمة في الفضاءات الداخلية حيث: يعرف بأنه)التكوين 

ي الذي ينتج من العاللة بين الخصائص البصرية بين البصر 
العناصر وهي عاللات متبادلة تسهم في الوصول بالعمل المعماري 

،أما عن قيمة  [15]الى قيمة بصرية م ثرة لدى المتلقي(.
(Isovist المراد بها حساب حجم المساحة المرئية لدى المتلقي)

من صر المستدامة ض)المسافر(،ومقارنة تأثير شكل وجود تلك العنا
 [16]شكل خطي بسيط او شكل منحني.

 
من أجل أحاطه بكافة  أساااااااتخال  األظار الن ري للبحث:  3-3

 جوانب اليات توظيف عناصططر العمارة المحلية في أبنية المطارات،
 :العمارة المحلية على مستويين هما رتوظيف عناصآلية  تصنف

 الماديةلللعناصاااارالمسااااتوو األوض يتااااامن العناصاااار الفي نائية  
المحلية المساااااااتخد ة ونةااااااامل نلية توظيف العناصااااااار المحلية 

والتي تتضططططططططططمن المفردات التالية: نوع  للمدينة في أبينة المطارات:
مسططططططططططططططتوى تعططامططل المصططططططططططططططمم مع العنصططططططططططططططر -العنصططططططططططططططر المحلي

،يتضططمن المسططتوى الشططكلي العناصططر [17]جوهري(،-المحلي)شططكلي

األنشطططططططططططاء واأللوان،اما  المحلية ضطططططططططططمن مسطططططططططططتوى الواجهات ومواد
المسططططططتوى الجوهري فيتضططططططمن مسططططططتوى توظيف العناصططططططر المحلية 

 [1]للمبنى.ضمن المخططات والفضاءات الداخلية 
اآلليااة المتبعااة لتم ياال عناااصااااااااار العمااارة  -المساااااااااتوو ال اااني

 تتضمن هذه المفردة توضيح آالليات التي توضح التعاملالمحلية:
أشطططططار اليها عصطططططفور في دراسطططططته  مع مفردات العمارة المحلية التي

وهي آليططات التحوير)تكبير العنصططططططططططططططرطتبسططططططططططططططيططتغير مططادةطتغيير 
 لونطأضافة الى العنصر(.)عصفور(. 

 سااااااتوو األدراك البصااااااري لعناصاااااار العمارة –المسااااااتوو ال الث 
يتضططططمن هذا المسططططتوى عدة مفردات والمفردة األولى تأثير المحلية:

المحلية وفق نظرية  الخصطططططططططططائص التصطططططططططططميمية لعناصطططططططططططر العمارة
الكشطططططططتال  والخصطططططططائص هي:)التقاربطاألسطططططططتمراريةطاألنغالق(،أما 
المفردة الثانية فتتضططططططططمن قياس تأثير شططططططططكل المخطط العام للمبنى 
على األدراك البصططططططططططري للعناصططططططططططر التصططططططططططميمية من خالل قياس 
تحقيقها للتكامل البصطططططططري ومسطططططططاحة العمق البصطططططططري للفضطططططططاءات 

فرين،ووضطططططططح  مفردات األطار النظري في الداخلية ألبنية المسطططططططا
 في الملحق.( الموضح 2الجدول رلم)

 الدراسة العملية: -4

من خالل ماتم طرحه من مفردات  صياغة فرضيات البحث: 4-1
ضططططططمن األطار النظري،وضططططططع البحث تصططططططوراته األفتراضططططططية عن 

 الفرضيات المراد تطبيقهاوهي:
اصططططططططططططططر لعن الفرضططططططططططططططية األولى:ينتج تباين في إدراك المتلقي -

 العمارة المحلية تبعًا لنوع العنصر المستخدم.

الفرضطططططططططططية الثانية:هناك تأثير لشطططططططططططكل المخطط العام للمبنى  -
 على تحقيق التكامل البصري والمساحة البصري للمتلقي.

