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 المــقـدمــة

نسههان اقامتههها مسههخرب كههل ابداعاتهه  ومهاراتهه  وامكانههات البيئههة تمههد المدينههة افضههل بيئههة اسههتطا  اإل

لهوجي , ود الطبيمية في تحةي  ذل , لذا تحولت الو مركز لالخترا  واالزدهار الملمهي والتكنوالموار

فتنوعت االنشطة وزادت حاجات االنسان مما زاد من تفاعل  مع الطبيمهة ) الحاجهة ام االختهرا ( بمها 

  ينسههجم والتطههور الههذي حةةهه  بمههرور الههزمن محهها وآل تحههدي الةيههود التههي فرضههتها الطبيمههة واسههتطا

التغلب علو بمضها , اال ا ن  وقف عاجزب امام البمي االخر كهالزالزل والبهراكين والفيضهانات , ان 

 قدرة هللا فوق كل شيء.

وقد انمكس ذل  علو اعهداد المخططهات والتصهاميم الحضهرية للمهدن التهي يمهين االنسهان فيهها حيه  

من الريف والبوادي الو المدن للتمتهع  اصبحت اكتر متانة وفاعلية مما كانت علي  , لذا توج  االنسان 

بههالمميزات  التههي تتههوفر فيههها, وعليهه  توسههمت بمههي المههدن بشههكل متميههز عههن غيرههها لتركههز انشههطة 

متنوعة فيها فتحولت الو مناط  جهذب للسهكان مهن المنهاط  الحضهري  والريفيهة المحيطهة بهها. واقهام 

تيمابية فظهرت مشهاكل مختلفهة مهن سهكن فيها ماليين السكان حتو وصل في بمضها فوق طاقتها االس

ونةههل وتملههيم وصههحة وخههدمات ترفيهيههة وارتكازيههة , ممهها زاد فههي تلهه  المشههاكل عههدم تههوفر امكانههات 

لتوسع بمي المدن ذات الكتافة السهكانية الماليهة.  ومهن هنها يبهدأ دور المخطهط الحضهري فهي البحه  

سع تل  المدن, وال يةتصهر ذله  علهو المهدن عن حلول لهذه المشاكل من خالل ايجاد بدائل مختلفة لتو

المزدحمة بل حتو المدن التي تتوفر فيها امكانات فيجب ان تكهون ضهمن حهدود ممينهة وعهدم السهماح 

لههها باالسههتمرار فههي التوسههع لغههري المحافههـظة علههو التههوازن فههي توزيههع السههكان واسههتغالل المههوارد 

 االقتصادية فضال عن االهمية االستراتيجية. 

ةيام بهذه المهمة تةع علو عات  المخطط الحضري الذي يحتاج الو دراسة شهاملة لمهدة متغيهرات ان ال

طبيمية وبشرية واقتصادية وعمرانية وهذه المهمة تحتاج الو فريه  عمهل متخصهص بهالتخطيط ومهن 

تخصصات مختلفة )هندسة, جغرافيا, اقتصاد, اجتما (.  وهنا يجب ان نفرق بين التخطيط الحضري 

صميم الحضري, فالتخطيط الحضهري يمنهي اختيهار المواقهع المالئمهة لتوسهع المهدن الةائمهة وحهل والت

مشاكلها )سكن, نةل, ترفيه , خهدمات مختلفهة( , او اختيهار مواقهع مالئمهة القامهة مهدن جديهدة وتوزيهع 
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استمماالت االري عليها. وبمد ذل  يهأتي دور المصهمم الحضهري الهذي يةهوم باعهداد التصهاميم وفه  

 ابماد وممايير محددة واشكال منسجمة مع الخصائص الطبيمية والبشرية. 

وفههي هههذا المجههال يههتم تنههاول التخطههيط الحضههري الههذي يمههد ذا اهميههة كبيههرة الرتباطهه  بحيههاة االنسههان 

ونشاطات  بشكل مباشر وان  من مةاييس تةدم الدول فالمديد من الهدول حةةهت تةهدم علمهي وذات مهورد 

انها لم تـولي هذا الجانـب اهمية كبيهرة حيه  اسهتحوذت الجوانهب االخهرل وخاصهة اقتصادي جيد اال 

هملهت ههذا الهركن المههم الهذي يهرتبط به  سهكن أالجانب االداري والسياسي المام علو اهتمام السلطة و

 االنسان ورفاهيت  وعمل .

التخطيط الحضري وهذا االهمال لم يةتصر علو االجهزة االدارية بل شمل مجال التمليم حي  يدرس 

في فرو  محددة وخاصة الهندسة المممارية مع الملم ان  من الملوم التطبيةية والتةافية يستفاد منه  كهل 

انسههان فههي بنههاء مسههكن  والمشههاركة فههي اعههداد المخططههات االساسههية للمههدن التههي مههن شههروطها رأي 

ههذا المجهال وممظهم المتهوفر الجمهور المستفيد من تل  المخططات. واالهم من ذل  قلة المؤلفات فهي 

منها دراسة نـظرية تركز علو جانب ممين حسب الخلفـية الملمية للمؤلـف, وهذا ما دفمني الو تأليف 

هذا الكتاب الذي تضمن عري شامل للجوانب المختلفة ذات المالقة بالتخطيط الحضري التي يحتهاج 

اغ علمهي فهي ههذا المجهال. وفهي الختهام الو ممرفتها طلبة الدراسات الجاممية وذل  لـسد جزء من فهر

اتةههدم بههوافر الشههكر والتةههدير لكههل مههن ا سهههم فههي مسههاعدتي لتههأليف هههذا الكتههاب وهللا نسههأل أن يوفةنهها 

 وإياهم لما في  الخير وهو ولي الصالحين.

 المؤلف

 د . خـلف حــــسين علي الدليمي

 2001أيلول 
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 لفصل اجولا

 

 ضريالح  نشأة المدن وظاهرة النمو

 تطور االستيطان  ونشأة المدن -أوال

لةههد ارتههبط مصههير اجنسههان منههذ ان خلةهه  هللا بههاالري , أذ تمتههل مصههدر ملبسهه  ومسههكن  وممارسههة 

جدامة حيات  .حي  كان الطين والحجهارة وأغصهان الشهجر وجهذو  النخيهل المهواد  نشاطات   المختلفة

ره في مواقع محهدده مهن المهالم بمهد ان كهان النهاس اجساسية  في بناء مسكن االنسان عندما بدأ استةرا

ارات , وكانهت منهاط  غهيتجولون في ربو  الطبيمهة بحتها عهن قهوتهم ومهأول أمهن متهل الكههوف والم

ذات خصهائص متميهزة , أذ يتهوفر فيهها ميهاه وتربه  خصهب  ومنها, ممتهدل , ولههذا  اسهتمر  االستةرار

الزمن حتو أصبحت مههدب للحضهارات أالولهو التهي  االستيطان في متل تل  االماكن , وتطور بمرور

أنطلهه  منههها االشههما  الحضههاري الههو كههل ارجههاء المممههورة . وقههد اسههتمر االسههتيطان بنوعيهه  الههدائم 

والمتنةههل الههو يومنهها هههذا , أال ان أالخيههر علههو نطههاق محههدود جههدب والمتمتههل بالبههدو الرحههل . وبمههرور 

ز أالسههتيطان , وخاصههة فههي المنههاط  التههي تتههوفر فيههها الههزمن ازداد عههـدد السههكان وأزداد عههدد مراكهه

الظروف المالئمهة للحيهاة , ونهتن عهن اجسهتةرار البشهري ممارسهة انشهط  متنوعهة وبالدرجهة االولهو 

النشاط الزراعي حتو زاد أنتاج بمي المناط  من المنتجهات الزراعيه  والحيوانيهة بمها  يفهوق حاجهة 

ان جخهر, لههذا ظههر مبهدأ المةايضه  سهلمة بسهلمة وههو  اول سكانها , وكانت مختلفهة النوعيهة مهن مكه

اشكال التمامل التجاري والهذي اتسهع  نطاقه  قبهل ظههور الممهالت النةهـدية ليشهمل مسهاحة واسهمة مهن 

المنههاط  التههي تههربط بينههها طههرق بريههة عههن طريهه  الةوافههل او النةههل المههائي , وكههان اللةههاء فههي بمههي 

ل اليها ليتم تبادل السلع , لذا أسهمت هذه المملية في تطهوير تله  مراكز أالستيطان التي يسهل الوصو

المراكهههز أالسهههتيطانية , اذ ظههههرت الحاجهههة الهههو إنشهههاء حضهههائر جيهههواء الحيوانهههات الممهههدة للبيهههع او 

المخصصة لنةل المنتجات الزراعية, ومخازن لخزن المنتجات وغرف لنوم التجهار وتةهديم الخهـدمات 

 لهم . 
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مههي الحههرف أالخههرل التههي يمتمههد بمضههها علههو تلهه  المنتجههات او جنتههاج بمههي كمهها بههدأت تظهههر ب

الممهدات البسههيطة التههي تسههتخدم فههي االنتههاج , واسههتمرت تلهه  المسههتوطنات فههي أداء وظههائف متمههد دة 

لسهههكانها وسهههكان المسهههتوطنات أالخهههرل , حيههه  تمهههت االسهههتفادة مهههن بمضهههها كمحطهههات اسهههتراحة 

ل  المستوطنات النها تمتهل منهاط  أمنهة وتتهوفر فيهها مسهتلزمات للمسافرين من منطةة جخرل عبر ت

الراحة. وبمرور الزمن تحولت تل  المراكز االستيطانية الو مناط  اسهتةرار للسهكان الرحهل . واخهذ 

يـد ب في متل تل  المناط  الرتابة والتنظـيم وظههور السهـلطة واالدارة ,فأصهبحت تله  المسهتوطنات 

تمتههل أولههو أشههكال االسههتيطان الحضههري الههذي انتشههر فههي كههـل أرجههاء    متميههزة عههن غيرههها والتههي

اجري بأشكال  البسيطة ومواقم  المتباينة, ,وقد قال أبو ذر  إن افضل مواقع االستيطان التهي تجمهع 

 بين خمسة عناصر هي :

 النهر الجاري  -1

 المحرا  الطيب )التربة الخصبة ( -2

 المحطب الةريب )الوقود ( -3

                                                       السور الحصين    -4

 (1السلطان )الذي ب  صالح حالها وامر سبيلها وكف جبابرتها  ( . ) -5

وقد نشأت المدن في المناط  التي تتوفر فيها فرص مميشة متنوعهة مهع تنهو  أسهاليب الحيهاة وأمهاكن 

من المنطةهة الحضهرية ,وقهد تكهون المدينهة إلقامة النهاس والممهل والتمتهع بمالقهات دائمهة ومتميهزة ضه

بسيطة وصغيرة الحجم وغير مزدحمة وتتمتع بجانب كبير من خصائص البيئة الريفية , أوتكون مدن 

ذات كتافة عالية  ومزدحمة باجنشطة المتنوعهة والمتنافسهة وازدحهام المؤسسهات الصهناعية ومها ينهتن 

 (2عنها من مشاكل بيئية واجتماعية واقتصادية . )

وظهرت المدن فيما بمد وف  مخططهات رسهمت لهها بمهد أن كانهت فهي البدايهة وريتهة اسهتيطان ريفهي 

تطور بمرور الزمن وبشكل غير منتظم ومخطط , حي  تةام أالبنيهة علهو جهانبي الطهرق بشهكل غيهر 

 منتظم دون ان تحافظ علو استةامة الطري  وسمت  . 

نسههان ان يسههتغل عناصههر الطبيمههة المختلفههة فههي توفيرههها وتمههد المدينههة المخططههة افضههل بيئههة اسههتطا  اال
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مسخرب كل ابداعات  وفكاره في سبيل أظهار المكونات التخطيطية والممرانية بشكل منسجم مع الخصائص 

الطبيمية للموقع , ومتميزة عن غيرها في أالماكن أالخرل , ولذل  ظهر الفن الممماري متباينها مهن مكهان 

 هذا يمتل تراتا حضاريا يمبر عن تةافة االجيال التي اقامت .جخر ومن زمن جخر , ول

وقد نتن عن الزيادة السكانية التي شهدتها المدن الحاجة الو اري اضافية لتوسع رقمهة المدينهة لتلبيهة 

حاجاتهم المختلفة , لذل  تجاوزت أالسوار المحيطة بها , وقد اتسمت بمهي المهدن بشهكل متميهز عهن 

متنوعهة مهن السهكن كاحيهاء الراقيهة والمتوسهطة والمتدنيهة , وبهدأت أجنشهطة غيرها وظهرت أنمهاط 

 الرئيسية تتنافس فيما بينها داخل المدينة كالتجارية والصناعية وعلو حساب أالستممال السكني . 

ان قيام المدن لم يكن اعتباطا بل جداء خد مة ممينة في بادلء االمر , اداريه  , عسهكري  , أقتصهادية 

 ني  , أال ان الخدمات تنوعت بمرور الزمن مما زاد من اهمية المدن . , دي

وبمد ههذا المهري البسهيط لنشهأة المهدن يمكهن وضهع تمريفها للمدينهة ) أنهها مجتمهع مسهتةر ذات كتافهة 

سههكانية وعمرانيههة عاليههة , ويمههارس سههكانها أنشههط  متنوعههة أقتصههادي  واداريهه  وخدميههة وأنههها علههو 

تنظيم حسهب تةافهة سهكانها الهذي يمبهر عنه  فنهها المممهاري والتخطيطهي عبهر مستول من التحضر وال

 المصور وأالزمنة , وأنها متغيرة الحجم والشكل والوظيفة ( . 

 تانيا.  النمو الحضري وتطور تخطيط المدن عبر المصور المختلفة

امها في ذل  اتخذ ت المدن مواقع ومواضع مختلفة عبر المصور واالزمنة ذات خصائص مالئمة لةي 

الوقت, اال ان تنو  اال نشهطة وتوسمهاوالتضهرس جملهت بمهي تله  المواضهع غيهر مالئمهة,  ,وقبهل 

 ( :location ( والموقع ) site الخوي في الموضو  البد من توضيد ما المةصود بالموضع )

تالئم الموضهههع : ههههو المكهههان الهههذي تشهههغل  المدينهههة فمهههال وتتركهههز فوقههه  انشهههطتها المختلفهههة بمههها يههه -ا

وخصائص  الطبيمية كالوضع الطوبوغـرافي وطبيمة االنحدار والتكوينات السطحية وتحت السهطحية 

 )التربة والصخور( والوضع الهيدرولوجي والمنا, .

الموقع :ويمني الموقهع بالنسهبة للظهواهر الطبيميهة كالجبهال والسههول والوديهان واالنههار والبحهار  -ب

 لمدن نتيجة لتنو  مظاهر السطد ومنها ما يأتي :والمحيطات ,وقد تنوعت مواقع ا

الموقع البؤري : موقع المدينة فوق منطةة سهلية تلتةي عندها طرق المواصالت من جهات مختلفة -1
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. 

الموقع المةدي : الموقع عند ملتةو ظواهر طبيمية كالممرات الجبلية والوديان  او ملتةو االنهار او -2

 االنهار بالبحار وغير ذل  .

الموقههع الههداخلي :ويمنههي الموقههع بالنسههبة للجبهههة البحريههة حيهه  تسههمو المواقههع البميههدة عههن البحههار -3

 والمحيطات بالداخلية ,وكذل  المواقع البميدة عن الممرات الجبلية .

الموقع المركزي : وتتمتل بالمواقع التهي تتوسهط اقلهيم ممهين ذات شهكل قريهب مهن الهدائري فيكهون -4

 ربة من االقليم .علو مسافات متةا

الموقع الهامشي : ويشمل الموقع المتطرف بالنسبة لالقليم , أي  الموقع عند اطراف االقلهيم فتكهون -5

 ( 3)اقل اهمية من الموقع المركزي . 

وقد كان للمواضع والمواقع التي اتخذتها المدن دورا فاعال فهي نموهها الممرانهي بمهرور الهزمن حيه  

ي بمضههها وعههدم توفرههها فههي الههبمي االخههر ,فانمكسههت اتههار ذلهه  علههو تتههوفر امكانههات للتوسههع فهه

مخططههات تلهه  المههدن التههي شهههدت تطههورا كبيههرا بمهها يههتالئم والتطههورات الحضههارية واالقههـتصادية 

 واالجتماعية, ,وهذا ما سيتم تتبم  عبر المصور المختلفة وكما يأتي :

 المصور الةديمة  -1

من مكان الخر في المالم عامة والوطن المربي خاصة مهوطن تنوعت نماذج مخططات المدن الةديمة 

صهبد أالحضارات الةديمهة والتهي مهن شـواههـدها الرئيسهة المهدن الةائمهة الهو الوقهت الحاضهر , حيه  

 وريتا لبمضها مدن كبيرة واضمحـل بمضها , وسيتم تناول نماذج من تل  المدن منها ما يأتي  :

 مدينة بابل:  -أ 

 6-4حياة في بهالد مهابين النههرين )دجلهة والفهرات (منهذ زمهن بميهد يمهود الهو مها بهين ان ازدهار ال   

االف سههنة قبههل المههيالد حيهه  تمتههل اري السهههل الرسههوبي التههي يمههر خاللههها هههذين النهههرين افضههل 

المنههاط  لخصههوبة التربههة وتههوفر الميههاه واعتههدال المنهها, وانبسههاط االري فههـمهد االتصههال بالمنههاط  

للنهرين دور في النةل ,وكل ذل  شجع علو استةرار السكان واقامهة المسهتوطنات متهل اجخرل وكان 
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المهدن تطهورا تخطيطها وعمرانها لهذا بةيهت ممالمهها   اور واريد و واكد وبابل التهي تمهد مهن  اكتهر تله

 شاخصة الو الوقت الحاضر.

مخطهط وكانهت فهي  وتشير الدراسات انها بنيت في الةرن السادس ق.م  في عهد نبوخهذ نصهر ووفه  

البداية علو الضفة اليمنو لنهر الفرات وتم حفر قنهاة تحهيط بهها لمنهع هجمهات االعهداء علهو المدينهة , 

وبمرور الزمن ازداد عدد سكان المدينة فأنتةلت الو الضفة التانية من النهر فحفهرت قهـناة تحهيط بههذا 

ة مهن الةنهاة مهن جههة المدينهة ويحتهوي الجزء من المدينة ايضا ,كما تم بناء سور علهو الضهفة الداخليه

السور ابواب محصنة .وتضمن مخطط المدينة طرق مستةيمة وواسمة تتفر  منها طرق فرعية تربط 

بين اجزاء المدينة ,كما تحتوي علو مناط  سكنية بمي ابنيتها تتكون من عدة طواب  ويشهتمل علهو 

( التي تمد من عجائب الدنيا السبع , شكل رقم ) الممابد والمسارح والحدائ  المملةة ) الجنائن المملةة 

 .وقد أستخدم في بنائها الصخور والطابوق واللبن والةار .  ( 4) ( . 1

 (  مخطط مدينة بابل1شكل رقم )
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 مـد ينة الةدس : -ب

تمد مدينة الةدس من المدن الةديمهة التهي تمهود الهو مها قبهل المهيالد والتهي بنيهت وفه  مخطهط يتضهمن 

ومناط  سكنية حسب مستويات السكان لالمراء ورجال الهدين وعامهة السهكان والمبيهد وقصهور طرق 

وممابد ومنهاط  تجاريهة وحهـدائ  وسهاحات , كمها يضهم التصهميم أراضهي زراعيهة كظهيهر للمدينهة , 

 ( . 2ويحيط بالمدينة اسوار وحصون , شكل رقم ) 
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 ( مخطط مدينة الةدس الةديمة2شكل رقم )

 

 :مكرمة مكة ال -ج

وهي من المدن الةديمة التي نشأت في وادي ابراهيم علي  السالم في شهب  الجزيهرة المربيهة فهي موقهع 

تحههيط بهه  مههن بمههي الجهههات مرتفمههات متباينههة أالرتفهها  . وكانههت االهميههة  الههـدينية لههها وحتههو قبههل 

جهاورة متهل الهيمن االسالم جملها منطةهة جهذ ب للسهكان , وكانهت علهو عالقهة تجاريهة مهع االقهاليم الم

والشهام , لههذا ظههرت فيهها الخصهائص الحضهرية بشهكل مبكهر حيه  اسهتةرت بمهي الةبائهل المربيههة 

حول بيت هللا الحرام , وما أن جاء أالسالم حتو اصبحت الممالم الحضرية في تله  المنطةهة واضهحة 

 (5) ( . 3جدب , شكل رقم ) 
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 ص(( مخطط مكة المكرمة في عهد الرسول )3شكل رقم )

 

 : السكندريةا –د 

( ق,   331تةع علو البحر المتوسط وتمتل وريتة قـرية صغيرة , وتمد من المهدن التهي تمهود الهو   )

علو تل  المنطةة اليونان ,  م . والتي بناها د ينوقراطيس في عهد االسكندر أالكبر عندما كان يسيطر

كهم , وكهان يحهيط بالمدينهة  1, 4له  حهوالي وتم توصيل المدينة بجزيرة فاروس المةابلة لها بجسر طو

 سور ضخم طول  حوالي تسمة أميال ويتضمن عـدد من أالبراج . 

ويتج  تخطيط المدينة بين الغرب والشرق بشكل طولي لمسافة اربمة أميهال ويخترقهها شهار  رئيسهي 

رنجية مههن الغههرب الههو الشههرق يتمامههد عليهه  شههار  مههن الشههمال الههو الجنههوب , وتكتمههل الخطههة الشههط

( . ويتضهمن مخطهط المدينهة مسهرح  4للمدينة بشوار  أخرل موازية لهذين الشارعين , شهكل رقهم) 

 ( . 6دائري ومبنو المحكمة ومتحف أالسكندرية ومكتبة ومساكن للملماء وحديةة عامة . ) 
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 ( مخطط مدينة أجسكندرية في المهد اليونلني والروماني4شكل )

 

 مـدن المصور الوسطو ؛ -2

تشههمل الفتههرة الممتههدة مههن بدايههة الةههرن الخههامس المههيالدي حتههو نهايههة الةههرن الخههامس عشههر , حيهه  و

ً وتطهورات كبيهرة فهي مخططاتهها , ويظههر ذله  واضهح اواسهم اً شهدت المدن في هذه الفترة نمو فهي  ا

عهن  المديد من المدن االسالمية واالغريةية والرومانية , اذ تميزت تل  المدن بالمديد مهن الخصهائص

 التي نشأت قبل وبمد هذه الفترة , وفيما يلي عري موجز لخصائص بمي المدن :

 المدن اجسالمية : -أ 

تشتر  المدن االسالمية ببمي الخصائص والصفات المامة التي تميزت بهها عهن المهدن فهي االمهاكن 

ة فهي ذله  الوقهت , االخرل , والتي كانهت انمكاسها للحيهاة االجتماعيهة واالقتصهادية والسياسهية والبيئيه

 ومن تل  الخصائص ما يأتي :

 المسجـد : – 1

 ويمتل المركز الـديني والتةافي واالداري , لذا يحتل وسط المدينة في اغـلب المدن االسالمية .

 الساحات العامة : -2

يرتبط وجود الساحات بالمساجد الجاممهة ووظيفتهها لممارسهة االنشهطة الجماعيهة الدينيهة واالجتماعيهة 
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والسياسهية والتجاريهة التهي تمهد مهن االنشهطة الغالبههة علهو غيرهها , اذ تحـتهـل المحهال التجاريهة حيههزب 

 كبيرب حول الساحات .  

 االسواق والشوارع  التجارية : -3

تمد من المناصر المهمة في تخطيط المدينة وتةع عند ملتةو الطرق وخاصة عند مركز المدينة ومهن  

 .يةة لحماية المارة من الحر والبرد والتساقطمميزاتها تكون مسةـفة وض

وتكههون المحههالت صههغيرة المسههاحة , كمهها يظهههر فيههها التخصههص متههل سههوق المطههارين والبههزازين  

 والحدادين والنجارين . اما الشوار  الرئيسة والفرعية فكانت ضيةة عموما , وبمي الفرعية مغلةة .

 عيا سيادة نظام المحلة السكنية تخطيطيا واجتما -4

وهذا ساعد علو إقامة عالقات اجتماعيهة متينهة تهـفتةر لهها المهدن الحاليهة , وتكهون اجبنيهة بسهيطة فهي 

 مظهرها وبديمة في جوهرها جنها منسجمة مع كل الظروف .