أشططططططططارت العديد من الدراسططططططططات التي حدود الدراساااااة العملية: 4-2
 دراسططططططططططططططة أختصطططططططططططططط  في الجوانب المتعلقة بأبنية المطارات ومنها

د.بهج  شططططططططططاهين على توظيف المنظومة األنشططططططططططائية الداخلية في 
 مباني المسطططافرين للتعبير عن الفكرة التصطططميمية للمبنى،حدد مجال

على  البحطططث على أختيطططار عينطططات في مجطططال الطططدراسططططططططططططططططة أرتكزت
بعناصطططططططططططططر العمارة المحلية توظيف المنظومة األنشطططططططططططططائية الداخلية 

 [18للمدينة.]
من أجل تطبيق مفردات  ت الدراساااااااااة العملية:أختيار عينا 4-3

األطار النظري للبحث تم أختيار أربعة مشططططططططططططططاريع محلية وعالمية 
أسطططططططططتخدم فيها مصطططططططططمموها عناصطططططططططر من العمارة المحلية في أبنية 

 المطارات، والمشاريع هي:
 (1العراقطالشكل رلم )-مطار البصرة الدوليطالبصرة -1
 (2الشكل رلم )مراكشط-مطارالمنارة في المغربطالمغرب -2

 (3مطار الفلبين في الفلبينطكوباطالشكل رلم ) -3
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 (4أسطنبولطالشكل رلم )-مطارأسطنبول الكبيرطتركيا -4
  بررات أختيار عينات الدراسة العملية: 4-4 .

أختيرت العينات من بلدان متنوعة لعرض  أعتبارات مكانية: -1
األختالف الحاصطططل في العمارة المحلية لكل بلد وكيف يمكن 

 يف عناصر للتعبير عنها في ابنية المطارات.توظ

أعتبطططارات زمطططانيطططة: العينطططات المختطططارة تنتمي لفترات زمطططانيطططة  -2
مختلفة لعرض التغيير الحاصططططططططططططططل في توظيف العناصططططططططططططططر 

 المحلية لديمًا وفي العمارة الحالية.

آليططططة جمع معلومططططات القيططططاس:تسططططططططططططططتنططططد الى طريقططططة منهج تحليططططل 
يًا يع األربعة،وهي منهجًا بحثالنصطططططو  الوصطططططفية والنقدية للمشطططططار 
 [19]أشار اليه بونتا في دراساته التحليلية.

القياس الوصططططفي: يتناسطططططب  -1ظري قياس  فردات البحث: 4-5
هذا القياس مع قياس المفردتين األولى والثانية في البحث، حيث 
تم  األسطططططططططتعانة باسطططططططططتمارة تحليل العينات لتطبيق مفردات البحث 

يل األحصائي إلستخراج نسب المفردات الثانوية عليها،وأجراء التحل
 .( في الملحق3جدول رلم)كما موضح في 

 (القياس باسططططططتخدام برنامجUCL Depth Map أسططططططتخدم :)
( للقيطططام بطططاجراء التحليطططل البصططططططططططططططري Depth Mapبرنطططامج)

اب وحسططط)نموذجين من العينات(لنماذج من العينات المنتخبة 
( ومسطططططططططططاحة Visual Integrationقيم التكامل البصطططططططططططري)

( لتلطك النمطاذج،ومقطارنطة النتطائج Isovistالعمق البصططططططططططططططري )
لمعرفططططة تططططأثير شططططططططططططططكططططل المخطط العططططام للمبنى على أدراك 
العنططططاصططططططططططططططر التصططططططططططططططميميططططة من العمططططارة المحليططططة التقليططططديططططة 

 للمدينة،والنماذج المختارة من العينات هي:

 مطار الفلبين كنموذج من النظام الخطي للمطارات -

 .ول الدولي كنموذج لنظام األصابع للمطاراتمطار أسطنب -

 :البرا ج المستخد ة في البحث  4-6
تم  االسطططططتعانة بهذا البرنامج  :(AutoCad 2019) برنامج -

لرسم المخططات الرئيسية للعينات المنتخبة، لغرض إدخالها 
 ،بعططد خزنهططا بصططططططططططططططيغططة(Depth Map) الحقططًا في برنططامج

(dxf) وتم أختيططار نموذجين من العينططات كمثططال لنظططاميين ،
 (.وظيفيين هما:)مطار الفلبين ومطار أسطنبول الدولي