 الفن المعماري المتميز : -5

يهع أنحهاء المهالم تتضمن اجبنية المامة حسب نو  اجبنية وأهميتها فنا ممماريا متميزا عن غيره فهي جم  

 ويظهر ذل  واضحا في واجهات االبنية وفي داخلها , وهذا واضحا في جميع الدول االسالمية .

 أ تجاه االبنية : -6

ان تخطههيط ممظههم الههدول االسههالمية جههاء منسههجما مههع البيئههة , حيهه  يههتم توجيههة كههل االبنيههة فههي   

دة اشمة الشمس , كما كانت االبنيهة تفهتد االتجاهات التي تضمن دخول الهواء الو المبنو وتةلل من ش

الو الداخل أي يكون الفراغ الو الداخل وليس الو الخارج , وهذا يمبر عن طبيمهة الحيهاة االجتماعيهة 

والظروف البيئية , حي  يتركز نشاط االسهرة فهي سهاحة البيهت التهي تتهوز  حولهها غهرف الغهراي 

مهها تكههون االبنيههة متالصههةة للحههد مههن تههأتير المناصههر مختلفههة, االسههتةبال والمطههبو والنههوم والحمههام , ك

 المناخية .

 عـالقة االبنية بالشارع  : -7

ان امتداد االبنية علو جانبي الشوار  من المالمد الممرانية التي تظهر واضحة في تخطيط المهدن    
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ار المليها االسالمية حي  تتراجع تل  االبنية عهن الشهار  فهي الطوابه  االرضهية فهي حهين تبهرز االدو

الشوار  , ويتحةـ  من ذل  االستفادة من الفراغ الملوي في زيادة مساحة المبنو وتوفير الظهل  هباتجا

 للمارة للحماية من الظروف المناخية وهذا ما يظهر حتو في االبنية الحالية .

 معالجة الظروف المناخية : -8

ر ذلهه  فههي جوانههب تخطيطيههة هههة ويظتتضههمن المههدن المربيههة الةديمههة افضههل الممالجههات المناخيهه   

م مههع الظههروف المناخيههة ءبنيههة فههي االتجاهههات التههي تههتالاج  ل فههي توجيههتههوممماريههة , التخطيطيههة تتم

وتستخدم المشربيات والشناشيل لغري تنظيم دخول اشمة الشمس الو المبنو كما انها تحجب الرؤيهة 

اليها . امها ممماريها فيكهون مهن خهالل من الخارج ,وتصنع من الخشب والةصب سابةا ومهن الممهادن ح

ارتفهها  المبنههو الحههدا  دورة هوائيههة بداخلهه  ,وعمههل فتحههات لضههمان دخههول الهههواء حيهه  سههاد نظههام 

متميههزو المتمتههل بههالمالقف وتكههون عبههارة عههن فتحههات تمتههد مههن اعلههو المبنههو الههو اسههفل  ضههمن بنههاء 

اح ومهن اجسهفل باتجهاه الهداخل لنةهل الحائط وتكون متجهة من االعلو الو الخارج باتجهاه هبهوب الريه

 رالهواء من خارج المبنو إلو داخل  وتسمو في بمي اجحيان ألبا جدي

 التـشكيالت الهندسـية : -9

الممارة اإلسالمية تكوينات وأشكال هندسية تظهر واضهحة فهي التفاصهيل الممماريهة الدقيةهة  يتتوفر ف

والتهي تظههر علهو شهكل تةسهيمات هندسهية متداخلهة  التي تمتهل المناصهر اجساسهية للتكوينهات الكبيهرة

تسههتخدم فههي اججههزاء المفتوحههة والمةفلههة واجبههواب والنوافههذ وزخرفههة الواجهههات والحههائط الههداخلي , 

 وباستخدام مواد مختلفة . 

 تـنسيق المواقع  : -10

لتضهاريس أن تنسي  المواقع الممرانية يكون بشكل منسجم مهع الظهروف الطبيميهة السهائدة مهن حيه  ا

والمنا, , وعمل الفناء داخل المبنو هو تحةيةا لذل  , والذي يتضمن في كتيهر مهن اجحيهان  نهافورات 

 واشجار لتحسين الوضع البيئي والجمالي للمبنو.

 تنوع أساليب البناء : – 11

لةهههد تنوعهههت أسهههاليب بنهههاء الممهههارة اإلسهههالمية الةديمهههة بسهههبب تنهههو  الخصهههائص الطبيميهههة والحيهههاة 
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تماعية في ربو  الدولة اإلسالمية التي امتدت من جنوب اوربا الو حدود الصين , ولهذا ظههرت االج

تشكيلة ممماريهة متميهزة حسهب نهو  المهادة المسهتخدمة فهي البنهاء كهالحجر والطهابوق واللهبن والنهورة 

ل مدينهة (  وقد تجسد الفن الممماري اإلسالمي في المدن التي نشأت في تل  الفتهرة , مته 7والجبس ) 

بغداد التي تمد من المدن أالسالمية النموذجية التهي تهم تخطيطهها لهتكن عاصهمة الدولهة اإلسهالمية فهي 

 6 2ههـ )  1 4 5ذل  الوقت ولم تكن وريتة أستيطان ساب  حي  امر ابوجمفر المنصور ببنائهها عهام 

ر وخنههدق , ( م علههو الضههفة اليسههرل لنهههر الفههرات وتههم تخطيطههها بشههكل مههدور يحههيط بهااسههوا 7

ويتضمن مخطط المدينة اربمة شوار  رئيسة متةاطمة تشير الو الجههات االصهلية والتهي تنتههي عنهد 

االسوار بأبواب نحو الكوفة والبصرة وخرسان وسوريا ونينهول , وكهان يتوسهط المدينهة مسهجد كبيهر 

لحاشهية والمهوالين وقصر الحاكم والدواوين , كما تم تةسيم المدينة الهو مسهاكن لمختلهف المسهتويات كا

 للحاكم والسكان   االخرين .  . .

كما  فصل الحاكم قصره عن االخهرين بسهورين للحفهاظ علهو اسهراره مهن التسهرب الهو عامهة النهاس 

وتحديههد عالقاتهه  وعائلتهه  بههاالخرين . كماتضههمن المخطههط اسههتمماالت اخههرل كالتجاريههة والترفيهيههة , 

دينههة كبيههرة عاصههمة المههراق يصههل عههدد سههكانها الههو ( . وأصههبحت المدينههة أسههاس لم 5شههكل رقههم ) 

 مليون نسمة لمالئمة الموقع والموضع لةيام المدينة وتطورها . 6حوالي 
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م  9 6 9ههـ )  3 5 8الصهةلي عهام  كما يظهر الفن الممماري االسالمي في الةاهرة التي بناها جهوهر

وار تتخللها تمانية ابهواب , اهمهها بهاب ( , وكانت ممسكرب لجين الفاطميين , وقد احيطت المدينة بأس

الفتوح وزويلة اللذين يربط بينهمها شهار  واسهع , كمها قسهمت المدينهة الهو محهالت سهكنية او حهارات 

خصصت كل واحدة لةبيلة ممينهة , ويحتهل المسهجد وسهط المدينهة والمتمتهل بجهامع أالزههر الهذي بنهي 

 ( 8( . )  6هـ ( , شكل رقم ) 3 6 1عام ) 

 (مخطط مدينة القاهرة في العصور الوسطى )عصر الفاطميين (6شكل )

 ( مدينة المنصور المدورة بـغـــــــداد5شكل )



 - 47 -  

 

 

 ب  ـ المدن اإلغريةية و الرومانية:     

كانههت المههدن اإلغريةيههة ذات مظهههر عمرانههي بسههيط فههي المراحههل االولههو مههن ظهورههها , أال ان الفههن  

مرور الزمن حي  بدأ االهتمام بالممابد من حي  الموقع والزخرفة ومهواد الممماري أخذ بالتطور مع 

البناء . كما كان للتطور الملمي وظههور متخصصهين فهي الهندسهة الممماريهة االتهر الكبيهر فهي وضهع 
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اسس تخطيط المدن االغريةية متل بيركهاس هيبهو دامهوس فهي مدينهة ميلتهوس , وتضهمنت مخططهات 

 ة وساحات تتوسط المدن ) الميدان ( والتي تتضمن سوق المدينة .المدن طرق  واسمة ومستةيم

( Gridiron   كما كان تخطيط الشوار  بشكل متمامد مكونهة اشهكال متنوعهة منهها مسهتطيلة تسهمو )   

( وتتضههمن تلهه  االشههكال اسههتمماالت Cheker Boordاو شههكل مربههع تشههبة رقمههة الشههطرنن وتسههمو )

ي الشوار  المريضة بالميدان الرئيسي الذي يسمو فهي المهدن الةديمهة سكنية ذات ابنية متنوعة  وتنته

( الههذي تحههيط بهه  المبههاني ,ويتركههز فيهه  النشههاط التجههاري ويكههون مكانهها لتجمههع السههكان Agoraاجههورا )

واقامة االحتفاالت او الغراي سياسية  .كما يحاط بالميدان مباني عامهة ذات اعمهدة مزينهة بالتماتيهل 

 (.7و ذل  مدينة بريين , شكل رقم ),ومن االمتلة عل

 ( مخطط مدينة بريين االغريةية7شكل رقم )

 

وقد أقيمت ممظم المدن اإلغريةية في مواقع حصينة يسهل الهدفا  عنهها متهل اشهباة الجهزر والهتالل    
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 والهضاب.

ي بلجيكها ذات المخطهط الشهماعي ومحاطهة باسهوار تتضهمن ابهراج ومن المهدن اإلغريةيهة مهالينز فه   

دفاعيهة ويحهيط باجسهوار مههن الخهارج خنهدق مغمههور بالميهاة  لزيهادة تحصههين المدينهة والهدفا  عنههها . 

 (8شكل رقم )

 ( مخطط مدينة مالينيز البلجيكية في المصور الوسطو8شكل )

 

 

 مدن عصر النهضة : -3

تمتل نهايهة الةهرن الخهامس عشهر بدايهة عههد جديهد وههو عصهر االبتكهار واالختهرا  الهذل أدل الهو   

انتاج بمي اآلالت والممدات التي اسهمت في احدا  تغيرات فهي المالقهات االجتماعيهة واالقتصهادية 

لهو مجهاالت الحيهاة بصهورة عامهة , ههرت طبةهة االقطها  التهي هيمنهة عظوتطور االلة الحربية . فةهد 

وادل ظهور االلة الحربيهة الهو تةليهل اهميهة االسهوار والحصهون النهها ال تمنهع وصهول الجيهون الهو 
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المدن التي تهاجمها ,لذا يتم االعتمهاد علهو الجيهون فهي حمايهة المهدن . وههذا مها يشهجع السهكان علهو 

لحيهاة الحضهرية فهي تطهور مسهتمر فهي كافهة تجاوز االسوار واقامة االبنية وراءهها  ومهن هنها بهدأت ا

المجههاالت االقتصههادية واالجتماعيههة والتةافيههة والسياسههية والتههي انمكسههت اتارههها علههو المههدن تخطيطهها 

ومممارا ,وقد ازداد نفوذ الحكام وظهور النهبالء فتنهافس الحكهام فهي اسهتخدام الفهن المممهاري المتميهز 

بههادة ,حيه  شهجموا ذوي الخبهرة فهي التخطهيط والتصههميم فهي بنهاء الةصهور والمبهاني المامهة ودور الم

والزخرفة والنحت وعمل النافورات علو ممارسة اعمالهم ولهذا ظهرت المدن بشكل مخطط ومنهتظم 

ومتميزعما كانت علية سابةا ,اذ يحتل قصر الحاكم مركز المدينة ويشرف علو الميدان الرئيسي .وقد 

( وهههي مههدن تبنههو وفهه  ارادة  Autocratic cityتوقراطيههة )نههتن عههن هههذا التطههور مهها يسههمو بالمههدن اال

 ( 9الحاكم ورغباتة وتخطط بشكل متكامل دون ان ياخذ بنظر االعتبار نموها المستةبلي .)

وقد بدأت مالمد عناصر النهضة والبارو  تظهر في المدن االوربية ,اذ تتسع شوارعها بما يتالئم    

د ,ومهها ظهههر مههن احيههاء سههكنية تمكههس الواقههع االقتصههادي وظهههور المركبههات وتسهههيل حركههة الجنههو

واالجتمههاعي للمدينههة ,حيهه  كههان بمضههها خههاص باالغنيههاء واخههرل للفةههراء ,واخههذت االزقههة المغلةههة 

والتهي تهم تخطهيط شهوارعها علهو  1750باالختفاء .  وتمد كارلسروة من مدن البارو  التي بنيت عام 

تتوسهط المدينهة ويملوهها الةصهر وتشهغل المسهاكن اقهل مهن شكل مروحهة تتفهر  مهن امهام الةلمهة التهي 

( ومهن 10( .)9نصف  مساحة المدينة ,وتوجد امام الةصر ابنية عامة حكومية وخدمية . شهكل رقهم )

المدن التي ظهرت بشكل واضد في هذه الفتهرة مدينهة بهاريس ذات التركيهب الهداخلي المتميهز , حيه  

لهو تطويرهها مهن خهالل مهد الطهرق وبنهاء الةصهور وغهرس تنافس حكامها منهذ الةهرن التهاني عشهر ع

 االشجار , فاتسع عمران المدينة في اتجاهات امتداد الطرق . 
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 ( مخطط مدينة كارلسرو االلمانية9شكل )

 

 

الواسمة في االحياء الةديمهة التهي  كما كان لالحدا  والتورات الشمبية أترب في اعادة تخطيط الشوار 

كانت ضيةة ومتمرجة , فسهاعدت التهوار علهو اقامهة المتهاريس وقتهل عهدد كبيهر مهن الجنهود بهل ابهادة 

ة علهو التحهر  فهي ـهـ  لمهدم قهدرة المدفميهة واالليهات المسكريـهـم , وذل 1 8 4 8فرق عسهكرية عهام 

م مهندسها فرنسهيا مهن اصهل المهاني ههو  1 8 5 3رق الةديمة , ولذل  كلهف نهابليون التاله  عهام ــالط

فههاكتر وعههدد مههن  م30ان ( العههادة تخطههيط المدينههة , فةههام بتخطههيط شههوار  بسههمة ـ)جههورج هوسمهه

الميادين الرئيسة , وأمر بنز  ملكية بمي المناط  من اصحابها, كما قام بأعهادة بنهاء بمهي االحيهاء 

ان مخطهط ـهـحات الغهراي االبنيهة المامهة . وكالةديمة والمناط  السيئة الممران واسهتغل بمهي السها

 ( .10المدينة سابةا كما في الشكل رقم )

 

 1200( مخطط مدينة باريس عام 10شكل رقم )
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 ومههن المشههروعات البههارزة التههي انجزههها هوسههمان تخطههيط طريهه  ) الشههانزليزي  ( الههذي يمتبههر مههن

الطرق الواسمة الذي تتفر  من  طرق عديهدة تهربط بهين أجهزاء المدينهة , وكهان عهددالمباني التهي قهام 

من مجمو  مباني المدينهة , ويمهود إليه  تخطهيط منتزههي بولونيها و فينسهين.و  7 \ 3بتهديمها حوالي 

مدينهة خهالل كهل يمكن تتبع التطور التاريخي لمدينة باريس من خالل اجسوار الدفاعية التهي تحهيط بال

فترة والتي بدأت من الةرن التاني عشر حتو الةرن التاسع عشر والتي بلغ عددها خمسة أسوار والتي 

 ( . 11توضد حجم وشكل المدينة وتخطيطها في كل فترة , شكل رقم ) 

 

 ( مخطط مدينة باريس في نهاية الةرن التاسع عشر11شكل )
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تةبلي للمدينههة والتههي كانههت نحههو المنههاط  التههي تتههوفر فيههها كمهها حههدد هوسههمان اتجاهههات التوسههع المسهه

مسههاحات واسههمة صههالحة للممههران دون مشههاكل , وتمههت إزالههة اجسههوار لمههدم الحاجههة إليههها واعطههاء 

( ويمكن مالحظة التطهور الهذي  11اجساسية الممدة لنمو المدينة . ) تمرونة اكبر في تنفيذ المخططا

خالل المةارنة بين مخططي المدينة في الةرنين التاني عشر والتاسهع شهدت  المدينة بمرور الزمن من 

 عشر , حي  تظهر التغيرات الجوهرية واضحة في مخطط المدينة خالل الفترة اجخيرة .

وقههد نههتن عههن التطههور المسههتمر وزيههادة عههدد سههكان المدينههة واتسهها  مسههاحتها إلههو ظهههور مههدن كبيههرة 
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.( , Metropolitan( , او ميتروبلتههان  )   Metropolisلس )متميههزة عههن غيرههها والتههي سههميت ميتههروب

أو  Conurbationمهههن بمضهههها أو متصهههلة بهههالتجمع المهههديني أو الحضهههري ) ةوتسهههمو المهههدن المتةاربههه

Conglomeration  في حين تسمو المدن التي تمتد علو شكل  نطاق  حضري  طويل  يتكهون  مهن , )

 ( .  (Megalopolisس  الميجالوبول  ةعدد من المدن  المتةارب

 اتر التورة الصناعية علو توسع وتخطيط المدن: -تالتا

عنههدما ظهههرت االختراعههات وتطههورت أجلههة وانتشههرت المصههانع التههي اتخههذت مههن المههدن مةههرب لههها  

لاسههتفادة ممايسههمو بههالوفورات االقتصههادية الحضههرية التههي تةلههل مههن الكلههف التههي يتحملههها اصههحاب 

 بما يأتي : المصانع , والمتمتلة

 أجيدي الماملة الماهرة . – 1

 السكن والخدمات االرتكازية ) ماء , كهرباء , مجاري , هاتف ( . -2

 وسائل النةل واالتصاالت . – 3

 سوق لتصريف البضائع . -4

 ا لخدمات المصرفية .    - 5

قامهة كهارتالت او تركز رجال االعمال والمصهانع فهي المهدن والهذين يمكهن االتفهاق فيمها بيهنهم ج – 6

أتحادات اقتصادية لحماية انتاجهم ودعم االسمار .وقهد اتخهذت المصهانع مواقهع مبمتهرة فهي المهدن فهي 

بادلء أجمر دون ان يؤخذ باجعتبار ما يترتب عليها من مشهاكل بيئيهة وتخطيطيهة التهي ظههرت فيمها 

نحوها مهن المنهاط  االخهرل بمد , ومما زاد في مشكلة وجود المصانع في المدن توج  هجرة واسمة 

, وخاصة غير المؤهلين الذين لم يجدوا فرص عمل كافية لتشغيلهم , مما أدل الو تكدس اعداد كبيرة 

منهم في احياء فةيرة تماني من نةص في جميع انوا  الخدمات , كما أن بمهي المهدن يواجه  توسهمها 

لذا توسمت بمضهها فهوق منهاط   االتجاهات , يمشاكل لوجود مموقات تحول دون أستمراره في بم

 غير مالئمة للممران لوجود مشاكل موقمية .

أال أن  من جهة اخرل ادت التورة الصهناعية الهو صهنع السهيارات والةطهارات والطهائرات واالتصهاالت 
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التي اسهمت في توسع المدن بسرعة فظهرت احيهاء جديهدة حهول المدينهة الةديمهة والتهي سهكنها أجغنيهاء 

نها الفةههراء , كمهها نههتن عههن تطههور النشههاط الصههناعي فههي المههدن ظهههور منههاط  للخههدمات والةديمههة سههك

الصههناعية واخههرل للصههناعات التةيلههة وخههزن البضههائع فأتسههمت مسههاحة االري المخصصههة لاغههراي 

الصهناعية والتجاريهة .وقههد ادل انتشهار محطههات توليهد الطاقههة الكهربائيهة الههو تحهرر الصههناعة مهن قيههود 

فة التهي كانهت تفرضهها الطاقهة البخاريهة الممتمهدة علهو الفحهم , ممها دفهع بهالمخططين الهو المكان والمسا

تخطيط أحياء او مدن صناعية بميدب عن المدن الكبرل للتخلص من اجتار السيئة الناتجة عن الصناعة . 

الل وقههد كههان للتةههدم الملمههي والتكنلههوجي االسهههام الفاعههل فههي تطههور الفههن المممههاري والتخطيطههي مههن خهه

استخدام االالت والممدات الحديتة في مجال البناء وصناعة مواد جديدة لم تكن ممروفة , كل ذله  سهاعد 

علو التوج  نحو البناء الممهودي والحهد مهن التوسهع االفةهي , ومها أن حهل منتصهف الةهرن المشهرين بمهد 

ي تحتهاج الهو مههارة عاليهة الحرب المالمية التانية فظههرت أججههزة أجلكترونيهة والصهناعات الدقيةهة الته

ولهذا أقيمت مؤسسات علميهة العهداد كهوادر فنيهة فهي تله  المجهاالت والمجهاالت االخهرل المرتبطهة بهها 

ادارية وتخطيطية وتنظيمية , والتي تحتهاج الهو ابنيه  بمها يهتالئم والخصهائص الطبيميهة والفنيهة , وبهذل  

لهو ظههور أفكهار تخطيطيهة متنوعهة تمبهر عهن تطور الفن الممماري في هذا المجال , وكل ذل  سهاعد ع

 ابدا  المخططين وتفننهم في تخطيط المدن بما يوفر البيئة المريحة واالمنة لالنسان . 

 النمو الحضري في الوطن المربي وسمات : -رابما

شهدت المنطةة المربية نموب حضريا بوتيرة عالية في الربع االخير من الةرن المشهرين وبشهكل يفهوق 

ت  المدن اجوربية أبان التورة الصناعية , وبشكل متبهاين مهن مكهان جخهر , وتحتهل فيه  منطةهة ماشهد

 الخلين المربي المرتبة االولو , ويمود ذل  لموامل عديدة منها ما يأتي :

 ونة االخيرة .آلاالتطور االجتماعي واالقتصادي والسياسي الذي شهدت  الدول المربية في  – 1

 لنةل واالتصال .تطور وسائل ا – 2

 النمو السكاني المتزايد . – 3

 تركز اجنشطة والخدمات في المدن . – 4

صموبة الحياة في المناط  الصحراوية وعدم الةدرة علو االسهتةرار لمهدم تهوفر مصهادر المهين  – 5
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 .وقساوة الضروف المناخية 

يهادة الهدخل ورفهع مسهتول توفرة وعلو نطاق تجهاري سهاعد علهو زماستغالل الموارد الطبيمية ال– 6

 المميشة , مما جمل االنسان يبح  عن االستةرار في افضل مكان وهو المدن .

 قلة االنتاج في الريف مع زيادة السكان لذا قل دخل الفرد فأخذ يبح  عن فرصة عمل في المدن . – 7

 ومن السمات التي اتصف بها النمو الحضري في الوطن المربي ما يأتي:  

 ضري سريع مةابل تراجع في نمو سكان االرياف والبادية .نمو ح – 1

 هيمنة مدينة او مدينتين علو مدن الدولة الواحدة . – 2

 تمتل المدن الكبيرة قطب جذب للسكان في حين تمتل ا لمدن الصغيرة قطب طرد . – 3

لهف االجتماعيهة دخول مخططهات اساسهية للمهدن مسهتوردة غيهر مالئمهة بيئيها واجتماعيها لهذل  تكهون الك  -4

 الناتجة عنها اكتر من المنافع لما يترتب عليها من مشاكل تنمكس اتارها علو راحة االنسان .

 تتصف المدن المربية بانها ذات طابع استهالكي وخدمي وقليلة االنتاج . – 5

 عدم وجود توازن بين الخدمات المختلفة ونمو السكان . - 6

و طبةات وفئات اجتماعية متباينة تةافيها وعلميها ودينيها , ممها أدل أنةسام مجتمع المدن الكبرل ال – 7

  ( 12ذل  الو تفك  واضماف المالقات االجتماعية في تل  المدن.) 