وهو نظططططططام برمجي  : (UCL Depth Map11) برنططططططامج -
من جامعة لندن، وهو  (Alasdair Turner) وضع من لبل

أداة للتحليل الطوبولوجي للرسططططم، ويقوم البرنامج بحسططططاب كل 
والتي تمثل  (Global measures) موليةمن المقاييس الشطططططط

العاللطططة بين اي نقططططة في النظطططام مع جميع اجزاء النظطططام، 
والتي تمثل  ( Local measures) والمقاييس الموضطططططططططططعية

 [20].العاللة بين النقطة في النظام مع النقاط المرتبطة بها

(:أستخدم البرنامج األحصائي spss24البرنامج األحصائي) -
 Statistical Package For Theز )المكتبي الجاه

Social Sciences ويعني الحزمة األحصائية للعلوم،)
األجتماعية وهو أكثر البرامج أستخدامًا لتحليل المعلومات 

األحصائية في علم األجتماع،تم األستعانة به لتحليل نتائج 
 التحليل الوصفي لمفردات البحث.

 :نتائج  فردات البحث -5

األحصططططططططططططططائي للمفردة األولى:الي تتضططططططططططططططمن  نتائج التحليل  5-1
العناصططططططططططططططر المادية المسططططططططططططططتمدة من العمارة المحلية للمدينة،حيث 
أظهرت نتططائج التحليططل األحصطططططططططططططططائي للمفردة الثططانويططة األولى وهي 
مصطططططططدر العنصطططططططر المحلي، على التركيز على أسطططططططتخدام عنصطططططططر 

، يليِه العناصر قباب %33.33األلواس المحلية حيث بلغ  نسبته 
 نقوش وزخارف وهيكل انشائي.و 
 

 
 
 

 عنصر المحليال والتي تتضمن موضع تطبيق:المفردة الثانوية الثانية
لى التحليل األحصائي لهذه المفردة عأظهرت نتائج في المبنى، ولد 

حي السطحصول موضع تطبيق العنصر المحلي ضمن المستوى 
 المحلي ضمنعنصر موضع تطبيق ال، اما %100نسبتُه  بلغ 

 .%0فقد بلغ  مستوى الجوهري ال
 استخدام التكنولوجيا في توظيفوالتي تتضمن : المفردة الثالثة

ى التحليل األحصائي لهذه المفردة عل: أظهرت نتائج المحليالعنصر 
ائية الحديثة بتغيير المادة األنشعنصر توظيف التكنولوجيا  حصول

،في حين حصل  توظيف %78للعنصر حصل  أعلى نسبة بنسبة 
 .%22لتكنولوجيا لتغير شكل العنصر المحلي نسبة ألل بلغ  ا

ن آلية التي تتضمنتائج التحليل األحصائي للمفردة ال انية: 5-2
تحوير العنصر المحلي وتشكل المفردة األولى المتعلقة بآليات 
التحوير للعنصر المحلي كط)تكبير العنصرطتصغير العنصرطتغيير 

ى ظهرت نتائج التحليل األحصائي علمادة أنشائيةطتغيير لون(،ولد أ
حصول مفردة تكبير العنصر المحلي وتغير المادة األنشائية على 

،يليها تغيير لون العنصر المحلي بنسبة %33.3أعلى نسبة بلغ  
 .%11وأخيرًا تصغير العنصر المحلي بلغ  نسبته  22.2%

0%

20%

40%

أقواس 
محلية 

قباب نقوش 
وزخارف

هياكل 
أنشائية 

( يوضح نسب التحليل األحصائي لمفردة 2شكل )

العنصر المحلي مصدر  
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دراك المتعلقة باألنتائج التحليل األحصائي للمفردة ال ال ة: 5-3

البصري للعناصر المحلية وتتضمن مفردتين ثانويتين هما :األولى 
الخصائص التصميمية للعنصر المحلي وفق نظرية الكشتال  وهذه 
الخصائص هي)التقارب واألستمرارية واألنغالق والتشابه(،ولد 

حصول جميع الخصائص على أظهرت نتائج التحليل األحصائي 
  .%25نسب متساوية التأثير بلغ  