 تأتير موقع المدينة علو شكلها وتركيبها الداخلي:  -خامسا

ية الموضهع يؤتر موقع المدينة في شكلها وتوزيع استمماالت االري فيها حي  يكون لطوبوغراف     

ومهها يتضههمن  مههن تضههاريس وطههرق مواصههالت بههين المدينههة واقليمههها او المههدن االخههرل , والموقههع 

 علو االشكال التي اتخذتها المدن خالل فترة نموها ومنها مايأتي : أتربالنسبة للماء واليابس , 

 المدن المربمة : – 1

لمدينة قريب من الشكل المربع ايضا , يظهر هذا الشكل في المناط  ا لمنبسطة , وربما يكون مركز ا

 (12دنفر في امريكا شكل رقم ) متل مدينة
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 المدن المستطيلة : – 2

تتخذ هذا الشكل المدن التي تنمو بشكل مستطيل باتجاه واحد او اتجاهين متماكسين عندما يحكم نموها 

ا النهو  فهي بمهي عوامل طبيميهة وبشهرية تحهول دون نموهها فهي االتجاههات  االخهرل , ويسهمو ههذ

 ( 1 3االحيان بالشكل الشريطي او الطولي , متل مدينة برمنجهام البريطانية , شكل رقم ) 

 ( المدينة المستطيلة13شكل )

 

 المدن الدائرية : -3

وهي مدن تنمو بشكل دائري بحيه  تتخهذ طرقهها شهكل حلةهي بمضهها كامهل الهدائرة والهبمي االخهر  

االتجاهههات ,ويظههر هههذا الشهكل فههي المنهاط  المنبسههطة التهي تلتةههي جزئهي ,ويكههون نموهها فههي جميهع 

 ( المدينة المربمة12شكل )
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 (.14عندها عدة طرق من جهات مختلفة ,ومن تل  المدن لندن وبغداد والةاهرة ,شكل رقم )

 ( المدينة الدائرية14شكل رقم )

 

وقد يخطط النمو الممراني لتل  المدن علو شهكل مهدن تابمهة دائريهة الشهكل محاطهة بأحزمهة خضهراء 

 ( .15متل باريس ولندن .شكل رقم )

 

 ( المدن التابمة الدائرية15شكل رقم )
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 المدن المروحية : -4

يكهون نمهو المدينهة  ههذا الشهكل. إذ تتخذ بمي المدن التهي تةهع علهو سهواحل البحهار وضهفاف اجنههار

او النهههر لههذا تكههون علههو شههكل مروحههي دائههري متههل مدينههة شههيكاغو  باالتجههاه البميههد عههن السههاحل

 (.16وديترويت في أمريكا شكل رقم )
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 ( مدينة مروحية دائرية16شكل رقم )

 

 المدن اإلصبمية : -5

  ووديان عميةة فتأخذ شهكل يشهبوهي مدن تنمو في اتجاهات محددة تتخللها أراضي وعرة من جبال  

 ( .17اصابع اليد متل عمان وكوبنهاكن  شكل رقم )

 ( المدينة اإلصبمية17شكل رقم )
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 المدن الشماعية : – 6

نجمهي حيه  تتخذ المدن ذات الطرق الشماعية التي تخرج من وسط المدينة وباتجاههات مختلفهة شهكل 

 ( .18يتبع النمو الممراني الطرق في جميع االتجاهات المالئمة لتوسع المدينة شكل رقم )

 ( مدينة علو شكل نجمة مشمة18شكل )

 

 

 المدن المتناترة :-7

تنمههو بمههي المههدن علههو شههكل وحههدات سههكنية متنههاترة تفصههل بينهمهها اسههتمماالت اري وتضههاريس   

 ( .19شكل رقم )بحي  تكون مشتتة وغير متةاربة 

 ( المدينة المنتشرة19شكل )
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 المدن الشبكية :-8

همها قطهع مربمهة او نتتخذ المدن التي تكون فيها الطرق متمامدة علو بمضهها أي شهبكية وتحصهر بي  

 ( .20ع , شكل رقـم   )بمر مستطيلة ويتوسطها مركز مدني شكل شبكي مستطيـل او
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 ركز الواحد( المدينة الشبكية ذات الم20شكل )

 

 

 مدينة متمددة النول : -9

هذا النو  من المدن الشكل المتناتر اال انها تتكون من طرق متمامدة ويتوسطها مركز رئيسهي   يشب  

تحيط ب  نول تانوية ترتبط فيما بينها بطرق مواصالت مختلفة كمها تهرتبط بهالمركز الرئيسهي . شهكل 

 ( .21رقم )

 ة المراكز( مدينة شبكية متمدد21شكل )
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 المدن الشريطية -10

ينمو لمسافة اطول من المسهتطيلة وههي علهو نهوعين مهدن   هذا النو  المدن المستطيلة اال ان  ويشب  

شريطية احادية المحور أي تنمو باتجاهين متماكسهين فتكهون عبهارة عهن شهريط ضهي  طويهل , شهكل 

دين اال ان احهد االتجهاهين يكهون بشهكل ( ,ومدن تنائية المحهور أي تسهير فهي اتجهاهين متمامه22رقم )

 ( .23متميز علو نطاق اوسع من التاني لذا يكون الشكل الشريطي هو الغالب , شكل رقم )

 ( مدينة شريطية ذات محور توسع واحد22شكل )

 

 

 ( مدينة ذات محوري توسع23شكل )
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 مصادر الفصل االول

تخطيط المدن الجديدة ومنع نمهو ظهاهرة المنهاط   أحمد فؤاد عباس , النطاق الممراني ودوره في– 1

 . 3 6الةاهرة  ص  1المشوائية , ط 

2 – Arthur B ,Gallion ,FAIA  Simon E Lsure , the urban pattern , city planning and design , fifth 

Edition , van nostarand  Relnhold company , Newyork 1986 p 3 . 

 . 66ص  1 9 7 2, جغرافية المدن , عالم الكتب الةاهرة  د. جمال حمدان  – 3

د حليم حسن عارف و  د . محسن ابوبكر بياي , تخطيط وتنظيم المدن بين النظريهة والتطبيه   – 4

 . 3 7ص  1991. ةجاممة أال سكندري 1, ج 

 . 87 أحمد فؤاد عباس , النطاق الممراني ودوره في تخطيط المدن الجديدة , مصدر ساب  ص – 5

د أحمههد علههي إسههماعيل , دراسههات فههي تخطههيط المههدن , دار التةافههة للنشههر والتوزيههع الةههاهرة  – 6

 . 57ص1993

د عبههد البههاقي إبههراهيم , تأهيههل الةههيم الحضههارية فههي بنههاء المدينههة اإلسههالمية المماصههرة , مركههز  –7

 . 57– 55ص 1982الدراسات التخطيطية والمممارية , الةاهرة 

 . 78مد علي إسماعيل , دراسات في جغرافية المدن , مصدر ساب  ص د . أ ح  - 8

 . 70د.حليم حسن عارف وزميل  , تخطيط وتنظيم المدن , مصدر ساب  ص  – 9

 . 85د. احمد علي إسماعيل , دراسات في جغرافية المدن , مصدر ساب  ص  – 10

 84 – 83ص د.حليم حسن عارف وزميل  , تخطيط وتنظيم المدن مصدر ساب   – 11

 1990د. علي الحوت , التخطيط الحضري , دار الجماهير للنشر والتوزيهع واإلعهالم , ليبيها  – 1 2

 . 169ص
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 لفصل التانيا

 

 

 

 ونظرياتـ  مفهوم التخطيـــط الحضــري

 مفهوم التخطيط الحضري : –أوال 

قتصهادية وهندسهية مهن التخطيط الحضري علم واسع يجمع بين متغيرات عدة , طبيمية واجتماعيهة وا

اجل توجي  نمو المدينة وممالجة مشاكلها بما يخدم سكانها ويوفر لهم متطلبهات الحيهاة الحضهرية التهي 

ها علو نطاق واسهع دون االنتبهاه إلهو لالتي دخلت كافة المجاالت وتم استغال االتكنولوجي اعكر صفوه

تماعيهة أي مــهـا يتحمله  سهكان المدينهة مهن اآلتار السيئة التي نتجت عن ذل  والتي تتمتل بالكلف االج

بتار ناتجة عن استخدام التكنولوجيا متل التلو  والضوضاء حي  ظهرت في المهدن الصهناعية أحيهاء 

 فةيرة واحياء جديده وضواحي قرب اجرياف للتمتع بجمال الريف والخدمات الحضرية .

وفر مخططات أساسية لتوجي  نموهها ,بهل فبمد أن كانت المدينة قديما تنمو ببطء وبشكل طبيمي دون ت

كانت تتحكم المواضع بذل  فأينما تتوفر اري صالحة للبناء يتم استغاللها وقد فري  ذل  أنماط مهن 

اجبنية تميزت بها المدن الةديمة عن غيرها وخاصة مهدن الةهال  المحاطهة بها سهوار اذ يكهون المسهكن 

ينهة حيه  يخصهص الطهاب  االرضهي للحيوانهات صغير المسهاحة متمهدد الطوابه  لصهغر مسهاحة المد

والوسههط لالسههتةبال والطمههام والملههوي للنههوم , وكانههت الشههوار  علههو الممههوم ضههيةة وغيههر منتظمههة 

وتتفههر  منههها فههرو  غيههر منتظمههة قصههيرة وضههيةة وبمضههها مغلةههة بحيهه  تسههمد بحركههة السههابلة 

 والمربات التي تةودها الحيوانات .

ناط  منبسطة وواسمة فكان نظام البيوت طاب  واحد مفتهوح الهو الهداخل أما المدن التي نشأت في م  

وذات سةوف عالية . وبمهرور الهزمن تطهورت الحيهاة الهو مها ههو افضهل وازداد عهدد سهكان اجري 
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المناسههب إلقامههة ممظههم السههكان كانههت المههدن المكههان و ،أصههبحت الحاجههة الههو التنظههيم ضههرورية جههداف

وبذل  بدأ التخطيط الحضري بشكل واضد والذي يمتبر عملية ممةدة ، لهموالخدمات المختلفة  وتوفير

تمتمد علو متغيرات عديده ال يمكن لشخص واحد ان يةوم بهذه المهمة لذا يكهون تخطهيط المهدن علهو 

شههكل فريهه  عمههل يضههم تخصصههات متنوعههة منههها جغرافههي الههذي يههوفر مملومههات عههن طوبوغرافيههة 

وينههات اجرضههية مههن تربههة وصههخور وطبيمههة المنهها, السههائد ونههو  التك تاالري وطبيمههة االنحههدارا

وخصههائص عناصههره والنظههام الهيههدرولوجي والمشههاكل البيئيههة , واجتمههاعي يوضههد طبيمههة الحيههاة 

االجتماعيههة والمههادات والتةاليههد السههائده والمسههتول التةههافي للسههكان وميههولهم ورغبههاتهم , واقتصههادي 

ازية واالجتماعية والكلف االقتصادية والتي تتباين من موقع يوضد المالقة بين توفير الخدمات االرتك

الخر . امـا االختصاصهات الهندسهية فتأخهد علهو عاتةهها ممالجهة المشهاكل التهي يهتم تحديهدها مهن قبهل 

االختصاصههات المههذكورة  كالمشههاكل الموقميههة والبيئيههة واالقتصههادية واالجتماعيههة ووضههع تصههاميم 

 ختلفة بما يؤمن البيئة االمنة والمريح  لسكان المدينة . تنسجم مع طبيمة المتغيرات الم

وبالنظر لمدم فهم ممظم الجههات المسهؤولة بممنهو التخطهيط الحضهري لهذا وقمهت مهدن الهدول الناميهة 

تحت وابل من المشاكل الناتجة عن التخطيط غير السليم والتي في تراكم مستمر واليمكهن تجاوزهها , 

تهوفير المملومهات المتنوعهة  عهمة التخطيط والتصميم وبهال شه  ال يسهتطيفةد يكلف المهندس للةيام بم

التي تمد اجسهاس الهذي يمتمهد عليهها فهي اعهداد التصهاميم االساسهية المالئمهة لكافهة الجوانهب الطبيميهة 

والبشرية , اذ تكون محدودة وعامة وسطحية لذا يترتب عليها الكتير من اجخطاء التي يتحملها سهكان 

اصة وان االمر يتمل  بمدينة كاملة او أحياء واسمة من الصمب تركها واقامة غيرها , ولهو المدن , خ

 كان االمر يتمل  بممارة لتم هدمها واقامة غيرها .

وعلي  يجب علهو الهدول الناميهة أن تأخهذ بنظهر االعتبهار اهميهة التخطهيط الحضهري الهذي يمتهل ركنها 

الكوادر الماملة في هذا المجال بميدب عن كل االعتبارات أساسيا في حياة االنسان والممل علو تطوير 

الجانبية , فاالنظمة والةوانين والسهلطة جميمها تسهمو لشهيء واحهد ههو خدمهة اإلنسهان وتهوفير الراحهة 

 وبالنظر لسمة هذا المفهوم لذا وضمت ل  عدة تماريف منها ما يأتي : واالمان ل ,

مواضهع لممارسهة الحيهاة االنسهانية وتسههيل مهامهها بحيه   هو عملية ابداعيهة موضهوعية لكيفيهة عمهل – 1
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 يتوفر اكبر قدر ممكن  من الحرية للفرد والجماعة بما يكفل لهم المين بسالم وامن ) تمريف كيبل ( .

هو تصور الحياة المستةبلية وأن  يربط بين السياسهة االقتصهادية واالجتماعيهة مهع التصهميم البيئهي  -2

 (1) كاالسكان والنةل ) تمريف ميرسون ( .  لحل الممضالت الحضرية

اسههتراتيجية او مجموعههة اسههتراتيجيات التههي تتبمههها الجهههات المسههؤولة التخههاذ قههرارات لتنميههة  وههه -3

وتوجيه  وضهبط نمهو وتوسهع الممهران فهي المدينهة بحيه  يتهاح لانشهطة والخهدمات الحضهرية افضههل 

 (2)توزيع جغرافي وللسكان اكبر فائده . 

نمههو المنههاط  الحضههرية والههذي يتحةهه  مههن خاللهه  اهههداف اجتماعيههة واقتصههادية تتجههاوز  توجيهه  -4

المظهر المام الستمماالت اجري الحضرية او طبيمة البيئة الحضرية , ويتم ذل  من خهالل فماليهات 

 (3)حكومية الن  يحتاج الو تطبي  أساليب خاصة في المسد والتحليل والتنبؤ. 

لية لشكل وحجم المدينة من خالل تحديد المناط  المالئمة لةيام مهدن جديهدة رسم الصورة المستةب – 5

و أفةيا ( , وبما يتالئم والمناصهر الطبيميهة أوتوسع المدن الةائمة , واجسلوب اجمتل لنموها ) عموديا 

ا والمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية , وممالجة مشاكل المهدن الحاليهة والتهي يترتهب عليهه

 تغيير في استمماالت االري الةائمة , ويتم ذل  من خالل رسم الخرائط والتصاميم الالزمة.

 خصائص التخطيط الحضري -تانيا   

مراعاة الجوانب االجتماعية والتةافية والنفسية كمكونات اساسهية فهي المخططهات التهي توضهع للبيئهة   -1

 ين الجوانب المممارية والسلوكية .الحضرية ,وبذل   يؤكد التخطيط الحضري علو الربط ب

 التمامل مع الخصائص الطبيمية والظواهر المختلفة في المناط  الحضرية .   -2

ممالجة المنطةة الحضرية كوحدة مترابطهة فهي جميهع مكوناتهها وعناصهرها مهع بمضهها, فممالجهة  -3

ن عنصههرين والتخطههيط الحضههري يتكههون مهه أي جههزء يشههكل عنصههرا اساسههيا مههن النظههام الحضههري ,

 اساسين همـــا:

 الخصائص الطبيمية المتمتلة بالتضاريس والتربة والمياه وعناصر المنا, . -أ

النشههاط البشههري مههن مؤسسههات اداريههة واقتصههادية واجتماعيههة وتةافيههة ونةههل وكههل مــــههـا يمارسهه   -ب
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 مات المختلفة .االنسان ,اذ ينتن عن  تفاعل هذين المنصرين نظام استمماالت اجري لانشطة والخد

ارتباط التخطيط الحضري كغيره مهن أنهوا  التخطهيط اجخهرل بةهرارات سياسهية واداريهة وماليهة  -4

 والتي علو ضوئها تحدد  الصالحيات والدور الذي تمارس  أجهزة التخطيط .

 التخطيط الحضري عبارة عن عمليات مترابطة وعلو مستويات عده ,الدولة , اإلقليم ,المدينة . -5

يتمامل التخطيط الحضري مع بيئة غير متجانسة اجتماعيا لوجود فوارق بين السكان فهي المهادات  -6

والتةاليههد والتةافهههة  والهههدين وههههذا مههها يجهههب مراعاتههه  عنهههد وضهههع المخططهههات اجساسهههية والتصهههاميم 

 الحضرية .

مههاعي تحةيهه  التههوازن فههي توزيههع السههكان فههي المنههاط  الحضههرية وبشههكل يحةهه  التجههانس االجت -7

 والحيلولة دون اقامة تكتالت  اجتماعية عرقية التي تؤدي  الو إضاعة خصوصية المدينة اجصلية .

تحةي  توازن إقليمي بين جميع المناط  الحضهرية مهن حيه  تهوفير الخهدمات واالسهتتمارات دون  -8

 (4)حصرها في مكان  واحد فينتن عن تركزها مشاكل عديدة.

 

 ات التخطيطية الحديتة :اجفكار والنظري  -تالتـا

شهههدت المههدن فههي النصههف اجول مههن الةههرن المشههرين نمههوا كبيههرا حيهه  ازداد عههدد السههكان فتوسههع 

الممران لتلبية حاجاتهم المختلفة بحي  تجاوزت بمي المدن المخططات التي وضهمت لهها قبهل المهدة 

مهان , وخاصهة الراحهة واجالمةررة , مما أدل ذل  إلو ظههور أحيهاء سهيئة ال تتهوفر فيهها مسهتلزمات 

 المدن الكبيرة والصناعية .

وقد دفع ذل  بالمخططين للتفكير في إنةاذ تل  المدن مهن محنتهها مهن خهالل طهرح المديهد مهن اجفكهار 

التخطيطية وفي اتجاهات متمددة منها مها يههدف الهو تطهوير مهدن قائمهة مهن خهالل إحهدا  تغييهر فهي 

مهدن جديهدة , والهبمي يركهز علهو طبيمهة التوسهع عموديها او مخططاتها , والبمي يدعو إلو إنشهاء 

أفةيا , وأراء تدعو للمحافظة علو اجبنية الةديمة ذات الطراز المممهاري المتميهز كشهواهد حضهارية , 

 هما:ومن هذه االتجاهات المتباينة تبلورت افكار تخطيطية في اتجاهين مختلفين 
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 أـ انتشار المناط  الحضرية:     

د من مخططي المدن يؤيدون هذا االتجاه ولهذا ظهرت عدة انوا  من المخططات التي تركهز أن المدي

 علو ذل  ومنها ما يأتي :

 المدينة الواسعة الممتده ) مدينة الفدان الواسع ( فرانك لويد. – 1

ر تمتمد هذه الفكرة علو توزيع االنشطة المختلفة علو ارجاء المدينة متهل السهكن  والصهناعة والمتهاج

 ( . 24والخدمات المتنوعة والحدائ  , وعلو امتداد الطرق الرئيسة , شكل رقم ) 

 ( المدينة الواسمة الممتدة )الفدان الواسع(24شكل )

 

ون نسهمة ويكه 1400ميهل مربهع ويسهتوعب  4كما اقتهرح ان تكهون مسهاحة كهل تجمهع ضهمن المدينهة 

فههدان, وبههذه الطريةههة يمتةههد   10 – 8نصهيب اجسههرة الصههغيرة فهدان مربههع واجسههرة الكبيهرة مههابين  
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فران  ان  يمكن تحةي  المساواة بين أفراد اإلقليم في توفير الخهدمات وفهرص الممهل , ويةتهرح فرانه  

ع أفةيهها وبههدون ان تكههون الكتافههة السههكانية متدرجههة تةههل باالبتمههاد عههن مركههز المدينههة , ويكههون التوسهه

 (5)  .محددات ومشاكل

 المدن المنتشرة ) المخطط الكوكبي ( لويد بردوين  -2

نشر لويد أفكاره التخطيطية في كتاب  ) مستةبل المهدن الكبهرل ( والهذي أوضهد فيه  عهدم تةيهد المدينهة 

ع والمكاتهب أال بمركزها الةديم بل انتشار اجنشطة المختلفة ضمن إقليم المدينة , اذ يتم توزيع المصهان

والمؤسسهات والجاممهات والمستشهفيات فهي اجمهاكن المالئمهة ضهمن اإلقلهيم ,ويمتمهد ذله  علهو  ةداري

تطههور طههرق ووسههائل النةههل المختلفههة لههذا دعههو الههو فكههرة المخطههط الكههوكبي الههذي يكههون علههو شههكل 

  الوحهدات وحدات صغيرة تبمد عن بمضها عدة كيلومترات تخدمها شبكة نةل كفوءة بحي  تشكل تله

( كمها  25شبكة من المراكز الكوكبية الشكل , وتكون جميع المراكهز متسهاوية اجهميهة , شهكل رقهم ) 

 يمكن ان تتنافس تل  المراكز فيما بينها بشكل متوازن رغم اختالف تخصصاتها.

 ( المدينة المنتشرة )كوكبة التجممات(25شكل )

 

 

 

 المدن الشريطية : سوريا متي -3

يدعو سوريا الو تر  الشكل المركزي واالخذ بأسلوب التخطيط الشريطي اذ تمتد المدينة مع الطري  
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الرئيسي من خالل توقيع االستمماالت المختلفة علو جهانبي الطريه  الهذي تتفهر  منه  شهوار  تانويهة 

 أ ( 26, شكل رقم )  مسدودة النهايات تتوز  حولها المساكن

 أ( المدينة الشريطية26شكل )

 

 

وقد طب  ذله  علهو مدينهة سهتالينجراد فهي روسهيا التهي تةهع علهو إحهدل ضهفاف نههر الفولغها , حيه  

 ب (. 26تظهر استمماالت اجري موزعة بشكل موازي لمجرل النهر , شكل رقم ) 

 ب( مدينة ستالينجراد الشريطية26شكل )
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 المدن الحدائةية : ابنزار هوارد – 4

لةد كان لآلتار السيئة الناتجة عن المصهانع اجتهر الكبيهر فهي نفهوس المخططهين والتفكيهر بدنشهاء مهدن 

( فهههدان , يحتهههل  6000تةهههام علهههو اري مسهههاحتها ) تسهههمو بمهههدن النطهههاق اجخضهههر التهههي يمكهههن ان

( فههدان والبههاقي تسههتممل جغههراي الزراعههة او كمنههاط   1000االسههتممال السههكني منههها حههوالي )

خضراء , وتوقع الصناعات علو مسافة مناسبة بميدا عن المناط  السكنية , كما يهتم توزيهع المسهاكن 

توسط  الحدائ  وتحيط ب  المبهاني المامهة التهي حول مساحة مركزية مفتوحة تكون علو شكل ميدان ت

تحههيط بههها حههدائ  عامههة ومههن تههم سههوق المدينههة , وتكههون المسههاكن منفههردة وتمتههد علههو شههكل نطاقههات 

دائرية يتوسطها طرق دائرية تحيط بها المدارس ودور المبادة , اما الصناعة فتةع علو طري  دائري 

رئيسههة واسههمة تةسههم المدينههة الههو سههتة اقسههام او  خههارجي يحههيط بالمدينههة التههي يخترقههها سههتة طههرق

 (. 27فدان , شكل رقم )  \أسرة  14مجاورات سكنية كبيرة , وتكون الكتافة السكنية كل 

 ( المدينة الحدائةية27شكل رقم )
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 ( 6).ألف نسمة ( 40ألف نسمة ( ومدينة ويلين )  35وقد طبةت الفكرة علو مدينة ليتشور  قرب لندن 

 المدن التوابع : ريموند يونين  – 5

 ب( ألف نسمة بحي  ال تتطله 18 – 12اقترح ريموند إنشاء ضواحي حول المدن تستوعب ما بين ) 

 (  28وسائل نةل داخلية , وتتضمن بمي الصناعات , شكل رقم ) 

 ( المدن التابمة28شكل )
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وتههرتبط تلهه  الضههواحي بالمدينههة أالم بشههبكة طههرق سههريمة , ويؤكههد علههو ان يكههون تخطههيط تلهه   

الضواحي وف  أسس علمية وعمليهة بحيه  تهوفر خهدمات اكبهر بكلفهة اقهل , كمها يؤكهد علهو ضهرورة 

تبمه   كمهاندن بمهد الحهرب المالميهة التانيهة وقد طبةت الفكرة علو ل، إشراف الدولة علو اري المدينة

في هذا االتجاه روبرت ويتن و يونين راند في الواليات المتحهدة وطبةهت علهو مدينهة رادبهرن بأنشهاء 

أربمة مدن ذات أحزمة خضراء حول تل  المدينة ) جرين ههل , جهرين ديهل , جهرين يهور  , جهرين 

ة السكانية مهن المهدن الكبهرل , فضهآل عهن نةهل فالي ( , حي  عملت تل  المدن علو امتصاص الزياد

و االنفهاق ربمي االنشطة من تل  المدن الو التوابع التي ترتبط فيما بينها بطرق نةل سهريمة متهل مته

 وطرق المرور السريمة 
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 مدن التوسع االفةي : ) التضاعف الهندسي ( هيـلير زايمز – 6

توسهع المهدن مهن خهالل االبمهاد النمطيهة للوحهدات تؤكد الفكرة علهو امكانيهة اسهتخدام الشهكل الشهبكي ل

المتنوعة والمتكررة واالمتداد االفةهي بميهدب عهن اجراضهي ذات الةيمهة االقتصهادية الماليهة , وتسهتخدم 

هكتهار تضهم كهل منهها اربهع وحهدات او   3في هذا النو  وحدات تخطيطيهة مسهتطيلة الشهكل بمسهاحة 

دمات الضهرورية لكهل وحهدة , وتتكررتله  الوحهدات فهي محالت يمكهن تكتفهي ذاتيها بحيه  تتهوفر الخه

أ ( والتهي يتوضهد مهن خاللهها شهكل  29شكل شبكي علو طول امتداد الطرق الرئيسهة , شهكل رقهم ) 

 الوحدات وما تتضمن  من انشطة والتي تظهر بالشكل اجتي :

ريه  والمسهدودة المنطةة السكنية بجوار الطريه  الرئيسهي وتمتهد مهع التفرعهات الخارجهة مهن الط –أ 

 النهايات.