المفردة الثانية تخص تأثير شكل المخطط العام للمبنى على األدراك 
البصري للعناصر المحلية حي  أظهرت نتائج التحليل البصري 

 ( لنماذج من العينات هما)مطار الفلبينDepth Map11ببرنامج)
كنموذج لمطار خطي ومطار أسطنبول كنموذج لمطار ذو 

 بين أدناه :أصابع(،وأظهرالتحليل األحصائي كما م

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

أظهرت نتائج التحليل البصري لنماذج العينات كما موضح أعاله 
ذو نظام األصابع المنحنية على حصول مطار أسطنبول الدولي 

على قيمة تكامل بصري عالي وقيمة منخفضة من حجم المساحة 
المرئية )التشوه البصري(،في حين حصل مطار الفلبين الدولي ذو 

ام الخطي المستقيم لصاالت األنتظار على قيمة تكامل بصري النظ
 منخفضة وحجم المساحة المرئية)التشوه البصري( عالية.

( يوضح قيم التكامل البصري وحجم المساحة 1جدول رلم )
 لنماذج العينات المرئية

 حجم المساحة المرئية التكامل البصري  اسم المطار

 5488 1526 مطار الفلبين الدولي

 1089 2423 طار أسطنبول الدوليم
 

 األستنتاجات العا ة للبحث: -6
أظهرت نتائج التحليل األحصائي في البحث أن أستخدام  [1]

األلواس المحلية التقليدية يعد أكثرعناصر العمارة 
المحلية أستخدامًا في ابينة المطارات،يليه أستخدام 
القباب والهيكل األنشائي والزخارف والنقوش بنسب 

 من األستخدام. متساوية
من نتائج التحليل األحصائي لمفردات البحث نجد أن  [2]

توظيف العناصر المحلية في أبنية المطارات جاء في 
ليس و أغلب عينات البحث على مستوى سطحي للمبنى 

 ات. المطار بنية جوهري نظرًا للخصوصية الوظيفية أل

كما أظهرت نتائج التحليل األحصائي أن أستخدام آلية  [3]
ر للتعامل مع العناصر المحلية كان  تتضمن التحوي

تكبير العنصر المحلي وتغيير المادة األنشائية له 

0%
10%
20%
30%
40%

دة تغيير الما
األنشائية 

تكبير 
العنصر 
المحلي 
المستخدم

وانتغيير االل تغيير في
العنصر 
المحلي

( يوضح التحليل األحصائي لمفردة آلية التحوير للعناصر 3شكل )

 المحلية

( يوضح التحليل البصري لمطار الفلبين الدولي 4شكل )

 ( Depth Map 11في برنامج )

 

( يوضح التحليل األحصائي للصالة الرئيسية 5شكل )

 لمطار أسطنبول الدولي

لصاالت األنتظار لمطار ( يوضح التحليل البصري 6شكل )

 أسطنبول الدولي

 



8     Amaleid Abd- Alrhman Yousif: Employing Local Architecture Elements in …..                                                   

Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ)                                         Vol.27, No.2, September 2022, pp.1-20 

 

بالدرجة األولى ثم يأتي تغيير االلوان والتفاصيل الثانوية 
 األخرى.

بين  نتائج التحليل البصري لمخططات مبنى المسافرين  [4]
أنا اإلدراك البصري من ضمن العينات المنتخبة على 

شكل المخطط العام مارة المحلية يتأثر بالعلعناصر 
للمبنى )الكل(وخصائص العناصر 

لق ،وبما يتع)الجزء( المحليةالتصميميةلعناصرالعمارة

بشكل المخطط العام للمبنى فقد أظهرت نتائج الدراسة 
خدام أستيتم بتحقيق إدراك بصري عالي  العملية بأن

مخطط ذو شكل منحني حيث يحقق قيم تكامل بصري 
حجم المساحة المرئية وقيمة منخفضة من  عالي

،في حين يحقق شكل المخطط المستقيم قيمة للمتلقي
من حجم منخفضة من التكامل البصري ومرتفعة 

المساحة المرئية للمتلقي.
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 ( أستمارة أستخالص مفردات األطار النظري للبحث2جدول رقم)
 

 الوصف المفردة ال انونة  المفردة الرئيسية

 نظام الهيكل األنشائي للمبنى  نوع العنصر المحلي المستخدم ةيندللاة ليحالارة  اعاضأ مة  دتسالاية ادالار  األع:الىواألة ردفالا

 Unite Terminalنظام الوحدات 

 Fingerنظام األصابع )

Pier Terminal) 

 (Linear Terminalنظام خطي)

 (Satellite Terminalنظام التوابع )

( يوضح األنظمة الوظيفية لمبنى المسافرين في المطارات العالمية1شكل )  
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 ألواس محلية
 زخارف ونقوش عمرانية محلية

 قباب
موضع تطبيق العناصر المحلية 

 التقليدية
-ي يشمل)األلواسعلى المستوى السطح

 الزخارف والنقوش
على المستوى الجوهري ويشمل )مخطط 

 (أستخدام األفنية -توقيع الفضاءات-المبنى
عاللة العنصر المحلي التقليدي 

 بااتكنولوجيا الحديثة
توظيف التكنولوجيا لتغير طبيعة مواد أنشاء 

 العنصر المحلي
توظيف التكنولوجيا لتغيير شكل العنصر 

 ليالمح

المفردة 
ال انية:نليات 
التعا ل  ع 

العناصر المحلية 
 التقليدية

 تكبير العنصر آلية التحوير للعناصر التقليدية
 آلية تبسيط العنصر المحلي

 تغيير المادة األنشائية
 تغيير األلوان

المستوو ال الث/  ستوو األدراك البصري لعناصر العمارة 
 المحلية التقليدية

التصميمية  الخصائص
 للعناصر التقليدية

 التقارب
 األمتالء
 التشابه

 األستمرارية
تأثير شكل مخطط المبنى على 

 أدراك العناصر التصميمة
  تكامل بصري عالي التكامل البصري 

تكامل بصري 
 متوسط

 

تكامل بصري 
 منخفض

 

المساحة ا حجم
 المرئية

  عالي

  متوسط

  منخفض
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 وصف العينات المنتخبة للتطبيق:
 مطار البصرة الدولي: -1

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أستمارة القياس الوصفي لمطار البصرة الدولي

،أتخذت الشركة 1982رة احد أهم وأكبر المطارات في جنوب العراق،تم أعادة بنائه في عام مطار البصوصف المشروع:
المصممة للمبنى من العناصر المحلية العراقية لتجسيدها في المبنى متمثلة بط)األلواس العباسية والشناشيل الخشبية( 

 وظيف العناصر المحلية على صعيد واجهاتمع أستخدام مواد بناء من العمارة المحلية متمثلة بالطابوق المحلي،تم ت
 (2019)أحصائيات وزارة النقل، المبنى الخارجية فقط ولم يتم توظيفها على المستويات األخرى للمبنى.
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 الوصف المفردة ال انونة  المفردة الرئيسية
 المفردة األولى: ستوو العناصر المادية الفي نائية

  نظام الهيكل األنشائي  لي المستخدمنوع العنصر المح

 √ ألواس محلية
  زخارف ونقوش عمرانية محلية

  قباب
موضططططططططططططططع تطبيق العناصططططططططططططططر المحلية 

 التقليدية
الزخارف -على المسططططططططططتوى السطططططططططططحي يشططططططططططمل)األلواس

 √طوالنقوش

يع توق-على المسطططتوى الجوهري ويشطططمل )مخطط المبنى
 أستخدام األفنية( -الفضاءات

تقليططططططدي الالمحلي عاللططططططة العنصططططططططططططططر 
 بااتكنولوجيا الحديثة

توظيف التكنولوجيا لتغير طبيعة مواد أنشططططططاء العنصططططططر 
 √طالمحلي

 توظيف التكنولوجيا لتغيير شكل العنصر المحلي

الااااااااماااااااافااااااااردة 
ال اااانياااة:نلياااات 
التعاااااا ااااال  ع 
الاااعااانااااااصاااااااااااار 
الاااااماااااحااااالاااااياااااة 
 التقليدية