 المحال التجارية والمكاتب االدارية مةابل المنطةة السكنية علو الجانب اجخر من الطري  . –ب 

 توز  الخدمات بشكل يخدم كل سكان الوحدة السكنية ) تمليم , صحة , ترفي  وغيرها (. –ج 

ا مشيا علو االقدام خالل مدة ما تكون المنطةة الصناعية علو مسافة يستطيع الفرد الوصول اليه –د  

 ب ( . 29( دقيةة , شكل رقم )  20 – 15بين ) 

 

 أ( التوسع االفةي )التضاعف الهندسي(29شكل )
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 ب( تطبيةات نظرية هليز رايمر29شكل )
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  (7)وقد طبةت الفكرة علو مدينة شيكاغو التي ظهرت فيها المدينة متجانسة حضريا .

 التوزيع السداسي : نـوالن كوشون  – 7

تهدف هذه الفكرة الو تخطيط المدينة بشكل سداسي حي  يصمم المركهز علهو شهكل سداسهي ومهن تهم 

ة السداسهية الشهكل أيضها , وتكهون المسهافة توز  اجنشطة حول المركز علو ا سا س الوحدة المتكهرر

بين الطرق الرئيسة واحد  ميل, كما أخذ بنظر االعتبار السير علهو اجقهدام , وقهد طبةهت الفكهرة علهو 

 (8).( 30وتاو بكندا , شكل رقم ) أمدينة 

 ( المدينة السداسية30شكل )
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 ركز المناط  الحضرية :تم -ب

ان فكرة تمركز المدن مماكسة لفكرة انتشارها اذ تدعو الو قيام مهدن كبيهرة تتكهون مهن ابنيهة عموديهة 

مليهون نسهم  او  20ذات كتافة عالية في البنهاء والسهكان واالنشهطة ,ويصهل سهكان بمهي المهدن الهو 

 اكتر . ومن االفكار التي ظهرت في هذا  االتجاة هي : 

 ة عالية التمركز )جودمان ( مدين -1

يةترح جودمان وجود منطةة مركزية وسط المدينهة ذات كتافهة عاليهة فهي االنشهطة والسهكان ,وتتكهون 

طاب  وتشهغلها  متهاجر وصهناعات خفيفهة غيهر  25من ابنية ضخمة يصل قطرها الو ميل وارتفاعها 

اعية االدوار الوسههطو والمكاتههب ملوتهة ومكاتههب , اذ تشههغل المكاتههب التجاريههة االدوار السههفلو والصههن

االدارية االدوار المليا ويكون التنةل ضمن المبنو اليا افةيا وراسيا ,ويحيط بالمبنو مناط  خضهراء , 

 ( .31تتخللها مباني ترفيهية ومدارس تم تليها مباني سكنية تحيط بها مزار  . شكل رقم )
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 ( مدينة عالية التمركز31شكل )

 

 مدينة الغد ) لوكوربوزيي ( :  -2

جاء لوكوربوزيي  بمدة أفكهار تخطيطيهة وههي عبهارة عهن حلهول مةترحهة لممالجهة مشهاكل المهدن      

الةائمة في ذل  الوقت والذي كان بمضها يصب في االتجاه اجول المدن المنتشرة متل المدن المضهيئة 

االتجاه التاني تمركز المدن متل مدينة الغد , حي  تنص الفكرة علو تخطيط مدينة وأخرل تصب في 

عصرية تستوعب تالتة ماليهين نسهمة وتكهون اجبنيهة علهو شهكل ناطحهات سهحاب تتركهز فهي حهدائ  

% من مساحة المدينة 5نـسم  ويخصص  1200طاب  وتستـوعـــب  60واسمة ويصل ارتفاعها الو 

من المركز المزدحم محطة مواصالت رئيسة مختلفة الوسهائل , ويحهيط باجبنيهة للمباني المامة ,ويتض

المرتفمههة عمههارات سههكنية بارتفهها  تمانيههة طوابهه  ومرتبههة علههو شههكل صههفوف زجزاجيههة تتخللههها 

نسم  /فدان وتحيط بالمدينة من الخارج مساكن شخصية 120فضاءات خضراء وتكون بكتافة سكانية 

 ( .32فارهة ,شكل رقم )

 ( مدينة الغد32ل )شك
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وقد طور لوكوربوزيي  هذه الفكرة فيما بمد واطل  عليهها المدينهة المشهرقة حيه  اعهد تصهميما مةفهال  

يتضمن صفوف من االبنيهة الماليهة علهو شهكل زجزاجهي وتةهام علهو اري فضهاء مفتوحه  , وتصهب 

 ( .33زج بين الريف والحضر مع التأكيد علو التوسع الممودي . شكل رقم )الفكرة علو الم

 ( المدينة المشرقة33شكل )
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 المدينة الحلةـية )المفرغة(  / برودورين  -3 

بط بها أنشطة متنوعة بكتافة تتنص الفكرة علو بةاء مركز المدينة مفتوحا وتحيط ب  طرق حلةية تر  

عالية وتوز  علو شكل مراكز عالية الكتافهة ومتخصصهة كهل مركهز بنشهاط ممهين ,فهي حهين تخطهط 

المسههاكن علههو شههكل حلةههات متتهها ليههة وتكههون منخفضههة الكتافههة . أمهها اجري المفتوحههة خههارج هههذه 

لمطهل ,ويخهدم المدينهة شهبكة اجنشطة فتستغل في بناء مساكن ريفية يستفاد منها سكان المدينة لةضاء ا

 (9).(34طرق دائرية وسريمة .شكل رقم )

 ( مدينة الحلةة المفرغة34شكل )

 

 

 الةطا  اإلنساني )د وكسيا دس(  -4

تهي يحكمهها مهن يمد دوكسيا دس ذو افكار تخطيطية واسمة ومنها ما يطل  عليها الةطا  اإلنسهاني وال

حي  الشكل واالبماد قدرة االنسان علهو السهير لمسهافة محهددة واقتهرح ان يكهون الشهكل مسهتطيل وبهأ 
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م للوحدة السكنية وتحيط بها الطهرق مهن جميهع الجههات وال تخترقهها , كمها تتضهمن  800×400بماد 

 مسارات الحركة التانوية المخصصة للمرور البطئ وتكون ذات نهايات مغلةة .

واسههتخدم هههذا النههو  مههن المخططههات فههي تخطههيط المههدن التههي تنمههو بشههكل متكامههل فههي أنشههطتها      

المختلفة السكنية والتجارية والصناعية ,علو ان يؤخذ في نظر االعتبار الزمن كبمد بخر يهتحكم بنمهو 

 (10).(35المدينة في المستةبل ,وقد طب  ذل  علو مدينة بغداد .شكل رقم )
 

 مدينة بـغـداد لدوكسيادس( مخطط 35شكل )
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 المدينة االتحادية ) اري  جلودون ( : -5

كهم ومةفلهة المحهيط بحيه  يكهون 2تدور الفكرة حول اقا مة مدينة تتكون من وحهدات قطهر كهل واحهدة 

حة وغيهر متداخلهة مهع بمضهها االانهها نمو المدينة بواسطة انشاء عدة وحدات جديهدة ذات حهدود واضه

ترتبط ببمضها بشبكة الطرق والمساحات الخضراء والخدمات المختلفة والتي تهوز  بشهكل يخهدم كهل 

 (36مجموعة من الوحدات . شكل رقم )

 ( المدينة المتالية36شكل )

. 

 نز رانجوف( : المدينة المضوية )ها  -6

تستند هذه الفكرة علو تصور المدينهة كالكهائن الحهي , أي ان المالقهة بهين المدينهة وانشهطتها كالمالقهة 
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بهين الةلههب والجسههم وكيفيههة قيههام الههدورة الدمويههة , اذ يهتم تصههميم المدينههة بشههكل عضههوي حيهه  تههوز  

طبةهت عليهها ههذه الفكهرة ,  انشطتها حسب سمتها وتطور عمرانها, وتمد مدينة برلين من المهدن التهي

وقد اكد هانز في مخططات  علهو الطاقهة االسهتيمابية حسهب توسهع المدينهة الهذي يكهون افةيها ورأسهيا , 

علههو ان يكههون االفةههي اقههل مههن الرأسههي, واقتههرح فههي احههدل مخططاتهه  ان الوحههدة السههكنية تسههتوعب 

 .(11).(37شكل رقم )نسم  في التوسع الممودي .  25000نسم  في التوسع االفةي و  2000

 ( المدينة المضوية37شكل )

 

 نظرية الخاليا المتباينة) جا ستون باري (: -7

يفتري جاستون ان المدينة ذات تكوين متسلسل في التركيب السكني وكل مستول واضد في ممالمه  
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ميم والبناء , ومتميز في أسلوب حيات  علو مستول المحلهة والحهي الرئيسية من حي  التخطيط والتص

السكني , لذا تكون المدينة ذات مركز واضد مع إنشاء مراكز جديدة من خاليها متباينهة الحجهم حسهب 

 (. 38الحاجة , ولكل خلية مركزها الخاص الذي يةدم الخدمة لسكانها , شكل رقم )

 ( مدينة ذات خاليا متمددة38شكل )

 

 نظرية المدينة التابمة الحديتة ) كيبل(. -8

تؤكد هذه النظرية علو انشاء مدن توابع ذات كتافة سكانية اكبر من خالل مخططهات شهماعية دائريهة 

اقي ألههف نسههمة ويكههون تصههميم المسههاكن فههي قطههع واسههمة يسههتغل جههزء للممههران والبهه 60تسههتوعب 

لاغههراي الزراعيههة , حيهه  تةسههم المدينههة الههو شههرائد شههماعية تتضههمن خههدمات متنوعههة , مههدارس 

ومالعههب ومحههال تجاريههة , ويكههون الشههكل دائههري تتوسههط  المؤسسههات التجاريههة والهيئههات اإلداريههة 

والمماهد , ويحيط بالمنطةة المركزية طري  دائري تتفر  من  طرق نحو مراكز اجنشهطة المختلفهة , 
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وتةسم المدينة إلو أربهع قطاعهات واحهد منهها للنشهاط الصهناعي واجخهرل لاغهراي السهكنية , وكهل 

بالف نسهمة مهع الخهدمات اجساسهية المختلفهة ,  10واحد يةسم الو قسمين أيضا , وكل قسهم يسهتوعب 

 (12)(. 39شكل رقم)

 ( المدينة التابمة الحديتة39شكل )
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 مصادر الفصل الثاني

د. هشهههام ابوسهههمده ؛الكفهههاءة والتشهههكيل الممرانهههي, مهههدخل لتصهههميم وتخطهههيط المواقهههع , المكتبهههة  – 1

 . 18ص  1994, الةاهرة, ةاجكاديمي

أبو عيا ن؛ النمو والتخطهيط الحضهري فهي دول الخلهين   د. إسحاق يمةوب الةطب ود. عبد اجل – 2
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 . 38در ساب  ص د. احمد خالد عالم واخرون ؛ التخطيط االقليمي , مص – 9

 . 38د. هشام ابو سمده . مصدر ساب  ص  – 10

 . 334-333د. احمد خالد عالم واخرون , مصدر ساب  ص  -11

 1994,منشههأة الممههارف االسههكندرية,  1د. فههاروق عبههاس حيههدر؛ تخطههيط المههدن والةههرل ط  –12

 . 123ص
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 لفصل التال ا

 

  ط الـحضرييمـهـام الـتـخط

 ةساسيومتطـلبات  اج

 

 مهام التخطيط الحضري : –أوآل 

الهذي شههدت  مجهاالت الحيهاة المختلفهة االتهر الكبيهر علهو تخطهيط  يلةد كان للتةدم الملمهي والتكنولهوج

المهدن مهن خهالل تطهور اجسهاليب المسهتخدمة فههي ههذا المجهال, حيه  انمكسهت تةافهة اإلنسهان وتملمهه  

تي اتخذها مستةرب ل  مسهتخدما مها يمكهن اسهتغالل  وتمدد حاجات  ومطالب  علو تخطيط المستوطنات ال

االمنة والمريحة , وقد تطورت االساليب  ة, وموظفا أفكاره لتوفير البيئ امن موارد طبيمية وتكنولوجي

المستخدمة في هذا المجال حتو وصلت الو ما نسمي  بالتخطيط الحدي  او المماصهر الهذي جمهع بهين 

 واإلبدا  علو مختلف المستويات والذي كان وف  عدة أسس هي :عناصر المتانة والكفاءة والجمال 

 شخص هكتا ر(  100تخطيط الكتافة السكانية وتوزيمها بشكل متوازن )  –1

 تحةي  التوازن بين جمال المدينة وكفاءة التخطيط علو مختلف مستويات المدينة -2

 وحاجههات سههكان المدينههة يوجاعههادة تنظههيم مراكههز المههدن بطريةههة تههتالءم مههع التطههور التكنولهه – 3

 .واقاليمها 

 االهتمام بالمناط  أجترية في المدن  – 4
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تههوفير الخههدمات المختلفههة االجتماعيههة واالرتكازيههة لكافههة سههكان المدينههة وبشههكل يحةهه  المدالههة  – 5

 (  1االجتماعية ) 

له  عهدة مههام   الحدي  لم يمد فةط توجي  توسهع المهدن نحهو المنهاط  المالئمهة بهل يفالتخطيط الحضر

 هي :

 تحديد مشاكل المدن الةائمة ووضع حلول لها  –أ 

 التجديد الحضري والحفاظ علو االبنية التراتية و االترية في المدن  –ب 

 تخطيط مدن جديده وف  أسس حديتة  –ج 

 :اتحديد مشاكل المدن الةائمة ووضع الحلول المالئمة له -أ

حسب موضمها وحجمها والوظيفة التهي تؤديهها والمخططهات  تماني المدن من المشاكل بشكل متفاوت

االساسههية الممههدة لنموههها وتوزيههع اسههتمماالت االري علههو ارضههها وكتافههة ونوعيههة السههكان الههذين 

 يميشون فيها ,واعتمادا علو تل  المناصر اتخذت المدن في نموها شكلين همــــــا :

 مدن حرة النمو : -1

نيا في اتجاهات عدة دون مموقات لتوفر اري مالئمة  , ولذل  يكمن وهي المدن التي تتوسع عمرا  

تلبية حاجة سكان متل تل  المدن من اجري وعلي  ارتفع عهدد سهكان بمهي المهدن الهو عهدة ماليهين 

 وخاصة المواصم و المدن الرئيسة في المديد من دول المالم .

أطرافهها  وخاصهة تله  التهي نمهت بشهكل وقد عانت بمي تل  المدن من مشكلة االمتداد المتباعد بين 

شريطي او علو شكل تجممات سكانية صغيرة ومتناترة يصمب ممها توفير الخدمات المختلفة لجميهع 

سكان المدينة بشكل متساوي وخاصة في الدول ذات الدخل المحدود الرتفا  التكاليف . وربمها تمهاني 

 ضري ان يضع حلوال لها .تل  المدن من مشاكل بيئية ومروية يستطيع المخطط الح

 مدن محددة التوسع : -2

إلهو مشهاكل جقامهة مهدن فهي الوقهت الحاضهر  دلةد ادل نشؤ بمي المدن قديما فهوق مواضهع ال تصهل

إمكانههات للتوسههع الممرانههي يتناسههب مههع نموههها السههكاني المتزايههد لوجههود محههددات طبيميههة  لمههدم تههوفر
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و بدائل نمو لغري ضمان استمرار توسهمها الممرانهي وبشرية تمي  ذل  , وتحتاج متل تل  المدن ال

بشكل يتالئم مع نموها السكاني , وهذا يةع علو عات  المخطط الحضري الذي يكون دوره فهي مجهال 

 المدن الةائمة ما يأتي : 

 تحديد المحاور المالئمة لتوسع المدينة بما يتناسب والزيادة السكانية . -أ 

دمات علههو اري المدينههة بحيهه  تحةهه  المنفمههة لكافههة سههكان المدينههة توزيههع اال سههتمماالت والخهه -ب 

 وبدون مشاكل . 

 الربط بين أجزاء المدينة المتباينة وما يجاورها بشكل فاعل . -ج

 بين اجزاء المدينة بشكل سريع.الكفوء بما يضمن سهولة االنتةال تخطيط النةل -د

 طية وأ سس علمية .ممالجة مشاكل المدن المتباينة وف  أساليب تخطي -هـ

 التجديد الحضري والحفاظ علو اجبنية التراتية واجترية في المدن  -ب 

كهان للنمهو الممرانهي الواسهع مخهاطر كبيهرة علههو المهورو  الحضهاري فهي المهدن حيه  ادل النمههو   

مهن  زادالسكاني الكبير الو زيادة الطلب علو السكن وبالتالي استغالل االبنيهة التراتيهة الةديمهة بشهكل 

قلل من متانتها وشوه فنها الممماري ,كما ادت زيادة الطلب علو السكن في والضغط علو تل  االبنية 

 المديد من المدن الو ازالة بمي تل  االبنية .

وقد ادت هجرة سكان تل  اجبنية اجصليين للسكن في ابنية جديدة وتر  االبنية الةديمة مهجهورة غيهر 

تتمري ل  من عيوب  هيار لمدم االهتمام بها والمحافظة عليها وممالجة مــاالنل إلو تمرضهامسكونة 

,لذا ظهرت فكرة التجديد الحضري في االونة االخيرة والتي تمتمد علو دراسات عمرانية واقتصادية 

واجتماعيههة لتلهه  االبنيههة والمنههاط  المحيطههة بههها لتحديههد االضههرار التههي تمرضههت لههها والممالجههات 

ائدة المتحةةة من تل  االبنية واهميتها التراتية وما تتميز به  مهن خصهائص ممماريهة عهن المناسبة والف

 غيرها من اجبنية . 

والمةصود بالتجديد الحضري : هو تغييهر البيئهة الممرانيهة للمدينهة مهن خهالل تحسهين او اعهادة بنهاء   

 (2)تل  اجبنية الةديمة واصالح البنو االرتكازية التالفة.
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 تجديد الحضري تالتة حلول هـي :ويتضمن ال

 الحفاظ -1

 اعادة التاهـيل-2

 اعادة التطوير-3

 الحفا ظ -1

ان الحفا ظ علو تاريو المدينة الحضاري وتراتها من خالل الشواهد الحضارية التهي تمبهر عهن تةافهة 

يهزة مهن االجيال التي سكنت المدينة عبر المصور ,اذ يمد الحفاظ علهو تله  الوحهدات الممماريهة المتم

الجوانب المهمة التي تمبر عن مهدل قهدرة التخطهيط الحهدي  علهو الهربط بهين اجصهالة والمماصهرة , 

 وان ال يكون الحفاظ بمجرد حماية المبنو من الهدم بل يكون وف  اجسس بالتية :

أشغال البناية باستممال مناسب تجاري ,حرفي , سكني , ترفيهي , متحف ,او أي استممال مناسهب  -أ

حي  ال يتر  المبنو فيؤدي ذل  الو قلة أهميت  ويكون ممزوال عهن االسهتمماالت اجخهرل وال قيمهة ب

 ل  في حين عند أشغال  بأي استممال يجمل  جزءا من كيان المدينة الفاعل .

حمايهة اجبنيههة ذات الفههن المممههاري المتميهز مههن الهههدم واعههادة بنهاء االجههزاء المتضههررة منههها بمهها  -ب

 رار وجودها .يضمن استم

 (3تؤشر االبنة الواجب الحفا ظ عليها في التصاميم اجساسية الممدة للمدينة.) -ج

وقوانين لوقف التجهاوزات التهي تتمهري  الترا  الممماري البد ان يحدد بضوابطوعملية الحفاظ علو 

وعهي تةهافي لها تل  اجبنية من قبل بمي السكان والمؤسسات خاصة في المدن التي ال يمتل  سكانها 

يمزز أهميهة تله  الشهواهد الحضهارية ذات الفهن المممهاري المتميهز الهذي يمبهر عهن حضهارة اججيهال 

 الماضية .

ومن الجوانب الواجب مراعاتها في المنهاط  التهي توجهد فيهها تله  االبنيهة خله  تجهانس بهين االبنيهة   

ت طههاب  او طههابةين فههي حههين تةههام الةديمههة والجديههدة ,ففههي كتيههر مههن اجحيههان تكههون االبنيههة الةديمههة ذا

عمارات بجوارها متمددة الطواب  وهذا يممل علو ضيا  جمالية وخصوصية المبنهو والتهي يفتهري 
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ان تكون بارزة من خالل تخطيط المناط  المحيطة بها بشكل ال يهؤتر علهو تله  االبنيهة بحيه  تكهون 

ل مناسهب ,وقهد حهد  فهي مدينهة بغهداد اسهتمماباالبنية متةاربة االرتفا  او تهر  فضهاء بينهمها يسهتغل 

شههار  حيفهها  الحفههاظ علههو عههدة مبههان تراتيههة اال ان بمضههها وقههع وسههط الممههارات المتمههددة اجدوار 

 والمالصةة لها  مما فةــد تل  االبنية خصوصيتها . ولغري الحفاظ تستخدم عدة أساليب هي :

 الترميم  -أ 

جهههزاء المتضهههررة جزئيههها بحيههه  تكهههون تلههه  ويسهههتخدم فهههي إصهههالح التصهههدعات وسهههد التغهههرات واج

اإلصالحات متجانسة مع هيكل المبنو االصلي من حيه  التصهميم والمهواد المسهتخدمة فهي البنهاء بمها 

 يظهره بالشكل الحةيةي الذي كان علي  .

 اعادة البناء : -ب

عادتهها وإميمهها ويشمل كافة اإلجراءات المتملةة باكمال اججزاء المندترة من االبنية التهي ال يمكهن تر

 الو وضمها الطبيمي .