 رتكبير العنص التحوير للعناصر التقليديةآلية 
 √تبسيط العنصر ط

 √طتغيير المادة األنشائية
 √طتغيير األلوان

المساااااتوو 
ال الث/  ساااااتوو األدراك 
البصااااااري لعناصاااااار العمارة المحلية 
 التقليدية

الخصائص التصميمية للعناصر 
 التقليدية

 √طالتقارب
 √طاألمتالء
 √طالتشابه

 √طاألستمرارية
   √طاإلنغالق
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 مطار المنارة في المغرب: -2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 
 

 

 

مق   ومنا ير مختل ة للوا  ا  األمامية والخل ية والتصميم الداخلي و لية تركيب وحدا  المبن   ( 2شكل رقم   

 ال يكل ا

 E2يعد مطار المنارة في المغرب من أكثر مطارات العالم أبهارًا في تصميمه،أعتمدت أستديو) وصف المشروع:

Architecture المصمم للمبنى على فكرة الجمع بين تقنيات المواد الحديثة والنمط المغربي المحلي المتمثل  ( السويسري
باستخدام الزخارف والنقوش األسالمية،أُستخدمن وحدات النقوش والزخارف المغربية على صعيد الواجهات ولدم  

. لتأكيد على منطقة الدخول الى المبنىأمكانيات عالية في التالعب بالضوء الطبيعي،كما أُستخدم  القباب الزجاجية ل
(www.livinspaces ) 
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 أستمارة القياس الوصفي لمطار المنارة في المغرب
 

 الوصف المفردة ال انونة  المفردة الرئيسية

 المفردة األولى: ستوو العناصر المادية الفي نائية

  نظام الهيكل األنشائي  نوع العنصر المحلي المستخدم

  ألواس محلية
 √ زخارف ونقوش عمرانية محلية

  قباب
موضططططططططططططططع تطبيق العناصططططططططططططططر المحلية 

 التقليدية
الزخارف -على المسططططططططططتوى السطططططططططططحي يشططططططططططمل)األلواس

 √طوالنقوش

يع توق-على المسطططتوى الجوهري ويشطططمل )مخطط المبنى
 أستخدام األفنية( -الفضاءات

تقليططططططدي الالمحلي عاللططططططة العنصططططططططططططططر 
 نولوجيا الحديثةبااتك

توظيف التكنولوجيا لتغير طبيعة مواد أنشططططططاء العنصططططططر 
 √طالمحلي

 √طتوظيف التكنولوجيا لتغيير شكل العنصر المحلي

الااااااااماااااااافااااااااردة 
ال اااانياااة:نلياااات 
التعاااااا ااااال  ع 
الاااعااانااااااصاااااااااااار 
الاااااماااااحااااالاااااياااااة 
 التقليدية

 √طتكبير العنصر التحوير للعناصر التقليديةآلية 
 تبسيط العنصر 

 √طادة األنشائيةتغيير الم
 تغيير األلوان

المسااااتوو 
ال الث/  سااااتوو األدراك 
البصاااااري لعناصااااار العمارة المحلية 
 التقليدية

الخصائص التصميمية للعناصر 
 التقليدية

 √التقاربط
 √األمتالءط
 √التشابهط

 √األستمراريةط
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 ل في كوبا/الفلبينMactan Cebu International Airport طار  -3

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

Design Integrated مطار الفلبين ثاني أكبر مطارات الفلبين من تصميم المعماري) وصف المةروع:

Associates) أعتمد المصمم على أعتبار الفلبين وجهة سياحية يقصدها العديد من سياح العالم للراحة،
مم من الموروث المحلي لشكل النظام األنشائي المتعارف عليه في البناء في المدينة واألصطياف ،أستمد المص

أساسًا لفكرته التصميمية  لمبنى المسافرين،كما أستخدم مواد انشائية محلية معروف أستخدامها في المنطقة 
ة ذات فتحات سوهي خشب التنوب واستخدمه في الهيكل األنشائي للمبنى،وجاء التصميم بهياكل أنشائية مقو 

علوية في سقف المبنى تسمح بمرور الضوء الطبيعي من خاللها،أتسم المبنى بالدفأ والبساطة وأختالفه عن 
 (www.archdaily) الكثيرمن نماذج المطارات التي أتسم  بالبرودة نتيجة أستخدام التقنيات األنشائية المعدنية.

ر خارجي وداخلي لمطار كوبا في الفلبين( مخطط ومقاطع وواجهات مختلفة ومنظو3شكل رقم )  
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 أستمارة القياس الوصفي لمطار الفلبين في كوبا
 

 الوصف المفردة ال انونة  المفردة الرئيسية
 المفردة األولى: ستوو العناصر المادية الفي نائية

 √طنظام الهيكل األنشائي  نوع العنصر المحلي المستخدم

 √طألواس محلية
 خارف ونقوش عمرانية محليةز 

 قباب
موضططططططططططططططع تطبيق العناصططططططططططططططر المحلية 

 التقليدية
الزخارف -على المسططططططططططتوى السطططططططططططحي يشططططططططططمل)األلواس

 √طوالنقوش

يع توق-على المسطططتوى الجوهري ويشطططمل )مخطط المبنى
 أستخدام األفنية( -الفضاءات

تقليططططططدي الالمحلي عاللططططططة العنصططططططططططططططر 
 بااتكنولوجيا الحديثة

لتكنولوجيا لتغير طبيعة مواد أنشططططططاء العنصططططططر توظيف ا
 √طالمحلي

 توظيف التكنولوجيا لتغيير شكل العنصر المحلي

الااااااااماااااااافااااااااردة 
ال اااانياااة:نلياااات 
التعاااااا ااااال  ع 
الاااعااانااااااصاااااااااااار 
الاااااماااااحااااالاااااياااااة 
 التقليدية

 √تكبير العنصرط التحوير للعناصر التقليديةآلية 
 تبسيط العنصر المحلي 

 √طتغيير المادة األنشائية
 تغيير األلوان

المسااتوو 
ال الث/  سااتوو األدراك البصااري 
 لعناصر العمارة المحلية التقليدية

الخصائص التصميمية للعناصر 
 التقليدية

 √التقاربط
 √األمتالءط
 √التشابهط

 √األستمراريةط
تأثير شكل مخطط المبنى على أدراك 

 العناصر التصميمة
  قيمة عالية التكامل البصري 

 √ قيمة متوسطة
  قيمةمنخفضة

حجم المسططططططططططططططططططططاحطططططططة 
 المرئية

 √ عالي
  متوسط
  منخفض
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  طارأسطنبوض ال)بيرفي تركيا: -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعد مطار أسطنبول أكبر صالة مطار ممتدة على مساحة واسعة ضمن سقف واحد،أتخذت الشركة المصممة وصف المشروع:
(من العمارة التقليدية العثمانية في تركيا التي أمتازت باستخدام Nordic Office of Architectureو Grimshawوهي)

اب المكررة،لينتج التصميم تسقيفًا مكررًا للقباب المعدنية للسطح الخارجي للمبنى اما المنظومة األنشائية الداخلية التسقيف بالقب
 (Istanbul airport.com فقد جاءت مكملة للفكرة التصمييمة من خالل أستخدام األلواس العثمانية القديمة).

أسطنبول الكبير ( يوضح مخطط ومنظور داخلي وخارجي لمطار 4شكل رقم )  



18    Amaleid Abd- Alrhman Yousif: Employing Local Architecture Elements in …..                                                   

Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ)                                         Vol.27, No.2, September 2022, pp.1-20 

 

 أستمارة القياس الوصفي لمطار أسطنبول الكبير

 

 الوصف المفردة ال انونة  المفردة الرئيسية
ا

 لمفردة األولى: ستوو العناصر المادية الفي نائية

  √طنظام الهيكل األنشائي نوع العنصر المحلي المستخدم

√ط   ألواس محلية 
 زخارف ونقوش عمرانية محلية

√قبابط  
موضع تطبيق العناصر المحلية 

 التقليدية
الزخارف -على المستوى السطحي يشمل)األلواس

√طوالنقوش  

توقيع -توى الجوهري ويشمل )مخطط المبنىعلى المس
أستخدام األفنية( -الفضاءات  

تقليدي الالمحلي عاللة العنصر 
 بااتكنولوجيا الحديثة

توظيف التكنولوجيا لتغير طبيعة مواد أنشاء العنصر 
√طالمحلي  

√طتوظيف التكنولوجيا لتغيير شكل العنصر المحلي  

الااااااااماااااااافااااااااردة 
ال اااانياااة:نلياااات 
االتعاااااا ااااال  ع 
لاااعااانااااااصاااااااااااار 
الاااااماااااحااااالاااااياااااة 
 التقليدية