 الصيانة :  -ج

وتمني عملية تحدي  المبنو من خالل ممالجة المشاكل المختلفهة التهي يمهاني منهها المبنهو وخاصهة مها 

مهن الميهاه او ممالجهة البنهو االرتكازيهة فهي المبنهو او  هيتمل  منهها بهاججزاء الظهاهرة متهل ألمتضهرر

 ( 4  يبةو المبنو محافظا علو جماليت  الظاهرة ) بحي ءاعادة تغليف بمي االجزا

 أ عادة التأهيل : –2

يستخدم هذا اجسلوب في المناط  التي تكون فيها االبنية متهرئة جزئيها , وذله  لزيهادة كفهاءة المبهاني 

مهن االبنيهة واعهادة بنائهها للحفهاظ علهو االجهزاء الةائمهة منهها بمها يسهاعد  اججزاءمن خالل إزالة تل  

 و إمكانية استغالل تل  االبنية في بمي االستمماالت المناسبة لها عل

 أعادة التطوير : – 3

ويمني ازالة اوهدم المبنو واقامة بناء جديد وف  تصميم حدي  ينسجم مع التوسهع الممرانهي للمدينهة , 

 ه سا بةا .وقد يتطلب ذل  ازالة احياء بأكملها العادة بنائها , وهذا ما حد  في فرنسا كما مر ذكر
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 تخطيط مدن جديده وف  أسس حديت  : -ج

ان تخطيط المدن الجديدة اكتر مرونة من إعادة تخطهيط المهدن الةائمهة وذله  المكانيهة وضهع تصهاميم 

تله  المخططهات وامكانيهة فهي خدمهة تنفيهذ  ةلها وف  أ سهس علميهة واسهتخدام كهل التةنيهات التكنولوجيه

كههن ان يكههون الموضههع الجديههد ذو مرونههة عاليههة فههي االسههتجابة المههدن الةائمههة, كمهها يم تجههاوز سههلبيات

 للتغيرات االقتصادية واالجتماعية , ويكون الهدف من أنشاء المدن الجديدة ما يأتي : 

انشاء عاصمة جديدة لمدم كفاءة الماصمة الةديمهة , متهال ذله  برازيليها عاصهمة البرازيهل وأيوجها  -1

 عاصمة نيجيريا . 

ستةطاب جديدة للتنميهة الصهناعية فهي منهاط  متخلفهة او بطيئهة التطهور او لغهري انشاء مراكز ا –2

 اعادة توزيع االنشطة وتوزيع السكان . 

اقامة مدن علمية كمةر لجاممات اومماهد كما هو الحال في المديد من دول المالم او مدن صحية  – 3

 تتضمن مراكز صحية ومستشفيات او مدن سياحية . 

ديدة حول المواصم الكبرل الستيماب الزيادة السهكانية وخله  أقطهاب جهذب للهجهرة إقامة مدن ج – 4

 ( 5الةادمة اليها او لمواجهة الزيادة السكانية الطبيمية. )

وتخطيط المدن الجديدة يكون وف  أسس واعتبهارات عهدة تؤخهذ بنظهر االعتبهار عنهد اختيهار الموضهع 

 ورسم المخططات اجساسية ومنها ما يأتي : 

توفر مساحة من اجري كافية الستيماب السكان المخطط إسكانهم في المدينهة الجديهدة مهع وجهود  –1

 إمكانات للتوسع مستةبآل . 

وجهود مههوارد طبيميههة ممدنيهة وغيههر ممدنيههة او أي نشهاط يههوفر فههرص عمهل لسههكان المدينههة ويمتبههر  –2

   الموارد في البناء فيةلل من الكلف .عامآل مشجما  لهم لالستةرار في تل  المدن , او االستفادة من تل

 سهولة االتصال بالمدن والمناط  المجاورة من خالل طرق النةل المختلفة .  – 3

أعداد تصاميم تنسجم مع البيئة والحد مهن التهأتيرات المختلفهة وخاصهة فهي المنهاط  الصهحراوية  – 4

تنةلها الرياح , وهذا يحتاج الو تصاميم التي ترتفع فيها درجة الحرارة ويزداد التلو  من الغبار التي 
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مفتوحههة الههو الههداخل للحههد مههن ذلهه  سههواء بالنسههبة التجههاه الشههوار  او االبنيههة بحيهه  تةلههل مههن دخههول 

 اجشمة الو المدينة واالبنية صيفا وتزيد منها شتاءب 

 اكل البيئية . عدم توقيع الخدمات اإلدارية قرب المراكز التجارية لتجنب االزدحام المروري والمش – 5

تخطيط المواقع  والخدمات الصناعية في أماكن التسبب مشاكل تلو  وتخهدم كهل سهكان المدينهة  – 6

والتموق توسع المدينهة المسهتةبلي , ويفضهل ان توقهع فهي منهاط  عكهس مههب الريهاح خهارج المدينهة 

 اط بحزام اخضر للحد من تأتيرها. ــوتح

يمة الموقع وما يتضمن  من مؤترات ان كان بحريا او جبليها يكون مخطط المدينة منسجما مع طب – 7

 او نهريا او صحراويا . 

ر اتهمنع المرور السريع او النافذ مهن اختهراق المدينهة ويفضهل المهرور خهارج المدينهة لتجنهب اآل – 8

 السلبية الناتجة عن  من تلو  وضوضاء ومموقات التوسع . 

شهكل متجهانس ويسهاعد المدينهة علهو أداء دورهها الهوظيفي تخطيط اجنشطة والخدمات المختلفة ب – 9

 دون مشاكل ويحة  المدالة االجتماعية . 

تخطههيط مركههز المدينههة بشههكل منههتظم وكفههوء يخههدم كافههة سههكان المدينههة , ويفضههل ان تكههون  – 10

الشوار  مسةـفة للحماية من الحر والبرد والتساقط , وتوفير مواقهف للسهيارات وفضهاءات خضهراء , 

بنية لمؤسسات خدمية لفصل المركز عن المناط  السكنية واالدارية بأفضل ان يحاط مركز المدينة وي

وعدم السماح ل  بالزحف نحو المناط  السكنية , فيكون علو حساب الرصيد السكني فيزيد مهن أزمهة 

 السكن . 

مهزار  والمنهاط  االستفادة من مياه الصرف الصحي بمد ممالجتها ومياه اجمطهار فهي إقامهة ال – 11

 الخضراء ومزار  الفواك  والخضر لخدمة سكان المدينة . 

 المتطلبات االساسية لتخطيط المدن -تانيـــا

ان تخطيط المدن في كل أنواع  سواء لتنمية المدن الةائمة وحل مشهاكلها او اقامهة مهدن جديهدة يحتهاج 

مههد عليهه  المخطههط او المصههمم فههي الههو مملومههات أساسههية طبيميههة او بشههرية لتكههون االسههاس الههذي يمت
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وضع المخططات والتصاميم المالئمة لتله  المتغيهرات وحسهب الههدف مهن المخطهط اذا كهان لغهري 

  -توسع المدينة او تخطيط مدن جديدة وفي كل الحاالت يمتمد ذل  علو مــــا يأتي :

 الخصائص الطبيمية للموضع و الموقع .-1

 الخصائص الممرانية .-2

 االقتصادية في المدينة والمناط  الةريبة منها .اال نشطة -3

 الخصائص السكا نية .-4

 إمكانات ومحددات توسع المدن .-5

 المشاكل البيئية .-6

 الخصائص الطبيمية للموقع والموضع : -1

 ان اختيار الموقع والموضع المالئم لتوسع عمران المدن الةائمة اواقامة مدن جديدة يتطلب مراعاة مـا يأتي :

 طوبوغرافية األرض :  -أ

تتحكم التضاريس) جبال , وديان ,سهول , هضاب ( وطبيمة انحدارها فهي موضهع المهدن, اذ توضهد 

طبيمة التضاريس شكل البناء وطبيمة التوسع ) أفةيها او عموديها ( وباالتجاههات المالئمهة لهذل  , كمها 

 نة .يرتبط بذل  كيفية توزيع االستمماالت واجنشطة علو اري المدي

( درجهة, حيه  يسهاعد هههذا  10 – 0.5ومهن افضهل المنهاط  للتوسهع التههي يكهون انحهدارها مها بههين ) 

االنحدار علو تصريف مياه اجمطار والصرف الصحي بهدون محطهات ضهو التهي تحتاجهها المنهاط  

 المنبسطة والمتضرسة .

تكوينات مستةرة منهاط   درجة وذات 30اما المناط  الجبلية فتكون السفوح التي يصل انحدارها الو 

صالحة للممران , في حين التصلد المناط  الشديدة االنحدار وغير المستةرة لذل  , وكهذل  المنهاط  

المنخفضة والمستنةمات واجوديهة المميةهة , وقهد يسهتمان بهالخرائط الكنتوريهة او الطوبوغرافيهة او مها 

بيميههة والبشههرية للمنطةههة والتههي علههو الخصههائص المامههة الط نتسههمو بههالخرائط اجساسههية التههي تتضههم

ضوئها يتم تحديد المناط  المالئمة لتوسع المدن بمد التأكد من صحة المملومات من خهالل الدراسهات 
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 :يالميدانية, فمن الخريطة الكنتورية يمكن التمرف علو ما يأت

 المناط  المنبسطة الصالحة للممران . –1

 والمحددة للتوسع . المناط  الوعرة الغير صالحة للممران –2

 المنحدرات الصالحة للممران وغير الصالحة . – 3

 اتجاهات التوسع المستةبلي وتوجي  اجبنية .  – 4

العمليااات الجيومورفولوجيااة السااائدة فااي المنطقااة المرشااحة لتوسااع المدينااة والمتوقعااة الحاادوث  –ب 

 مستقبال وأثارها على العمران حاضرا ومستقبال ومنها ما يأتي :

 عمليات التجوية بأنواعها الفيزيائية والكيميائية .  –1

 عمليات التمرية واالرساب الجارية حاليا  والمتوقمة .  –2

 االنزالقات واالنهيارات اجرضية التي تتمري لها السفوح او المتوقع حدوتها  – 3

   , ضمف التكوينات ( الهبوط الموقمي واسباب حدوت  ) أذابة , تفريغ المياه الجوفية , حفر نف – 4

 الرطوبة والجفاف وأترها علو الممليات الجيومورفولوجية .  – 5

 تربة المنطقة :  –ج 

تمد نوعية التربة من الجوانب التي يتم التمرف عليها وتحديد مدل صالحيتها للممران والمشاكل التي 

ذل  عدد الطوابه  التهي يمكهن تواجه  حاضرب ومستةبآل او تواج  البنو االرتكازية , كما يتوقف علو 

اقامتههها , لههذا يههتم تحليههل نسههين التربههة وتركيبههها الكيميههائي وقههوة تحملههها , وعلههو ضههوء ذلهه  توضههع 

 الممالجات المناسبة للمشاكل التي تواج  الممران . 

 معلومات جيولوجية :  –د 

انوية والمتمتلة بالتباين إن بنية الطبةات الصخرية وتركيبها الممدني وما تتضمن  من تراكيب أولية وت

في الطبةات من حي  النو  واالمتداد وما تتضمن  من فوال  وكسور واتجاهاتها , والتي هي اجخرل 

تربهة بهل تمتهد الصهخور  دتؤتر علو طبيمة الممران في أي مكان , ففي كتير من المنهاط  قهد ال توجه

كان سمكها لهذا يكهون تأتيرهمها مشهتركا من سطد اجري, أو إنها تمتل الطبةة التي تلي التربة مهما 
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 علو الممران . 

 الوضع الهيدرولوجي :  -هـ

ان طبيمههة الميههاه بأشههكالها المختلفههة الجوفيههة والسههطحية مههن الجوانههب المهمههة فههي اختيههار المواضههع  

 ذ تكون المناط  ذات المياه الجوفيهة المرتفمهة غيهر صهالحة جنهها تممهل علهوإ المالئمة لنمو المدينة ,

إضماف التربة وتةلل من قوة تحملهها, كمــهـا إنهها تهؤتر علهو المهواد المسهتخدمة فهي البنهاء فتغيهر مهن 

خصائصها . أما المياه السهطحية الجاريهة فهأن نظهام فيضهانها ومسهتول الميهاه فهي المجهرل وعمليهات 

ر عليه  بشهكل التمرية والترسيب التي تحد   في المناط  الةريبة من الموضع الممراني والتي قد تهؤت

 Seepage مباشر أو غير مباشر من خالل رفع مناسيب المياه الجوفية أو مـــا يسهمو ظهاهرة النزيهز )

(, حي  تحتاج بمي المواضع إلو تدابير للحد من تأتير اجنهار علو الممران .ويمكهن رسهم خريطهة 

 (  .40) توضد المديد من الخصائص الطبيمية للموضع المرشد لنمو المدينة ,شكل رقم

 الموارد الطبيعية :  -و

ان التمرف علهو المهوارد الطبيميهة المتهوفرة قهرب الموضهع الممرانهي مهن الجوانهب المهمهة التهي يهتم 

ممرفتها والكميات المتوفرة منها كالصخور والحصو والرمل والطين والممادن وغيرها والتهي يمكهن 

 ل سكان المدينة . االستفاده منها في اقامة الممران او نشاط ممين لتشغي

 النشاط الزلزالي والبركاني : -ز

تتمههري بمههي المنههاط  الههو نشههاط زلزالههي ا وبركههاني يههؤدي إلههو تههدمير المههدن و الةههرل وخاصههة 

المنشأت الممرانية التي اقيمت وف  أسس غير متينة فنتن عن ذل  خسائر مادية وبشهرية ,وقهد تحهد  

ية متهل التفجيهرات النوويهة الهيدروجينيهة التهي تجريهها الزالزل نتيجة السباب طبيميهة أو أسهباب بشهر

بمي الدول في بهاطن االري متهل التفجيهر االمريكهي الهذي وصهلت بتهاره إلهو اليابهان والتفجيهر فهي 

صحراء نيفادا الذي نتن عن  زالزل في نيكاراجوا والتفجيهر الصهيني الهذي أعةبه  زالزل فهي تركيها , 

والسهلفادور  1999وتركيا عام  1980يمية متل الجزائر عام كما تمرضت مناط  عدة الو زالزل طب

 . 2001والهند عام 

وكذل  الحال بالنسبة للبراكين فهي اجخرل من المخاطر التي تتمري لها مناط  عديدة من المهالم    
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والتي تصل بتارها إلو مسافات بميدة عن مواقع حدوتها سواء من خالل الصهير البركهاني او الرمهاد 

اير ,وهذا مـــــا يجب مالحظت  عند تخطيط المدن لتجنهب المخهاطر المتوقمهة والحهد مهن بتارهها المتط

 .التدميرية

 ( مسد جيولوجي و هيدرولوجي لموضع المدينة40شكل )

 

 

 الموقع بالنسبة للمسطحات المائية : -ح
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لنسبة للبحار والمحيطات والتي تؤتر علو الممران من جوانب عديدة ايجابية ويمني ذل  الموقع با 

وسلبية , االيجابية انها تممل علو تمديل درجات الحرارة في المناط  التي تةع في مهب الرياح  

الةادمة من البحار والمحيطات ,كما تساعد تل  المسطحات علو سهولة االتصال مع المناط  االخرل 

     ةل المائي , وهذا مـا تتميز ب  المدن الساحلية عن المدن التي تةع وسط اليابس . عن طري  الن

 امـا الجوانب السلبية فتتمتل في جوانب عدة منها مــــــا يأتي :

 مموق للنمو الممراني بأتجاه المسطحات . -1

جمهل الحيهاة صهمبة ي رفع نسبة الرطوبة والتي يترتب عليها رفع درجة الحرارة في الصيف ممـــا -2

 في متل تل  المناط  كمـا هو الحال في دول الخلين المربي.

تمههري بمههي السههواحل الههو أعاصههير مههدمرة تههأتي مههن المحيطههات والتههي يرافةههها أمههواج عاليههة  -3

تدمـــر كل المنشأت علو السواحل , كمــــا تؤدي الو تساقط اجمطار بكميات غزيهرة وتكهون الريهاح 

 كة دورانية تةلع سةوف االبنية واجشجار .سريمة وتسير بحر

البحريههة الههو التمريههة والتراجههع نحـــههـو اليههابس حسههب قههوة اجمههواج وطبيمههة  ئتمههري الشههواط  -4

تكوينهات  السههاحل فكلمهها كانههت االمهواج قويههة وتكوينههات السههاحل ضهميفة وتتخلههـلها الفوالهه  والكسههور 

, وههذه الجوانهب يجهب مراعاتهها  ئالةـريبة من الشاطازداد التأتير فيهدد الممران والطرق والمنشأت 

 عند تخطيط الممران في متل تل  المواقع .

 المنــــاخ :  –ط 

ان للمنا, دور كبير في تخطيط المدن من جوانب عديدة , حي  يهرتبط به  نمهط توزيهع االبنيهة وسهمة 

بنهاء , وذله  حسهب نهو  واتجاه الشوار  وتوزيع اسهتمماالت االري ونهو  المهواد المسهتخدمة فهي ال

المنا, السائد . وقد نهتن عهن الدراسهات المناخيهة الحديتهة ظههور فهر  جديهد ههو المنها, المحلهي الهذي 

يتناول دراسة منا, المدن الذي تتغير في  خصائص المناصر المناخية متهأ ترتها بمكونهات المدينهة مهن 

لمهدن الكبيهرة . وبهالنظر لتبهاين ابنية وشوار  وحركة السهيارات والنهاس , ويكهون ذله  واضهحا فهي ا

 تأتير عناصر المنا, علو الممران لذا يتم تناول كل عنصر علو حده :
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 الحرارة واإلشما  الشمسي : –1

تمد درجة الحرارة وأجشما  الشمسي من الجوانب المهمة التهي يجهب مراعاتهها عنهد تخطهيط المهدن واعهداد 

 كن االنسان , حي  تكمن اهميتها في جوانب عدة هي :التصاميم لتوفير البيئة الحضرية المالئمة لس

التههأتير علههو المههادة المسههتخدمة فههي البنههاء وحسههب ممامههل تمههدد ممادنههها الحههراري وهههذا يظهههر  –أ 

واضحا في المناط  التي تكون فيهها درجهات الحهرارة مرتفمهة , اذ يهؤدي ارتفها  وانخفهاي درجهات 

ل التمدد الحراري الكبير الو تفك  الصخور والكتل التي الحرارة الو تمدد وتةلص الممادن ذات ممام

 تحتوي تل  الممادن فيضمف من قوة تماسكها . 

ارتبههاط اتجههاه االبنيههة بأتجههاه الشههمس وزاويههة سههةوطها وحسههب طبيمههة الحههرارة السههائده , ففههي  –ب 

و المبنو , امها فهي المناط  الحارة تكون االبنية في اتجاهات تةلل من كمية االشمة الشمسية الداخلة ال

الناط  الباردة فيكون المكس , ففي الوطن المربهي يكهون الصهيف حهار لةلهة ميهل اشهمة الشهمس بينمها 

تكون في الشتاء بارده لزيادة ميل اشهمة الشهمس , كمها ان موقهع شهروقها وغروبهها يتغيهر , ولغهري 

علهو مسهتول مهنخفي  التخلص مهن شهدة حهرارة الشهمس صهيفا واالسهتفادة منهها شهتاءب تكهون النوافهذ

لضههمان دخههول اكبههر كميههة مههن االشههما  الههو داخههل االبنيههة فههي الشههتاء وتةليلههها فههي الصههيف , ويمكههن 

استخدام بمي الممالجات المناخية للحد من تأتير الحرارة متل تشجير الشوار  والفضاءات المفتوحة 

و االبنية كما تحجهب الرؤيهة , واستخدام نظام المشربيات والشناشيل التي تنظم دخول اشمة الشمس ال

داخل المبنو من الخارج , وهذا ما كان يستخدم في المدن المربية التي ظهرت في المصهور الوسهطو 

 والةرون الماضية. 

تصههميم الشههوار  وتوزيههع أجبنيههة بمهها يههتالئم وطبيمههة الحههرارة السههائدة فههي كههل منطةههة , حيهه  تكههون  –ج 

مسهةفة وخاصهة التجاريهة , فهي حهين تكهون واسهمة فهي المنهاط  ضيةة في المناط  الحارة ويكون بمضهها 

 الباردة واالبنية غير متالصةة لضمان وصول اكبر كمية من االشما  الشمسي الو داخل المبنو . 

 ولغري اتخاذ اإلجراءات الالزمة بالنسبة للحرارة واإلشما  الشمسي يجب ممرفة ما يأتي :

 خالل ابرد الشهور واحرها .  كمية اجشما  الشمسي وزاوية سةوط  –1

 درجات حرارة ابرد الشهور واحرها ) المتوسطات المظمو والصغرل والممدالت السنوية ( .  –2
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 المدل الحراري اليومي والشهري والسنوي .  – 3

ومن الجدير بالذكر ان هنال  ظواهر تتمله  بتغيهر درجهة الحهرارة متهل ظهاهرة االنةهالب الحهراري , 

ية اذ تنخفي درجهات الحهرارة علهو سهطد اجري وترتفهع باالبتمهاد عنه  وتحهد  وهي ظاهرة عكس

في المناط  التي تحيط بها الجبال حي  تسكن حركة الريهاح اجفةيهة والتيهارات الهرأ سهية فيهؤدي ذله  

الو تركز الملوتات قرب سطد االري وعدم انتةالها في أي أتجاه فيسهبب اختنهاق لالنسهان والحيهوان 

منههاط  الصههناعية , وتهزداد الحالههة سههوءب عنههدما يصهاحب هههذه الظههاهرة سههةوط أمطههار وخاصهة فههي ال

فتتحول الو امطار حامضية ذات تأتير كبير علو أجبنية وعلو االنسهان والحيهوان  تفـتختـلط بالملوتا

 .والنبات فيترتب علو ذل  خسائر مادية وبشرية , وهذا ما حد  في لندن عدة مرات 

 ائدة :نظام الرياح الس -2

ان اتجاه الرياح وسرعتها والجهة الةادمة منها من الجوانب المهمة في تخطيط المدن سواء الجديدة او 

مناط  توسع المدن الةائمة , حي  يمتمد عليها توجي  الشوار  والمساكن وتوزيع استمماالت اجري 

مهن جههة البحهر  فيهتم  , كما يتحكم بذل  جهة هبهوب الريهاح إذ تسهاعد علهو تلطيهف المنها, اذا قهدمت

توجي  الشوار  نحوها , في حين تسبب مشاكل تلو  الةادمهة مهن منهاط  صهحراوية او صهناعية لهذا 

 توج  الشوار  باتجاه مماكس لهبوبها . 

وكههذل  توجيهه  النوافههذ يكههون باتجههاه هبوبههها لضههمان دخولههها إلههو المبنههو , وتحديههد مواقههع المطههابو 

 الجهة المماكسة لهبوب الرياح لنةل الروائد الو خارج المساكن .  والحمامات التي يجب ان تكون في

بمها فيمها يخههص توزيهع اسههتمماالت اجري فهي المدينههة فيكهون توقيههع الصهناعات الملوتههة فهي االتجههاه 

المماكس لهبوب الرياح البماد اتار التلو  عن المدينة ويفضل عزلها عهن المدينهة بحهزام اخضهر مهن 

تيفة اجغصان , ومن المؤسف أن ممظم المدن فهي الهدول الناميهة عامه  والمربيهة اجشجار المالية والك

خاصة تماني من مشاكل التلو  لتوقيع بمي الصناعات اإلنشائية في أماكن غير ممزولة عهن المهدن 

, وربما كانت بميدة في الفترة اجولو ولكن توسع المدينة شمل المناط  التهي تةهع تحهت تهأتير التلهو  

كون ضحيت  سكان تل  المناط  , ومن الجوانب اجخرل السيئة في بمي المدن عدم تصهميم والذي ي

المساكن بشكل منسجم مع طبيمة الرياح السائدة لذا تكون غير مريحة من كافة الجوانب ومما زاد فهي 
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المشكلة عدم توفر مفرغات للهواء لتغيير هواء المسكن وسحب الروائد الو الخارج , لهذا يجهب علهو 

السائدة واالستمانة بوردة الرياح التي توضد اتجاهاتها  حالمخطط ان يأخذ بنظر االعتبار طبيمة الريا

 ( . 41في أي مكان , شكل رقم ) 

كما يمكن االستفادة من الممالجات المناخية المستخدمة فهي المدينهة المربيهة الةديمهة التهي تسههل عمليهة 

والمالقهف , والتهي يمكهن تكييهف الههواء الهداخل منهها  رجهديمرور الرياح الو داخل المبهاني متهل ألبها 

بواسطة مسطحات مائي  تةع في اسهفلها فتممهل علهو تغييهر حهرارة الههواء الهداخل الهو المبنهو . شهكل 

(42) 

 ( وردة الرياح41شكل )
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 ( المالقف والباجديرات42شكل )

 

 التساقــط :  -3

يؤتر التسهاقط بنوعيه  المطهر والتلهوج علهو طبيمهة المخططهات والتصهاميم اجساسهية للمهدن واجبنيهة  
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والمنشات الممرانية منها الطرق والجسور ويحتاج كل نو  من التساقط وكميت  تصميم مالئهم يختلهف 

مناط  التي تتمري إلو أمطار غزيرة تكهون سهةوف اجبنيهة ذات ميهل نحهو إحهدل عن غيره , ففي ال

الجهات لتصريف المياه التي يؤدي  وجودها إلو مشاكل عديدة ويةل الميل في المناط   اجقل مطهرا, 

أما المناط  التي تتمري إلو تساقط التلوج  بشكل مستمر وبسم  كبير فتكون سةوفها هرمية الشهكل 

د بتجمع التلوج فوقها فتشكل تةل عليها وربما يؤدي إلو هبهوط تله  السهةوف أو تصهدعها لكي ال تسم

 فتدمر اجبنية .

كما يرتبط بالتساقط نو  المادة المستخدمة بالبناء التي تكون مالئمة لطبيمة التساقط وخاصة اجمطهار 

ية ذات بتهار سهيئة علهو التي تتغير خصائصها عندما تتفاعل مــــع مواد كيمياوية فتتحول إلهو حامضه

 الممران وخاصة علو  الصخور الكلسية  حي  تؤدي الو اذابتها وتشوي  منظرها . 

 الرطوبة :  -4

تؤتر الرطوبة علو الممران من جوانب عدة حي  يؤدي ارتفاعهها إلهو تشهوه واجههات اجبنيهة ويممهل 

فهي رفهع درجهة الحهرارة عنهد علو تأكهل اججهزاء الحديديهة والخشهبية المكشهوفة ,كمها تسههم الرطوبهة 

سكون الرياح , وعلي  يجب أن تكون المخططات والتصاميم بشكل يضمن استمرار حركة الهواء فهي 

 متل تل  المواضع .

 مما تةدم تتضد أهمية الخصائص الطبيمية للموقع في تخطيط المدن والتي يمكن إجمالها بمــــــا يأتي:

 الموضع . بمــــا يتالئم وطبيمة تضاريس ومنا,اختيار الهيكل التخطيطي للمدينة   -أ 

توزيع اسهتمماالت اجري واجنشهطة علهو اجري الحضهرية بشهكل ينسهجم مهع الواقهع الطبيمهي  -ب

 ويحة  كفاءة اجداء بدون مشاكل ومموقات .

 تحديد الوظيفة اجساسية للمدينة والتي تتحكم فيها عوامل أخرل بشرية .  -جـ

 لرئيسة والفرعية بما يتالئم والخصائص التضاريسية والمناخية تخطيط الطرق ا   -د 

 اختيار مادة البناء المالئمة للبيئة التي تةام فيها المدينة . -هـ 

اختيار تصاميم لةطاعات المدينة واجبنية بمــــا يتالئم والبيئة السائدة, فأمـا ان تكون مفتوحة الو   -و 
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 ار مواقع النوافذ وارتفا  السةوف وميلها .الخارج او الو الداخل ,وكذل  اختي

ارتفا  االبنية التي يمكن اقامتها في الموضع حسب طبيمة التكوينات السطحية وتحهت السهطحية   -ز 

 ,وتحديد نو  اجسس المالئمة في ذل  المكان .

وليها او إظهار الشكل المام للمدينة حسب طبيمة الموضهع واتجاههات النمــهـو فيكهون دائريها او ط  -ح 

 مروحيا او إصبميا وغير ذل  من اجشكال .

تكون تصاميم المدن واالبنية بشكل مالئم لمـــا يتوقع حدوت  من كوار  طبيمية في تل  المنطةهة  -ط 

 )الزالزل ,البراكين, االعاصير ,فيضانات ( .

لهذي يكيهف تحدد طبيمة التضاريس نهو  االنسهان الهذي يمكهن ان يمهين فهي متهل ههذا الموقهع وا  -ي 

 نفس  للظروف السائدة من الناحية البيئية والنشاط الذي يمارس  .

ويتضد ممـــا تةدم أهمية الخصائص الطبيمية  في تخطيط وتصميم اجبنية والممالجات التهي يمكهن    

اتخاذها لتوفر البيئهة المريحهة لسنسهان فهي المنهاط  البهاردة أو الحهارة . حيه  تحتهل تله  الخصهائص 

 ( .   43االولو مةارنة بالخصائص االخرل, شكل رقم ) المرتبة

 ( المطالب اجساسية لتخطيط وتصميم المناط  الحضرية43شكل )
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 الخصائص الممرانية للمدن الةائمة : -2

 مورفولوجية المدينة :  –أ   

ن ال تأخذ مظهرها او شكلها النههائي مـــهـا لــهـم تمهر بمراحهل مورفولوجيهة ان المدن التي تةام في أي مكا 

عديههدة ويكههون لكههل مرحلههة خصههائص تتميههز بههها عههن غيرههها ,ومورفولوجيههة المدينههة يمنههي المظهههر المههام 

رفولوجيهة تمنهي ال فتهرة وللمدينة والذي يتغير من فترة الخرل عبر تاريخها الطويل , وعلي  المرحلهة الم

يو المدينة التي تتميز بنماذج وأشكال مممارية ومخططات تختلهف عهن غيرهها والتهي اقامهها سهكان من تار

المدينههة لتسههد حاجههاتهم فههي ذلهه  الوقههت , حيهه  تبةههو هههذه النمههاذج الممماريههة والمخططههات متميههزة وتمتههل 

متميههزب المههورو  الحضههاري الههذي يمبههر عههن تةافههة سههكان المدينههة فههي تلهه  الفتههرة , والتههي تمطههي مظهههرب 

 للمدينة في تل  الفترة والذي يكون ناتجا عن تفاعل عدة عناصر هي :

 مخطط المدينة وتصاميم أجبنية والمتضمن مايأتي :  –1

 نظام الشوار  التي تم تخطيطها .  –أ 

 نمط قطع االراضي التي تتخذ اشكاآل مختلفة مستطيلة او مربمة .  –ب 

 مدينة من حي  التصميم والفن الممماري.نمط االبنية التي تةام علو اري ال –ج
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 النسين الحضري للمدينة .   –2

 (  7توزيع استمماالت اجري . )   – 3

 ويظهر التباين في المراحل المورفولوجية نتيجة للتغير الذي تشهده عدة عناصر من مكونات المدينة وهي :

تهب علهو ذله  تغييهر اسهتمماالت المخططات اجساسية للمدينة التي تختلف مهن فتهرة جخهرل فيتر –1

 اجري من حي  التوزيع والمساحة من مرحلة جخرل . 

مخططات المساكن والتي شهدت تطورا كبيهرا مهن مرحلهة جخهرل , ففهي المراحهل الةديمهة كانهت  -2

 البيوت مفتوحة الو الداخل في حين أصبحت مفتوحة الو الخارج في المراحل الالحةة . 

تي كانت عبارة عن ازقة ضيةة وغير منتظمهة فهي حهين اتسهمت وانتظمهت فهي انماط الشوار  ال – 3

  .المراحل الالحةة الستيماب المركبات التي يتزايد عددها ويكبر حجمها

المههادة المسههتخدمة فههي بنههاء الوحههدات الممرانيههة فبمههد ان كانههت مههن الطههين والصههخور ومههن تههم الطههابوق  – 4

 فكان يستخدم الخشب والطين تحولت الو قضبان حديدية . والكتل الكونكريتية , اما في السةوف 

 الفن الممماري المستخدم في تصميم اجبنية وما يترتب علي  من زخرفة متميزة تتباين من فترة جخرل. – 5

 الحالة العمرانية لألبنية : –ب 

اجبنيهة الةديمهة حتاج إلهو دراسهة الوضهع الممرانهي لتحديهد يإن حل المشاكل التي تواج  المدن الةائمة 

لالسههتممال فههي الوقههت الحاضههر,  وإنههها غيههر مالئمههة للتطههور الممرانههي الههذي تشهههده  دالتههي ال تصههل

المدينة , وربما يكهون ذله  علهو نطهاق محهدود ويشهمل عهدة أبنيهة او علهو نطهاق واسهع يشهمل أحيهاء 

م خهرائط تفصههيلية سهكنية .  لهذا يهتم اجهراء مسهد ميهداني لممرفهة ذله  وتسهتخد ةسهكنية كاملهة أو محله

, وتدون تله  المملومهات  عليهاجحياء المدينة لتأشير تل  اجبنية او اجحياء او ما يحد  من تطورات 

 (  1في استمارة المسد الميداني التي تتضمن مملومات شاملة ودقيةة عن ذل  . جدول رقم ) 

ويرهها أو إعهادة تأهيلهها او ومن تل  االستمارة تحهدد المنهاط  التهي تحتهاج إلهو ممالجهة مهن خهالل تط

أزالتها واقامة أبنية جديدة مكانها وف  تصاميم حديت  تكون اكتر انسجاما مع النسين الحضري الحالي 

وذات فا ئده اكبر.أ ما فيما يخص االحياء والمحالت السكنية ) الحي يتكون من محالت سكنية ( ,فيتم 
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  اكتر تدهورا  يتم أعمارها وحسب إمكانية الدولهة التمامل ممها حسب الحاجة واجولوية فأ ي المناط

, وربما يكون ذل  وف  مراحل وخاصة في الدول ذات الدخل المحدود جنة يحتاج الو أموال كبيرة , 

وهذه المملية ليست سهلة بالنسبة لسكان تل  المناط  الهذين يرغبهون فهي البةهاء فهي أمهاكنهم والتمسه  

التمهاري بهين رغبهة  رباالنتةهال الهو مكهان أخهر , وههذا مها يظهه نوبملكهم مهما كان نوع  وال يرغب

الفرد ورغبة المخطهط الهذي يرغهب بتطهوير المدينهة وإظهارهها بشهكل يهتالءم مهع التطهور الحضهاري 

 .  يوالملمي والتكنولوج

 

 ( استمارة مسح األبنية القديمة 1جدول رقم ) 
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 األبنية التاريخية والحضارية : –ج 

تتميز بمي اجبنية عن غيرها من حي  التصميم والتخطيط فتكهون ذات مظههر وجهوهر فريهد ويمبهر 

عهن تةافههة سهكان المدينههة فهي المصههر الهذي بنيههت خالله  , وخاصههة فهي المههدن ذات الجهذور التاريخيههة 

مارية متكررة بل متباينة , لذا تظهر المدينة بأنمهاط تخطيطيه  وممماريهة الةديمة , والتكن الطرز المم

مختلفة , وهذه اجبنية المتميزة لها مكانة كبيرة في نفوس سكان المدينة لكونها الممبر المادي المنظور 

والملموس عن حضارتهم وتةافتهم , متل قصر حهاكم او ممبهد او مسهجد او سهوق أو مرقهد أو مدرسهة 

نو عام أو مسكن , لذا يتم تحديد مواقع تل  أجبنيهة لغهري الحفهاظ عليهها وأدامتهها وأشهغالها أو أي مب

 مناسبة , حي  يؤدي إهمالها وعدم أشغالها الو تدهورها .  تباستمماال

علههو بةههاء البنههاء بههل إظهارههها ضههمن  رومههن الجههدير بالههذكر ان المحافظههة علههو تلهه  اجبنيههة ال يةتصهه

ينة بحي  تمتل مرف  حيهوي ومكمهل لهذل  النسهين , ويمتمهد ذله  علهو المخطهط النسين الممراني للمد

 والمصمم الذي يتولو هذه المهمة . 

 المناطق العشوائية : –د 

ان وجود المناط  المشوائية ظاهرة عامة تماني منهها كهل دول المهالم وخاصهة الكبيهرة التهي تتمهري 

أعداد تفوق الطاقة االستيمابية لتل  المدن , كما ان الو هجرة من المناط  اجخرل البميدة والةريبة وب

ممظههم المهههاجرون مههن ذوي الههدخل المحههدود وقليلههوا التةافههة والتملههيم , لههذا يحههاولون االسههتةرار فههي 

أطراف المدينة وفي أبسط أشكال السكن من طين وأكوا, والتي التتوفر فيها أدنو مستلزمات الراحهة 

 حساباتهم أآل أن  قد اليتحة  اجفضل لغالبيتهم.  والخدمات ,وتمد أقام  مؤقتة في

ويكون البناء بشكل غير منتظم وعلو مساحة صغيرة ومخهالف لمها مخطهط فهي التصهاميم اجساسهية , 

وقد يكون اعداد هؤالء كبير وفي اماكن عديدة من المدينة , ولهذا يواج  مخططواالمدن مشاكل كبيرة 

ة علو نمو المدينة وف  ما مخطهط له  , والمشهكلة التكمهن فهي لغري الحد من هذه المشكلة والمحافظ

متههل تلهه  التجممههات ممزولههة عههن  ءتههوفير السههكن بههل تههوفير فههرص الممههل , كمهها أنهه  مههن الخطههأ ابةهها

المجتمع الحضري وعدم انسجامها واذابتها في  جنها تحمل من المادات والتةاليد مها يتمهاري بمضهها 

فضل اما توزيمهم علو أرجاء المدينة علهو شهكل مجهاميع صهغيرة مع عادات سكان الحضر , ولهذا ي
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فيضطرون الو التصرف وف  عادات وتةاليد المجتمع الحضري , أو إعادتهم الو أماكنهم التي قهدموا 

منها بمد توفير الخدمات االزمة وفرص الممهل التهي تشهجمهم علهو ذله  , فضهآل عهن اصهدار قهوانين 

 ي المدن الكبيرة . مشددة تحد من تمل  متل هؤالء ف

 طبيمة توزيع استمماالت االري علو اري المدينة –هـ 

ان توزيههع اجنشههطة والخههدمات علههو اري المدينههة يكههون وفهه  أسههس وضههوابط لكههي تظهههر بشههكل  

متجههانس ويخههدم كههل سههكان المدينههة , ومههن خههالل إجههراء مسههد ميههداني لههذل  ومةارنتهه  مههع التصههاميم 

رف علههو مههدل فاعليههة التصههاميم الممههدة للمدينههة وتحديههد االسههتمماالت اجساسههية للمدينههة اذ يههتم التمهه

المخالفة لما جاء في التصاميم والفضاءات المتروكة واسباب تركها , كما يسهتفاد مهن تله  المملومهات 

 في التصاميم الالحةة لتكون اكتر كفاءة من السابةة  . 

 ها :اجنشطة االقتصادية في المدينة والمناط  الةريبة من -3

تتباين المدن في أنشطتها االقتصادية من مكان الخر ,والتهي تمهد المامهل االسها س فهي جهذب السهكان  

اليها ,وفي كتير من االحيان تحمل المدينهة اسهم النشهاط الغالهب علهو االنشهطة االخهرل متهل صهناعية 

شهاط ضهمن اري اس المساحة التهي يحتلهها ههذا النأس,تجارية ,جاممية ,سياحية .ويكون الةياس علو 

وهذه الحالة ال تنطب  علهو جميهع المهدن وذله  لمهدم سهيادة نشهاط متميهز  المدينة او عدد الماملين في ,

 أي انها تؤدي وظائف عديدة متل مدن عواصم الدول واالقاليم . في ممظمها,

الوفهر ان وجود أي نشاط يمتمد علو توفر مةومات تساعد علو قيام , لذا يكون النشهاط السهائد ههو ا  

حظا من تل  المةومات ,لهذا تتباين المدن في أنشطتها اعتمادا علو ذل  , فتحولت بمضها الهو جاذبهة 

 للسكان واخرل طارده  لمدم توفر فرص عمل كافيةالستيمابهم. 

وقد ال تكون المةومات مةـتصرة علو المدينة بل علو إقليمها المحيط بها ومــــا يتضمن  مهن إمكانهات 

م اقتصادها . وعلي  عند تخطيط المدن الجديدة او توسهع المهدن الةائمهة البهد مهن التمهرف تسهم في دع

علو طبيمة االمكا نات المتاحة التهي يمكهن االسهتفادة منهها فهي تهوفير أنشهطة متنوعهة لتشهغيل السهكان 

يسهاعد الةادرين علو الممل لضمان دخل مضمون لسكان المدينة وتمزيز الةدرة الشرائية لديهم بمـــهـا 

علو تنشيط المجاالت اجخرل التجارية والخدمية والممرانية والصناعية , في حين تماني المهدن التهي 
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 ال تتوفر فيها فرص عمل من ركود وضمف في كافة المجاالت.

 الخصائص السكانية : -4

 نمـــــو السكان : -أ 

الطبيميهة الناتجهة عهن الهوالدات ان توسع المدن ناتن عن زيادة السكان فهي تله  المدينهة بسهب الزيهادة 

والهجههرة , اذ يحتههاج هههؤالء الههو اري لتلبيههة حاجههاتهم مههن الخههدمات المختلفههة سههكنية وخدميههة , لههذا 

يستفاد من التمدادت السكانية لممرفة ذل  من خالل اجراء المةارنة بين تل  التمدادت التي تجري بهين 

ل فترتين متتاليتين ,علو سبيل المتال مدينهة عهدد حدد نسبة الزيادة السكانية بين كتفترة واخرل حي  

نسهمة  220000والهو  1990نسهمة عهام  140000وارتفهع الهو  1980نسهمة عهام  100000سكانها 

 . يمكن ممرفة نسبة النمو المئوية بين فترة واخرل من خالل الممادلة التاليـــــــــــة :  2000عام 

 للسكان  يالتغير المئو                                        

 نسبة النمو السنوية للسكان = ـــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد السنوات بين التمدادين                                                                       
              

                                              P1- p2                  

                                                                              100×  التغير المئوي للسكان   = ــــــــــــــــــــ           

                                                P1          

                                       P 2 – P 1  

  100× ــــــــــــــــ                                     

                                          P 1 

 نسبة النمو =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    N 

                                         

   P 1     ان في التمداد الساب  عدد السك 

      P 2    عدد السكان في التمداد الالح 
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      N     عدد السنوات بين التمدادين 

 ومن المتال الساب  يمكن ممرفة نسبة النمو وكما يأتي:    

  1990و  1980نسبة النمو بين عامي  – 1

                140 -  100              

  100× ـــــــــ  ــــــــــ             

                     100                                   40  

 %  4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ـــــــــــ  =  

                      10                                  10     

                2000و    1990نسبة النمو بين عامي   –2

        220 - 140  

  100× ـــــــــــــــــــ  

             140                                57 

 %    5. 7ـــــــــــــ  =     =  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ

             10                                 10      

                    

ن المتههال السههاب  ان نسههبة النمههو فههي ازديههاد مسههتمر بههين فتههرة وأخههرل, ولغههري ممرفههة يتضههد مهه   

الحاجة المستةبلية الو اجري يتم التمرف علو الزيادة السكانية المتوقمهة , فمهن المتهال السهاب  يمكهن 

%  والههذي سههيكون حههوالي 5.7تةههدير عههدد السههكان بمههد عشههر سههنوات وفهه  نسههبة النمههو اجخيههرة 

 نسمة وحسب الطريةة االتي  : ( 340,400)

220000   ÷100   =2200  

 نسم  الزيادة السنوية  12540=    5.7×   2200 

 نسمة الزيادة بمد عشر سنوات  125400=    10×   12540
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 سنوات 10نسمة مجمو  السكان بمد  340400=     125400+   220000
 

 عدد اجسر في البيت الواحد : –ب 

ي البيت الواحد علو وجود عجز سكني والهذي يؤخهذ بنظهر االعتبهار فهي الحسهابات يدل تمدد اجسر ف

 المستةبلية . 

 السكان النشطين اقتصاديا : –ج 

سههنة ( ونههو   60 – 15ان التمههرف علههو السههكان النشههطين اقتصههاديا والههذين هههم فههي سههن الممههل ) 

يوجهد تصهنيف لانشهطة متفه  اجنشطة التي يمملون فيهها وعهدد او نسهبة المهاطلين عهن الممهل, حيه  

 ( .  2علي , موضد في الجدول رقم ) 

 

 ( أنوا  اجنشطة االقتصادية 2جدول رقم ) 
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فملو ضوء ذل  يمكن تحديد الحاجة المستةبلية إلو اجنشطة االقتصادية بما يؤمن فرص عمهل لجميهع 

 سكان المدينة الةادرين علو الممل . 
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 لحياة االجتماعية :طبيمة ا –د 

ان طبيمههة الحيههاة االجتماعيههة للسههكان ذات أهميههة كبيههرة فههي مجههال تخطههيط المههدن , البههد ان يتمههرف 

المخطط علو نو  السكان الذين سيسكنون المهدن او اجحيهاء الجديهدة , حيه  يكهون للمهادات والتةاليهد 

لهو وضهع التصهاميم والمخططهات , والمستول الملمي والتةافي والبيئة التي تربو فيهها اإلنسهان أتهر ع

فالمجتممات المتحضرة والمتةـفة تطمد الو كل ما هو جديد و افضل ويوفر لهم الراحة , فالمجتممات 

الشرقية تميل الو السكن المستةل وعدم الرغبة في الممارات اال ان الحاجهة الهو السهكن فهري علهيهم 

ي الوضههع االجتمههاعي والمههادات السههائدة متههل عههزل مجههالس ذلهه  , كمهها يحتههاجون الههو تصههاميم تراعهه

الرجال عن مجالس النساء , كما يفري الممتةد الديني عزل حوي الغسيل عن الحمام جن الوضهوء 

يصاحب  دعاء اليجوز قول  في الحمام , ومن المؤسف ان غالبية البيوت المربيهة فهي الوقهت الحاضهر 

 نصاميم مستوردة وغيهر مالئمهة لمجتممنها جلبهها أنهاس ال يفةههولم تؤخذ بنظر االعتبار ذل  لكون الت

 ما يمملون وتبمهم الغافلون . 

وعلو المموم تشهد مدننا المربية تطورا كبيرا ولكن  نحو االستغراب وليسهت االسهتمراب مبتمهدة عهن 

التههرا  اإلسههالمي اجصهههيل الههذي يهههتالئم مههن حيهه  التخطهههيط والتصههميم مهههع الخصههائص الطبيميهههة 

 جتماعية ويةبل كل ما هو جديد في عناصره المختلفة . واال

مالئهم  روبصورة عامة يسيطر علو المدن الكبيرة الطابع الحضري الذي يتةبل كل جديد مالئهم أو غيه

, أما المدن الصغيرة فيهيمن عليها الطابع البدوي او الريفي ويحهاول سهكانها المحافظهة علهو تةاليهدهم 

التجديههد والتحههدي  اال علههو نطههاق محههدود , لههذل  تفتةههر تلهه  المههدن الههو وعههاداتهم وعههدم الرغبههة فههي 

 في المدن الكبرل .  المتوفرةمراكز تةافية وترفيهية وتمليمية 

 الهرم السكاني :  –هـ 

يوضد الههرم السهكاني أعمهار السهكان وجنسههم والتهي تكهون ذات مطالهب متباينهة , فهاذا كانهت قاعهدة 

( هذا يمنهي ان المدينهة تحتهاج الهو خهدمات تمليميهة مختلفهة ومالعهب بمها سنة  14ــ  1الهرم كبيرة ) 

سهنة ( فههذا يمنهي الحاجهة  60 – 15يتناسب وأعدادهم , اما اذا كانت نسبة مهن ههم فهي سهن الممهل ) 

سهنة  60الو أنشهطة اقتصهادية لتهوفير فهرص عمهل لههم , وفهي حالهة ارتفها  نسهبة مهن ههم اكتهر مهن  
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 كز ترفيهية ودور مسنين . فهؤالء يحتاجون الو مرا

 إمكانات ومحددات توسع المدن: -5

ان تخطههيط المههدن الجديههدة او تنميههة المههدن الةائمههة يمتمههد علههو طبيمههة اجري التههي تةههام فوقههها ومهها 

يجاورها , فالبد ان يكون الموضع مالئم من جميع الجوانهب وخاصهة السهطد بحيه  يكفهي السهتيماب 

مستةبال دون مشاكل , وهذا ما يجب مراعات  بشكل خاص فهي المهدن جميع فماليات المدينة حاضرا و

التي يتم تخطيطها والمدن الةائمة منذ فترة  طويلة لتؤدي خدمات محددة لسهكانها وإقليمهها طهوال تله  

موقع بمي المدن علهو ذله  متهل مهدن الةهال   دالفترة والتي تمتل  إمكانية للتوسع , في حين ال يساع

ذا يةوم المخطط بتحديد محاور التوسع المستةبلية وتكون وف  خطة تتضمن أولويات وأشباه الجزر , ل

في استغالل اإلمكانات المتاحة في الفترة الةادمة وبما يتناسهب والحاجهة المسهتةبلية المتوقمهة , ويمكهن 

سهب استغالل بمضها باستمماالت مؤقتة لحين الحاجة إليها ويكون وف  عةود بين البلديهة والمسهتفيد ح

 نظام  )المساطحة ( . 