التحوير للعناصر التقليديةآلية  √تكبير العنصرط   
تبسيط العنصر المحلي   

√طتغيير المادة األنشائية  
√طتغيير األلوان  

المسااتوو 
ال الث/  سااتوو األدراك البصااري 
 لعناصر العمارة المحلية التقليدية

الخصائص التصميمية للعناصر 
 التقليدية

 √طالتقارب
 √األمتالءط
 √التشابهط

 √األستمراريةط
تأثير شكل مخطط المبنى على أدراك 

 العناصر التصميمة
 √ قيمة عالية التكامل البصري 

  قيمة متوسطة
  قيمة منخفضة

المسططططططططططططططططططططاحطططططططة  حجم
 المرئية

  عالي
  متوسط

 √ منخفض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Amaleid Abd- Alrhman Yousif: Employing Local Architecture Elements in …..                         19                          

Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ)                                         Vol.27, No.2, September 2022, pp.1-20 

 

 للعينات المنتخبةوالثالثة ة األولى والثانية ( نتائج قياس المفرد3جدول رلم)
العناصر المادية المستمدة  ن العمارة المفردة األولى:  المشاريع

 المحلية للمدينة
المفردة 

 ال انية:نليات
 للعناصرالتحونر 

األدراك ال ال ة: المفردة
البصري للعناصر 

 التصميمية 

نوع العنصر المحلي 
 المستخدم

موضع تطبيق العنصر 
لمحليا  

عاللة 
العنصر 
المحلي 

بالتكنولوج
 يا الحديثة

آلية التحوير للعناصر 
 التقليدية

الخصائص  
التصميمية 

 للعناصر المحلية 

 قباب

 نقوش وزخارف

س
ألوا

 
محلية

 

 هيكل أنشائي
مست

صر الثنوية اامبنى(كاالنهاء وااللوان    
وى سطحي )العنا

 

مستوى جوهري 
 

ضاءات 
)المخططات والواجهات والف

الداخلية(
 

صر وفق التكنولوجيا الحديثة
 تغيي المادة األنشائية للعن

صر وفق التكنولوجيا الحديثة
 تغيير تشكيل العن

صر المحلي
 تكبير العن

صر المحلي
صغير العن

 ت

 تغيير المادة األنشائية

 تغيير األلوان
التقارب

األمتالء 
التشابه 
األستمرارية 

 

مطارالبصرة  -1
 الدولي

0 1 1 0 1 0 0 
0 

0 1 0 0 1 1 1 1 

مطار المنارة في  -2
 المغرب

1 1 0 0 1 0 1 
1 

1 0 1 0 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 مطار الفلبين -3
 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 مطارأسطنبول -4
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Employing Local Architecture Elements in Airport Buildings 

 
 

 

 
 

Architecture Engineering Department, College of Engineering, University of Mosul, Mosul, Iraq 

 
Abstract: 
 

      Airport buildings are among the complex and unique buildings of the contemporary century. Their 

importance lies in the fact that they represent the city’s gateway to the whole world. Employing local 

architecture elements is one of the design ideas used to design passenger buildings at airports, 

allowing the recipient (traveler) to define the urban identity of the city and the city’s history and 

culture, she indicated. There have been many proposals in architecture about the mechanism of 

employing the elements of local architecture in buildings, but none of these studies specifically 

addressed the mechanism used to employ elements of local architecture in airport buildings. 

And the same thing is repeated when reviewing the architectural proposals related to the aspects 

related to airport buildings, so the general problem of research was identified by the lack of scientific 

knowledge and studies dealing with the employment of local architecture elements in airport 

buildings, while the special problem was identified in developing the approach or mechanism that 

shows how to employ local architecture in the passenger building. 

 

Key Words: 

Local architecture, terminal building, visual perception in the interior spaces of airport buildings, 

airport systems. 
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