ويةههوم المخطههط باعههداد خههرائط هيكليههة للمههدن ومجاوراتههها تحههدد عليههها المنههاط  المشههمولة بالتوسههع 

المستةبلي , وعدم السهماح بدقامهة منشهات كبيهرة عليهها والتهي تتحهول الهو مموقهات للتوسهع , وتفضهل 

انس ويهؤمن توزيهع اسهتمماالت المناط  الةليلة التضرس والوعورة لضمان توسهع المدينهة بشهكل متجه

 اجري والخدمات علو اري المدينة بما يحة  المدالة االجتماعية . 

 المشاكل البيئية :  – 6

تتمري الكتير من المدن الو مشاكل التلو  سهواء نهاتن عهن الموقهع فهي منهاط  ممينهة تتمهري الهو 

المههدن المربيههة حيهه  تشههغل  الغبههار متههل المههدن الواقمههة فههي الصههحراء او عنههد أطرافههها ومنههها ممظههم

% من أرض  فمند هبوب الرياح من تله  المنهاط  وخاصهة الجنوبيهة والجنوبيهة 85الصحراء حوالو 

 اإلنسههانالشههرقية التههي تتههر  أتههار سههيئ  علههو بيئههة المدينههة . وقههد يكههون التههأتير مباشههر علههو صههحة 

 المختلفة .  اجنشطةوبصورة غير مباشرة من خالل التأتير علو 

لمشاكل البيئية االخرل التلو  الناتن عن المصانع وهذا ما تماني من  الدول الصناعية اكتر من ومن ا

الدول النامية , اذ تتضمن تل  المهدن مصهانع مختلفهة لهذا يكهون التلهو  علهو نطهاق واسهع , فهي حهين   
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صدر عنها مهن تسود الصناعات اإلنشائية في الدول النامية والتي تمد من مصادر التلو  المهمة لما ي

 غبار  الذي تتمري ل  بمي المدن التي تةع بالةرب منها . 

علهو المنهاط  السهكنية ,  رلذا يجب ان يختار المخطط اجماكن المالئمة لتل  الصناعات بحي  ال تهؤت

ويفضههل أحاطههة المنههاط  الصههناعية والمههدن الصههحراوية بحههزام أ خضههر للحههد مههن تههأتير التلههو  

 .  والصحراوي الصناعي

ومما تةدم يتضد دور او أهمية المملومات التي مر ذكرها في أعداد المخططهات والتصهاميم المالئمهة 

المهنهدس توفيرهها بمفهرده والبهد مهن قيهام فريه  عمهل بههذه المهمهة  علتل  المتغيرات والتهي ال يسهتطي

يخهدم والتي علو ضوئها يضع المصهمم المخططهات المالئمهة , ويجهب ان تكهون تله  المملومهات بمها 

ذل  دون التوسع بها مما يجمهل المخطهط والمصهمم غيهر قهادرين علهو اختيهار مها يحتاجونه  مهن تله  

 المملومات .   
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 لفصل الرابعا

 

 

 محددات ومشاكل الــــنـمــــو الــحـــضـــــري

 

 أوال ــ محددات النمو الحضري :

مموقههات تةههف حههائال أمههام اسههتمرار توسههمها بمهها يههتالئم وزيههادة  وأيواجهه  نمههو بمههي المههدن محههددات 

اجهاتهم . ويمكهن تمريهف المحهددات او المموقهات بأنهها كهل عهائ  طبيمهي او نموها السهكاني وتلبيهة ح

بشري يمتري النمو الممراني للمدينة ويحتاج إلهو كلهف إضهافية للتغلهب عليه . وعلهو الممهوم هناله  

 نوعين رئيسيين من المحددات طبيمية وبشرية , كما يمكن تةسيمها حسب مسبباتها إلو ما يأتي :

 محددات طبيمية   –1

 محددات تكنولوجي  او فني    –2

 محددات هيكلية .  – 3

 محددات وظيفية ) استمماالت اجري الحالية ( . – 4

  (1)محددات خدمية . – 5

 محددات اخرل  .  – 6
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 : وتشمل ما يأتي : المحددات الطبيعية –1

 : طوبوغرافية الموقع  -أ

وأحهواي تحهول دون اسهتمرار نمهو تتضن بمي مواقع المدن تضهاريس متنوعهة مهن جبهال ووديهان 

المدينة , وعلو المموم يمكن اسهتغالل بمهي السهفوح المسهتةرة والممتدلهة أالنحهدار , فهي حهين يكهون 

ذل  غير ممكن في السفوح غيهر المسهتةرة والشهديدة االنحهدار . وحتهو السهفوح الممتدلهة االنحهدار اذا 

  الرطبة فأنها التصهلد جقامهة الممهران كانت ذات تكوينات ضميفة غير متماسكة وخاصة في المناط

لتمرضها الو االنهيارات والهبوط واالنزالقات , حيه  تسههم الرطوبهة فهي أضهماف تماسه  مكونهات 

السفوح , كما تؤدي اجبنية الو زيادة التةل علو تل  السفوح ممها يمجهل فهي انهيارهها ومهن تهم انهيهار 

التهي تةهع اسهفل الجبهال , وتهرتبط قهوة التهأتير بطبيمهة  االبنية المةامة علو تله  السهفوح وطمهر اجبنيهة

 المكونات فكلما كانت هشة والمياه غزيرة أتسع نطاق التدمير . 

وقد تتحر  مكونات السفوح ببطوء فينتن عن ذله  تشهة  الجهدران وخهتالل تهوازن االبهواب والنوافهذ 

ة بشهكل مشهتت وغيهر متجهانس وعدم تحركها . كما تؤدي الجبال والوديان الهو توزيهع عمهران المدينه

ممها يترتههب علههو ذلهه  عههدم تجههانس المدينههة عمرانيها واجتماعيهها , ويترتههب علههو ذلهه  كلههف اقتصههادية 

إضافية لتوفير الخدمات المختلفة لكافة سكان المدينة , ويوجد المديد مهن المهدن فهي المهالم تواجه  ههذه 

 المشكلة ومنها عمان ومكة المكرمة . 

 : ة واألنهارالمسطحات المائي –ب 

تحهول المسههطحات المائيههة مهن المحيطههات والبحههار والخلجهان والبحيههرات دون نمههو الممهران فههي تلهه  

المنشههات الممرانيههة السههاحلية الههو مخههاطر تتبههاين مههن مكههان جخههر  ياالتجاهههات , وكتيههرا مهها تتمههر

الفوالهه  فبمضههها تتمههري الههو عمليههات التمريههة التههي تنشههط فههي السههواحل الضههميفة التكههوين وذات 

 والكسور , و التي تتمري  إلو أمواج مدمرة و أعاصير تتكون فوق المسطحات المائية . 

وعليهه  يجههب مراعههاة ذلهه  عنههد التوسههع الممرانههي علههو متههل تلهه  المنههاط  , ويفضههل ان تشههغل بههأ 

ستمماالت اليترتب علو تهدميرها خسهائر كبيهرة . امها اجنههار فههي اجخهرل تممهل علهو اعاقهة النمهو 

ممراني والذي اليةتصر علو مجرل النهر فةط بل تمري المناط  المجاورة الو مخهاطر الفيضهان ال
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وارتفا  مناسيب المياه الجوفية , ومع ذل  يمكن التغلب علو بمي المشاكل متهل اقامهة الجسهور بهين 

 ضفتي النهر والحد من خطورة الفيضانات والمياه الجوفية من خالل بمي التدابير الوقائية .

وتمههد مواقههع المههدن علههو اجنهههار مههن المواقههع المتميههزة التههي تتمتههع بالمديههد مههن الخصههائص الجماليههة 

فههي المههالم أال أن  يوالترفيهيههة والبيئيههة . ومههن الجههدير بالههذكر انهه  رغههم التةههدم الملمههي والتكنولههوج

ة علههو السههيطرة علههو الفيضههانات لههم تتحةهه  فههي كافههة الههدول حيهه  تتمههري المديههد مههن المههدن الواقمهه

اجنهار في الدول المتةدمة الو الفيضانات المهدمرة فيترتهب علهو ذله  خسهائر ماديهة وبشهرية كبيهرة , 

متل التلوج  ااإلنسان التحكم بها بل هللا هو الذي يتحكم به عبسبب تحكم ظروف طبيمية بذل  ال يستطي

 واجمطار والتي التكون منتظمة بل تتغيرمن وقت جخر . 

 : راعيةاألراضي الز –ج 

تمد اجراضي الزراعية المستغلة بالبساتين واشجار الفواك  والمحاصيل اجخرل من مموقهات التوسهع 

الممراني وخاصة في الدول التي تكون فيها مساحة اجري الصالحة للزراعة محدودة , فمملية تكون 

لهههذا يكههون  التههرب الصههالحة للزراعههة ليسههت عمليههة بسههيطة بههل تههتحكم فيههها عناصههر طبيميههة عديههدة

وجودها محدود االنتشار , وفي الوقت الهذي يتزايهد فيه  عهدد السهكان وتهزداد ممه  الحاجهة الهو اري 

صالحة للزراعة لتوفير متطلبات حياتهم الغذائيهة ,نجهد ان عهدد مهن الهدول ال تميهر أهميهة كبيهرة لههذا 

انها تمهاني مهن نةهص فهي الجانب فيبتلع الممران االف الهكتارات من اجري الصالحة للزراعة ,كما 

انتههاج المحاصههيل الزراعيههة .وتمتههل اجري الصههالحة للزراعههة ضههمن تصههاميم المههدن والمحاذيههة لههها 

 السريمة التلف .  تظهيرا مهما في توفير حاجة سكانها من الخضراوا

 : الغابات -د

ت عديهدة ,اذ تمتهل تمتل الغابات التي تةع بالةرب من المدينة مموق لتوسمها وذل  الهميتها في مجاال 

مناط  ترفيهية كما تممهل علهو احهدا  تهوازن بيئهي حيه  تمهتص تهاني أوكسهجين الكهاربون وتمطهي 

ذ اجوكسجين ويمطي تاني وكسجين الكربهون ,فضهال عهن خأياجوكسجين , وهذا عكس اإلنسان الذي 

 الحد من سرعة الرياح وشدة الحرارة وتةـليل نسبة التلو  والغبار . 

 : قعات واالراضي المنخفضةالمستن -هـ
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ان انتشههار المسههتنةمات واجراضههي المنخفضههة التههي تتجمههع فيههها الميههاة فههي مواسههم اجمطههار تمههد مههن 

 مموقات نمو المدن .

 متل النفط والكبريت والصخور والرمال .  مناجم المعادن ومواقع الموارد الطبيعية المختلفة -و

 : مناطق الطمر الصحي -ز

ع النفايهات قهـديمة او حديتهة مهن المنهاط  التهي ال تصهلد القامهة المنشهات الممرانيهة تمد مناط  تجميه 

التةيلههة فوقههها ,حيهه  تتمههري تلهه  النفايههات الههو التفاعههل والتحلههل بمههرور الههزمن ممــههـا يجملههها ذات 

تكوينات هشة ويزيد من ذل  زيهادة الرطوبهة ,فتأخهذ تله  المواقهع بهالهبوط بشهكل بطهيء فيظههر ذله  

في تشة  جدران اجبنية ,ومن المخاطر اجخهرل تكهون غهازات نتيجهة لتفاعهل تله  المكونهات واضحا 

 وربما تتجمع بكميات كبيرة ينتن عنها ضغط كبير يسبب انفجار مدمر .

 )فنية( : ةمحددات تكنولوجي -2

اذ  ههاتف ( وأنظمهة النةهل, وهي محددات تسببها شبكات الخدمات المامة )مـــهـاء ,كهربهاء ,مجهاري ,

تمد المدينة نظام حضري يؤدي وظيفت  ويتطور بشكل يتناسب مـــع البنية التحتيهة التهي تهم تصهميمها 

لخدمة سكان المدينة لذا تكون متوفرة ضمن حدودها ,لذل  أي توسهع مسهتةبلي سهيواج  مشهكلة تهوفير 

ــهـا متهوفر مهن تل  الخدمات والتي تحتاج إلو كلـف إضافية ,وفهي حالهة اعتمهاد السهكان الجهدد علهو م

إذ يةلل من كفاءة أداءها .وكلمها  خدمات سيخل  ضغطا عليها ,ويكون علو حساب السكان اجصليين ,

كانت مناط  التوسع بميدة عن مصادر تل  الخهدمات كلمها اصهبد ذله  عائةها لزيهادة الكلهف المطلوبهة 

يهار منهاط  التوسهع كلهف إليصالها  ولذل  يكون من بين الجوانب التي تؤخذ بنظهر االعتبهار عنهد اخت

 توفير الخدمات .

 محددات هيكلية :  -3

وهي ناتجة عن وجود مناط  مشيدة قـديمة تمتل هيكل المدينة الممراني الةائم, وخاصة وسهط المدينهة 

وخاصههة مركههز المدينههة المحههاط بأبنيههة للخههدمات  والههذي يتحههول إلههو عههائ  لتوسههع المدينههة مسههتةبال ,

توسع نحوها أزالتها, وهذا يحتاج الو توفير أبنية بديلة لذا تحتاج المملية كلف المختلفة والتي يتطلب ال

إضافية ,او عوضا عن ذل  تةام مراكز جديدة في مواقع أخرل  من المدينة وتوز  بشكل يتناسب مع 
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 توزيع السكان وكتافتهم ويخدم جميع سكان المدينة . 

 محددات وظيفية )استمماالت اجري الحالية (: -4

تحتهل بمههي االسههتمماالت مواقههع ضهمن التصههميم اجسههاس للمدينههة او عنهد أطرافهه  تحههول دون توسههع 

 -المدينة في تل  االتجاهات ومنها مــــا يأتــي :

 :  المواقع الصناعية -أ

ان اختيههار المواقههع الصههناعية فههي الغالههب يكههون عنههد أطههراف التصههميم وفههي أمههاكن بميههدة عههن اجحيههاء 

لوقهت ,إال ان اسهتمرار توسهع المدينهة لتهأمين متطلبهات سهكانها المتزايهدة يجمهل المدينهة السكنية في ذل  ا

تزحف نحــــو كهل اري مالئمهة لهذل  وربمها يشهمل ههذا  حتهو المنطةهة المازلهة بهين السهكن والصهناعة 

توسهع والمناط  الواقمة تحت تأتير التلو ,اال أنها في اآلخر ستةـف تل  الصناعات حائال أمام استمرار 

 المدينة خاصة اذا كانت تحتل مساحة واسمة ربما تكفي لتوسع المدينة لمدة عشر سنوات قادمة  .

 المقابر : -ب

تحتههل المةههابر فههي الغالههب المواقههع اجكتههر ارتفاعهها , ومههع زيههادة السههكان يههزداد اجمههوات, ولههذل  يههتم 

 ل إليهها وتكهون ذات مسهاحةتخطيط مواقع المةابر عند أطراف التصميم اجساسي بحي  يسهل الوصو

 تحول بمضها إلو محددات لتوسع المدن في تل  االتجاهات . تلذا  واسمة

 : االستعماالت الخاصة –ج 

وتشمل الممسكرات واجبنية أج منية والمفاعالت النووية والتي تحتهل مسهاحات واسهمة مهع محرماتهها 

 التوسع نحوها .  تمنع المدينة من

 : المواقع أألثرية –د 

تتضمن بمي المدن أبنية قديمهة تمتهل شهواهد حضهارية وتةافيهة لسهكان تله  المنطةهة فهي ذله  الوقهت 

 والتي يجب المحافظة عليها وعدم أزالتها لذا اليمكن ان تتوسع المدن نحو تل  المناط  . 

 : السداد الترابية –هـ 

أخطار الفيضانات وتكون علو تةام حول بمي المدن التي تةع قرب اجنهار سداد ترابية لحمايتها من 
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 مةربة من عمرانها من جهة النهر وتحول تل  السداد دون توسع المدينة في تل  االتجاهات . 

 :  محددات خطية –و 

 -وتشمل ما يأتي : 

 خطوط سكة الحديد وما تتضمن  من منشات تمد من مموقات التوسع –1

 طرق المرور السريع والطرق الخارجية .– 2 

 لضغط المالي للكهرباء .خطوط ا– 3

 محـددات خـدمية ) خـد مات اجتماعية (: – 5

وتمني خدمات التمليم والصحة والترفي  والتي تم تصميمها بما يتالئم وحاجهة سهكان المدينهة, فمنهد     

حدو  زيادة سكانية مع تبات تل  الخدمات يشكل ذل  ضغطا عليها فيةلل مهن كفاءتهها وعلهو حسهاب 

 ن . سكانها اجصليي

 محددات اخرل : – 6

 -وتشمل ما يأتي : 

 :  ملكية أألرض نوع  –أ 

تمد ملكية اجري الخاصة من مموقات توسع المدن علو بمي المنهاط  رغهم صهالحيتها لهذل   , اذ 

يحتاج تمل  اجري الو مبالغ كبيرة التستطيع الدول الفةيرة من دفمهها لمهالكي اجري , لهذا يضهطر 

لبحهه  عههن محههاور فههي اتجاهههات اخههرل قههد تكههون اقههل صههالحية مههن اجري مخططههوا المههدن الههو ا

الخاصة , ومما يزيهد فهي المشهكلة اسهتغالل تله  اجري باسهتمماالت التنسهجم مهع مجاوراتهها بهل قهد 

 تسبب أضرارب لها .

 : تدخل الدولة وسياستها االقتصادية والتخـطيطية  –ب 

بهذل  ,  ةالمفرط للمهدن , فهي حهين تسهمد الهدول الرأسهمالي تسمو بمي الدول االشتراكية الو الحد من النمو

وتحاول بمي الدول التوج  نحو التوسع الممودي والحد من التوسع اجفةي . وقهد يكهون الههدف اقتصهاديا أذ 

تةهل مسهاحة اجري التهي تحتاجهها  اذتزداد التكاليف مع التوسهع اجفةهي وتةهل بهالتركز والتوسهع الممهودي , 
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 تكاليف تةديم الخدمات االرتكازية واالجتماعية والنةل وغيرها .  المدينة وتنخفي

 ومن الجدير بالذكر ان المدن المحددة التوسع تواج  مشاكل عدة منها ما يأتي:      

ارتفا  أسمار اجري والدور السكنية مع صغر مساحاتها , لذل  تكون علو حساب تهوفير البيئهة  –1

 المريحة واآلمنة . 

لمدن المحددة الكتير من الخصائص التخطيطية الجيدة متل التدرج في الوحدات السكنية من تفـةد ا –2

 محلة الو حي , التدرج الهرمي في الشوار  . 

 اجحياء السكنية المتخلفة والمشوائية .           رانتشا – 3

 يع  السكان . زيادة الكتافة السكانية لمدم توفر أري كافية لتوفير الخدمات المتنوعة لجم – 4

 الضغط علو الخدمات اجرتكازية و االجتماعية .  – 5

 اختفاء مساحات واسمة من اجراضي الخضراء والتي تنمكس بتارها علو بيئة المدينة .  – 6

التمههري الههو التلههو  البيئههي الزدحههام الحركههة المروريههة  وانتشههار الصههناعات ضههمن اجحيههاء  – 7

 السكنية او بالةرب منها . 

عدم تجانس المدينة عمرانيا و اجتماعيا لظهور وحدات سكنية متباعدة عن بمضهها تفصهل بينهها  – 8

 محددات مختلفة . 

 عدم إمكانية تةديم الخدمات المختلفة لجميع سكان المدينة بشكل متوازن .  – 9

 مشاكل النمو الحضري : –تانيا 

وذلهه  الختالفههها عههن بمضههها فههي  تختلههف المشههاكل الناتجههة عههن النمههو الحضههري مههن مدينههة جخههرل

 الجوانب اجتية : 

 تباين حجم المدن وعدد سكانها .  –1

 اختالف وظائف المدن )تجارية , صناعية, سياسية , خدمية , اداري  , دينية , عامة( .  –2

 أهمية المدينة ضمن الدولة أو اإلقليم .  – 3
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 تاريو نشأ ة المدينة قديم أو حدي  – 4

 خططات الهندسية التي تمتمد عليها المدن في توسمها وتطورها . اختالف الم –5

  (2)تنو  الظروف البيئية المحيطة بالمدن . – 6

 تباين الخصائص التضاريسية لمواضع  المدن واتر ذل  علو توسمها .  – 7

واسهمة الزيادة السكانية غير الطبيمية الناتجة عن الهجرة , أذ تتمري المدن الكبيرة الهو هجهرة  – 8

 من المدن الصغيرة والمناط  الريفية والبادية , ويكون المهاجرون علو نوعين هما : 

 مهاجرون غير  انتةائيون :  –أ 

وهم السكان الذين ضاقت بهم  سبل المين في الةرل والمدن الصغيرة لذا توجهوا الهو المهدن الكبيهرة 

 بحتا عن فرص عمل لتحسين وضمهم المماشي. 

 نتةائيون : مهاجرون ا –ب 

مجههال  نويتمتهل بمههدد محههدود مههن السههكان علههو قههدر عههال مههن التملههيم والمهههارة اال انهههم ال يجههدو     

لممارسة أعمالهم في مساقط رؤوسههم متهل أسهتاذ جهاممي , مهنهدس , طبيهب اختصهاص , لهذا يههاجر 

يرة والةهرل متهل هؤالء لممارسة أعمالهم في المدن الكبيرة , وقهد يهؤدي ذله  الهو فةهدان المهدن الصهغ

 تل  الكوادر التي يمكن أن تسهم في تطويرها. 

المدن في الدولة الواحدة بهل بهين دولهة وأخهرل وخاصهة مهن الهدول الناميهة  قعلو نطا  وهذا ال يحد

   (3)ومن الفةيرة الو الغنية . ةإلو المتةدم

 :  ي  ومنها ما يأتوالهجرة قد ال تكن السباب اقتصادية فةط بل تسهم عدة عوامل مختلفة في ذل

عههدم قههدرة اجري الزراعيههة علههو تههوفير متطلبههات المههين للمديههد مههن الموائههل لصههغر مسههاحتها  –1

 وزيادة عدد أفراد المائلة . 

التحاق أبناء اجرياف والمدن الصغيرة بالوظائف الحكومية في المدن الكبيهرة ممها اضهطرهم إلهو  –2

فة طويلة بين موقع الممل والسهكن وعهدم تهوفر وسهائل نةهل االستةرار فيها , خاصة عندما تكون المسا

 تؤمن سهولة الوصول . 
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تمري بمهي المنهاط  الريفيهة إلهو الفيضهانات المتكهررة التهي نهتن عنهها خسهائر اقتصهادية, أو  – 3

 وقو  بمي المدن والةرل ضمن المناط  التي تغمرها مياه  السدود بمد إنشائها . 

 الماملة .  ييع الممليات الزراعية المختلفة مما قلل من الحاجة إلو أاليداستخدام المكننة في جم – 4

تركز الخدمات واجنشطة االقتصادية في المدن الكبهرل وبشهكل متميهز مةارنهة بالمهدن الصهغيرة  – 5

 واجرياف . 

رل الذي يشهده المالم وتظهر بتاره في المهدن الكبه يالتطور االقتصادي واالجتماعي والتكنولوج – 6

 بشكل واضد . 

 التدخل الحكومي من خالل الممارسات التخطيطية المختلفة .  – 7

 مستةرة في الدول النامية والضغوط السياسية واالضطهاد.الاجوضا  السياسية غير – 8

 

 ويترتب علو الزيادة السكانية في المدن ظاهرتين هما : 

 ارتفا  نسبة التحضر بشكل كبير . –أ 

 ة السكانية في المدن الكبيرة,  وهذا ل  بتار سلبية علو الدولة والمدينة وكما يأتـي:تركز الزياد -ب 

 : اآلثار على الدولة  -1

او بين الحضر والريهف  ينتن عن النمو الحضري السريع عدم التوازن في توزيع السكان بين المدن ,

 ولة .,وبالتالي عدم تحةي  المدالة االجتماعية واالقتصادية بين سكان الد

 : االثار على المدينة -2

يؤدي التركز السكاني في بمي المدن بشكل يفوق طاقتها االستيمابية إلهو مواجههة مشهاكل عهدة منهها 

 مـا يأتــي :

وارتفها  أجهور السهكن ,ممـــهـا  ارتفا  أسمار اجراضي في المهدن ذات الكتافهة السهكانية الماليهة ,   -أ

 ل التي تواج  المهاجر إلو تل  المدن .يجمل الحصول علو السكن من المشاك

 ارتفا  كلفة إقامة وصيانة أجهزة المراف  المامة المختلفة . -ب 
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خله  ضهغط كبيههر علهو وسهائل النةههل, لهذا ال يمكهن أن تههؤدي خهدماتها علهو الوجهه  اجكمهل حيهه    -ج

 يترتب علو ذل  إضاعة الوقت الذي يكون علو حساب راحة اإلنسان . 

لهههو اجراضهههي الزراعيهههة داخهههل التصهههميم وخارجههه  ممـــهههـا يفهههـةد المدينهههة ظهيرهههها التجهههاوز ع  -د 

 االقتصادي المهم .

 ارتفا  نسبة البطالة خاصة بين الممال غير الماهرين لمدم توفر أنشطة كافية الستيمابهم .   -هـ

وديههن ضههمف المالقههات االجتماعيههة بههين سههكان المههدن الكبههرل رغههم انهههم مههن بلههد واحههد وقوميههة    -و

اجنانيهة والتشهب  بالمهادات والتةاليهد الغريبهة وغيهر اجصهيلة وخاصهة فهي  السكانواحد. إذا يسود بين 

المهدن المربيهة حيه  يظههر التةليههد الغربهي بهالمظهر ال بهالجوهر ,ولههذل  ضهاعت كهل الةهيم اجخالقيههة 

ي تسههود بههين والحضههارية اجصههيلة فههي متههل تلهه  المههدن ,وعلههو المكههس مههن ذلهه  المههدن الصههغيرة التهه

 المادات والتةاليد اجصيلة . وسكانها عالقات متينة والمحافظة عل

مشاكل التكنولوجيا : يواج  اإلنسان في مدن المالم الصناعي والنامي مشاكل ناتجهة عهن اسهتخدام  -ز 

علو نطاق واسع والتي نتن عنها تلهو  وضهجين واشهما  نهووي ومها ينهتن عهن ذله  مهن  االتكنولوجي

ية ونفسية . وأدل ارتفا  الكتافهة السهكانية وزيهادة التلهو  مهن مصهادره المختلفهة خله  أمراي عضو

ضغوط علو اإلنسان فظهر ما يسمو بأمراي الشهار , إذ يكهون اإلنسهان عصهبيا إلحساسه  بالضهي  

وعهدم االرتيهاح فهي الممهل والشههار  والمسهكن ,ففهي الممهل قهد يكههون فهي مصهنع مهزدحم بهاآلالت مههع 

والتهي يتمهاين ممهها يوميها ولسهاعات عهدة ,وفهي الشهار  مهع زحمهة النهاس ووسهائل  الضجين المهؤتر

النةل وضجيجها وتلوتها ,كما ان  يمين في مسكن صغير ضمن عمارة كبيرة متمددة الطواب  يسكنها 

عدد كبير من السكان وبميدا عن ربو  الطبيمة , وتحت صوت الرياح المدوي في الطواب  المليا مهن 

ذل  لــــ  انمكاسات علو تصهرفات اإلنسهان وعلهو عطهاءه وإبداعه  وتفكيهره ولهذل  يهدفع  اجبنية فكل

اإلنسان تمن ابتماده عن الحياة الطبيمية التي وهبها هللا لـ  والتي لم يحافظ عليها بل عب  بها وخربها 

أمهراي لـــهـم  لتوفر ل  بيئة بديلة عن الطبيمة والتي دفع تمنها بتمرض  إلهو اواعتمد علو التكنولوجي

تكن مألوفة ومشاكل ومخاطر تههدد النظهام االيكولهوجي )اإلنسهان والبيئهة ( . ومهن الجهدير بالهذكر ان 

ال يةتصر علو أماكن وجودها بل تصل بتارها إلو مئات بل االف الكيلهومترات متهل  ابتار التكنولوجي
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غهرب أوربها , وكهذل   الهذي وصهلت بتهاره إلهو 1986في روسهيا عهام  لما حد  في مفاعل تشر نوب

   (4)اجمطار الحامضية التي تتمري لها السويد  قادمة من ألمانيا.

عدم تحةي  المدالة االجتماعية في توفير الخدمات المختلفة بشكل متساوي لجميع سهكان المدينهة   –ح 

 وخاصة في الدول النامية . 

مههن حيهه  الموقههع والتخطههيط ظهههور أحيههاء سههكنية عشههوائية مخالفههة لمهها متبههت فههي التصههميم   –ط 

والمواصفات المممارية , اذ يتجاوز السكان المهاجرون علو اسهتغالل مسهاحات واسهمة عنهد أطهراف 

المدن ليةيموا عليها مساكن بسهيطة وصهغيرة المسهاحة مسهتغلين المهوارد الطبيميهة المتاحهة ويمتبهرون 

كههان افضههل , إال أن اجمههد يطههول م واإلقامههة فيههها مؤقتههة لحههين تههوفر الفرصههة المناسههبة لالنتةههال إلهه

ببمضهم لمدم الةهدرة علهو التغييهر نحهو اجحسهن ولهذل  اسهتمروا فهي وجهودهم بتله  اجحيهاء البسهيطة 

وغير المنتظمة والمشوهة المنظر , لذا تكون اكتر عرضة للضهرر بهالكوار  الطبيميهة مهن أعاصهير 

سهكان تله  اجحيهاء اقهل  ويمهدلخدمات , وزالزل وفيضانات وحرائ  , كما إنها تفتةـر إلو كل أنوا  ا

علهو نطهاق واسهع ممها جمهل متهل تله  المنهاط  مصهدرا هم تملما وتةافة  ومهارة لذا تسود البطالهة بيهن

 للمشاكل والجرائم في المدن .   

بمهي الالزمة لمواجهة ذل  إال إن  يحتاج النمو الحضري السريع بمي التدابيرمشاكل تنظيمية:  –ي 

ذل  مما يموق توفير الخدمات بشهكل سهليم وخاصهة فهي الهدول الناميهة ,  يمية تحول دونالمشاكل التنظ

 ومن تل  المشاكل ما يأتي:

 نةص في التشريمات والةوانين التي تدعم التخطيط ليؤدي دوره بشكل سليم.   –1

 االفتةار الو تخطيط علمي يتالئم مع النمو السكاني والتنمية االقتصادية .  –2

 ةــتوفر اإلمكانات الكافية في اججهزة البلدية بما يتواف  مع التطورات الملمية والتكنولوجيعدم   – 3

 جاالت تخطيط المدن وتوزيع استمماالت اجري فيها . ـي مـف

 عدم التواف  بين نمو السكان وتوفير الخدمات المختلفة .  -4

توفرت كوادر في بمي المدن فلهم يكهن  عدم توفر الكوادر ا لمؤهلة للةيام بمهمة التخطيط , وان – 5

 لهم رأي او قرار او سلطة في ممارسة التخطيط السليم . 



 - 130 -  

ذات مهههردود  بمضهههها قهههـلة المهههوارد الماليهههة المخصصهههة إلدامهههة الخهههدمات وتطويرهههها رغهههم إن – 6

من خالل إدامة الةائم من الخدمات  اقتصادي كبير يمكن توظيف  من اجل توفير الخدمات بشكل افضل

 في مجاالت أخرل خارج المدينة .  صرفها ن ملتوسع في توفيرها للمناط  الممرانية الجديدة , بدالً وا

عههدم التنسههي  بههين الجهههات المختلفههة فههي تنفيههذ  مشههاريع عمرانيههة وخدميههة متنوعههة, فملههو سههبيل  – 7

لطريه  المتال تةوم مؤسسة الطرق با كساء طري  وبمد فترة قصيرة  تةهوم مؤسسهة المجهاري بحفهر ا

 لمد شبكات الصرف الصحي. 

 (5)سوء التنظيم اإلداري في اججهزة البلدية في بمي المدن . – 8

 أسباب عدم كفاءة التخطيط في الدول النامية   -تالتا

عدم توفر قوانين تخطيطية تخدم المصهلحة المامهة للسهكان وبمها يهؤمن تهذليل الصهماب التهي تميه   -1

تمي  تنفيهذ المخططهات اجساسهية , وتسهتغل فهي انشهطة غيهر مالئمهة  ذل  متل الملكيات الخاصة التي

 ومنسجمة لما يحيط بها . 

انشههغال السههلطات الحكوميههة علههو مسههتول الدولههة واإلقلههيم بالمشههاريع المامههة دون االنتبههاه الههو  -2

يئهة التخطيط رغهم أهميته  الكبيهرة فهي حيهاة النهاس والهذي يهرتبط  به  تنظهيم حيهاة المجتمهع وتهوفير الب

المالئمة التهي تهنمكس علهو أفكهارهم وإبهداعاتهم , إال إن جههل الساسهة بههذا الجانهب جمله  مهمهال فهي 

 الفةيرة. و النامية الغنيةالمديد من الدول, ومما يؤسف ل  ان هذا ما تماني من  الدول 

وضهههع مخططهههات بشهههكل سهههريع دون ان يؤخهههذ بنظهههر االعتبهههار جميهههع الجوانهههب الطبيميهههة   – 3

اعية واالقتصادية والبيئية , لذا تكون المشاكل المرافةة لتنفيذ تل  المخططات كتيرة فتةلل مهن واالجتم

اهميتها , حي  تمالن تل  المخططات مشهكلة قائمهة دون االخهذ بنظهر االعتبهار مها سهيحد  مسهتةبال , 

 مستةبل . لذل  تمد متل هذه الحلول ترقيمية وانية تضيف الو المشاكل الةائمة مشاكل أخرل في ال

عدم تشغيل الكوادر التخطيطيهة فهي مجهال تخطهيط المهدن , ويمهد المهنهدس هـــهـو المؤههـل لهذل    -4

كبيهرة تفهوق طاقته   ةومهمـــا كان اختصاص  الهدقي  ,مممهاري ,مهدني , مسهاحة, لهذا يتحمهل مسهؤولي

صهادي , وهي مهمهة فريه  التخطهيط الهذي يتكهون مهن اختصاصهات مختلفهة جغرافهي , اجتمهاعي ,اقت
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مسههاحة ,مممههاري , مههدني , وعلههو ضههوء المملومههات التههي يوفرههها هههؤالء يههتم إعههداد المخططههات 

والتصاميم , وعلية فال يستطيع أن يغطي كهل تله  الجوانهب وبالتهالي يةهع فهي أخطهاء ومشهاكل تظههر 

 بتارها بمد التنفيـذ أو أتناءه وتكون كلفة الممالجات كبيرة . 

انههاس ال عالقههة لهههم بههالتخطيط لسههيادة المحسههوبية والمنسههوبية والجوانههب  تههولي إدارة البلههديات   -5

مما يبمد المختصهين عهن ممارسهة دورههم ولههذا يميهل ههؤالء الهو االعتمهاد علهو الخبهرات  السياسية,

يضع اججانهب حلهول   وعلي اججنبية في حل مشاكل المدن الةائمة دون االستمانة بالخبرات الوطنية ,

ة دون اجخذ بنظر االعتبار الجوانب واجبمهاد اجخهرل, فملهو سهبيل المتهال حهل مشهكلة للمشكلة الةائم

السكن يتم بناء عمارات سكنية ذات طواب  متمددة وابماد صغيرة كما في الهدول غيهر المربيهة فتكهون 

بمواصفات تصميمي  وتخطيطية غيهر مالئمهة بيئيها واجتماعيها , لهذا تهم حهل مشهكلة بحلهول نهتن عنهها 

 ل أخرل . مشاك

عههدم متابمههة تنفيههـذ مههـا يههرد فههي المخططههات اجساسههية للمههدن بشههكل دقيهه  ووفهه  الجههدول الزمنههي  -6

    (6) .المحدد للمخطط وهذا يخل  إربا  في تنظيم نمو المدن في المخططات الالحةة
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 مصـــــادر الفصــــل الــــــرابــــــــع

 

1.New York:   nalysis Aguantitatire Planning Method.Threshold AKozlouski and J.T. Hughes. 

Halsted Press, 1972: 16. 

 310د. احمد خالد عالم واخرون . التخطيط اإلقليمي ,مصدر ساب  ص   -2

, د.علهي نصهار , د. علهي  نإبهراهيم , د. إبهراهيم سهمد الهدي ند.  خير الدين حسيب , د. سمد الهدي -3

المربيهة التحهديات والخيهارات ,مركهز دراسهات الوحهدة المربيهة , بيهروت الدين هالل ؛ مستةبل اجمهة 

 .   146ص 1988

 . 178د . علي الحوت , التخطيط الحضري ,مصدر ساب  ص   -4

 . 170مصدر ساب  ص   -5

ص    1985د.  ريههاي النةيههب ,علههم التخطههيط واعههداد المخططههين, مطبمههة مةهههوي, الكويههت,   -6
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 صل الخامسلفا

 بدائل النمو الحضري

 وأساليب اختيار المواقع المالئمة

 

 بدائل النمو الحضري  -أوال

تسههتمر المههدن فههي توسههمها الممرانههي وبوتههائر متباينههة حسههب حجههم المدينههة وخصائصههها االجتماعيههة 

 واالقتصادية والطبيمية, وبأنماط مختلفة منها ما يأتي :

لمهدن الصهغيرة المحيطهة بهها مكونهة تجممها عمرانيها كبيهرا يسهمو التوسع أفةيا باتجهاه الضهواحي وا-1

 ( . Megalopolis الميجالوبولس )

( طهاب  وتسهمو ناطحهات 109م ) 410التوسع عمود يا بتمدد الطوابه  التهي وصهل ارتفاعهها الهو -2

 السحاب كما هو في الواليات المتحدة االمريكية .

 . (1)ئيسة لتخفيف الضغط عنها .إقامة مدن أو أحياء جديدة حول المدن الر-3

ان اختيار أي نمط لتوسع المدينة البد ان يكون منسهجما مهع الهيكهل الممرانهي للمدينهة وحهل مشهاكلها, 

لذا يحتاج الو دراسة كافة المناصر المؤترة في ذل  لتحديد اإلمكانات والمحددات ومـا يمكن استغالل  

مهرف علهو طبيمهة الهيكهل التخطيطهي للمدينهة جنهها ضمن تصميم المدينة  وخارجه , ويحتهاج ذله  الت

التصهميم تشغل نوعين مهن اجري اجول جغهراي اسهتمماالت اجري الحضهرية والتهي تةهع ضهمن 

 واجراضهيالغابهات واجمهاكن الترفيهيهة  اجساسي للمدينة, اما النو  التاني فيةع خارج التصميم ويشهمل
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بال, أي يشههمل المدينهة ومجاوراتههها. والهياكهل التخطيطيههة الزراعيهة واالحتياطيههة لتوسهع المدينههة مسهتة

 للمدن علو نوعين هي :

 هياكل تخطيطية مقـفلة: –أ 

متكاملههة ضههمن التصههميم أو المنطةههة المحههددة  بالمههدن ذات المخطههط الههذي يتطههور كوحههدةوهههو خههاص 

حاجهة المدينهة لتوسع المدينة , وفي حالة حصول تطور الح  يهتم تغييهر الهيكهل التخطيطهي بمها يلبهي 

 وف  التطورات التي شهدتها . 

 الهيكل التخطيطي المفتوح : –ب 

يتميههز هههذا النههو  مههن الهياكههل التخطيطيههة بههالتطور المسههتمر والحههر فههي اتجاهههات ممينههة تحههددها 

المخططههات الممههدة لههذل  , وتمتههل كههل مرحلههة جههزءا منجههزا مههن وحههدة متكاملههة, ويههتم اختيههار هيكههل 

والطبيميههة, ولههذل  يكههون  ةم للمتغيههرات االجتماعيههة واالقتصههادية والتكنولوجيههتخطيطههي للمدينههة مالئهه

 (2)الهيكل التخطيطي متغيرا وغير تابت . 

اعتباطهها بههل لتلبيههة حاجههة سههكانها المتزايههد  نومههن الجههدير الههذكر ان التوسههع الممرانههي للمههدن ال يكههو

% 40وتصل الهو اكتهر مهن  اجري الحضرية ةوخاصة الو السكن الذي يشغل اكبر نسبة من مساح

فههي ممظههم المههدن , لههذا يههتم تحديههد الحاجههة المسههتةبلية الههو اجري مههن خههالل ممرفههة الزيههادة السههكانية 

المتوقمة مستةبال , ومةدار المجز السكني الحهالي المتمتهل بالطلهب علهو السهكن واجحيهاء الةديمهة ذات 

 الكتافة السكانية المرتفمة . 

تخطيطية لممرفة الحاجة إلو اجري لتوسع المدينة مسهتةبال مهن خهالل وقد وضمت بمي الممايير ال

 80تةدير حاجة الفرد الواحد من اجري لتلبية جميع حاجات  الحضرية من مسكن وخدمات ما بهين ) 

( فملهو سهبيل المتهال تكهون الزيهادة  2م 100(, وقد اخذ بمي المخططهون حهدا وسهط )  2م  120 –

نسمة خالل السنوات المشر الةادمة, وعلي  تكون الحاجة إلو  30000نة ما  السكانية المتوقمة في مدي

هكتار ( ويكون ذله  بالتوسهع اجفةهي, أمها  300( ) 2م 3000000=  2م 100×  30000اجري ) 

 بالتوسع الممودي فتةل المساحة إلو اقل من ذل  بكتير حسب ما يحدده المخططون والمصممون . 

 ن اإلمكانات التي يمكن استغاللها ضمن التصميم وخارج  وكما ياتي :وبمد ذل  يبح  المخطط ع
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 النمو الحضري ضمن التصميم اجساسي :  -1

لهبمي المهدن امهاكن مشهغولة بهبمي االسهتمماالت غيهر المالئمهة او  ةتتوفر ضمن التصاميم أجساسهي

انب متمددة منهها فراغات مخصصة الستممال لم ينفذ, لذا يجري مسد اري المدينة للتمرف علو جو

 ما يأتي : 

طبيمههة توزيههع اسههتمماالت اجري علههو اري المدينههة ومههدل تجانسههها والمشههاكل المرافةههة لهههذا  -أ 

 التوزيع او المتوقمة في المستةبل . 

اسهتمماالت مؤقتهة, والتمهرف  المسهتغلة فهي تحديد الفضهاءات المتهوفرة ضهمن التصهميم  الخاليهة او  -ب

 دون تنفيذ االستممال المخصص لها في التصميم . علو اجسباب التي حالت

عهدد ) التمرف علو نمط النمو الممراني في المدينة ) عمودي , أفةي ( ومدل الكتافهة السهكانية   –ج 

 في كل حي سكني وعدد اجسر التي تمين في المسكن الواحد .المبنية( المساحة /  السكان

بنية الخربة والمتروكة لمهدم مالءمتهها .  و مهن خهالل ههذا إجراء مسد للحالة الممرانية لتمين اج   -د

المسد يمكن تحديد اإلمكانات التي يمكن االستفادة منها لزيادة الطاقة االسهتيمابية للتصهميم علهو ان ال 

 تشكل ضغطا علو الخدمات االرتكازية واالجتماعية .

م اجساسية للمدينة والذي يكهون وفه  الوقوف علو اسلوب النمو الممراني المتبع في تنفيذ التصامي -هـ

 ـي:هاساليب عدة 

 : الزحف -1

اتخذت بمي المدن في نموها اسلوب الزحف نحو المنهاط  المحهددة لتوسهع المدينهة وبشهكل تهدريجي 

 من المناط  الةديمة نحو الجديدة ومتجانس من حي  الوظيفة والفن الممماري ودون تر  فراغات .

 القفز : -2

لتي تنمو فيها المدينة بشكل غير منتظم ومتجانس حي  تظههر تجممهات سهكنية مبمتهرة وهي الطريةة ا

لوجههود محههددات موقميههة طبيميههة وبشههرية تحههول دون اسههتمرار نموههها الممرانههي, او يكههون السههباب 

 أخرل اقتصادية واجتماعية, لذا يكون المظهر المام لممران المدينة ممزق وغير متجانس.   
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 : الملء  -3

م هذه الطريةة بمد ان تستغل اإلمكانات المتاحة ضمن التصميم بدون مشاكل او مموقات ,حيه  تستخد

تتم المودة الو استغالل الفراغات وف  مـــــا متبت في التصميم وربمــــا يحتاج ذل  الو تغيير بمهي 

ميههاه االسههتمماالت المخالفههة للتصههميم او ممالجههات موضههمية لمشههاكل ممينههة متههل ارتفهها  منسههوب ال

 . (3)الجوفية او ضمف تماس  التربة.

ولتسهيل عملية المسد الميداني الستمماالت اجري فهي المدينهة وطبيمهة توزيهع السهكان فهي أرجائهها 

يمكهن تةسههيمها الههو قطاعههات كهل واحههد يشههمل عههدة أحيههاء وتسهتخدم اسههتمارة خاصههة بالمسههد تتضههمن 

  ( .3)المملومات التي يحتاجها المخطط كما في الجدول رقم 

 



 - 137 -  

 ( استمارة مسد استمماالت اري المدينة3جدول رقم )

 

 * يشمل مسد فضاءات الحي ما يأتي:

 الموقع-1

 المساحة -2

 االستممال الذي يشغلها حاليا-3

 االستممال المخصص وف  التصميم-4

 اسباب عدم التنفيذ-5

ومن خالل المسد الميداني يمكن تحديد اإلمكانات المتاحهة ضهمن التصهميم اجساسهي والتهي يتطلهب      

 إسكانية ممينة لزيادة الطاقة االستيمابية للتصميم اجساسي ووف  اإلجراءات بالتية : تاستغاللها سياسا

مال السكني من استغالل الفضاءات المتوفرة واجبنيهة المتهدمهة , زيادة الطاقة االستيمابية لالستم  –1

ويمكههن اسههتخدام أسههلوب البنههاء الممههودي علههو ان يكههون منسههجما مههع كفههاءة الخههدمات االرتكازيههة 
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 واالجتماعية والتي قد يتطلب اجمر زيادة كفاءتها بما يتالئم والكتافة السكانية الجديدة . 

المنسجمة مهع االسهتمماالت الةائمهة خهارج المنطةهة الممرانيهة , متهل  نةل بمي االستمماالت غير  -2

الخههدمات الصههناعية او بمههي الصههناعات والمؤسسههات والمنشههات الخاصههة التههي كانههت تحتههل مواقههع 

خارج عمران المدينة في وقت قيامها إال إن استمرار التوسع الممراني بمرور الزمن نحوها تجاوزها 

مة مههع النسههين الحضههري للمدينههة فههي الفتههرات الالحةههة , لههذا يههتم واصههبحت فههي وسههط  وغيههر منسههج

 استبدالها باستممال مناسب سكني او خدمي حسب حاجة الحي او الةطا . 

اسهههتغالل االراضهههي التهههي يمتلكهههها الةطههها  الخهههاص والمسهههتغلة باسهههتمماالت متنوعهههة زراعيهههة   – 3

 ها لالغراي السكنية . وصناعية , اذ يجري تحويل ملكيتها وصفتها ومن تم استغالل

ضههم بمههي المنههاط  المحاذيههة للتصههميم والتههي تةههع خارجهه  بحيهه  تكههون مالئمههة ومنسههجمة مههع  – 4

 الوضع التخطيطي والممراني وعدم وجود مموقات تحول دون ذل  طبيمية او بشرية . 

م لتلبيهة ومن خالل تحديد ما يمكن استغالل  ضمن التصميم, لذا  يتم البح  عهن مواقهع خهارج التصهمي

 الحاجة المتبةية . 

 بدائل النمو الحضري خارج التصميم اجساسي :  –2

ان تههأمين  الحاجههة المسههتةبلية مههن اجري لتوسههع المدينههة يحتههاج إلههو إجههراء مسههد ميههداني للمنههاط  

 : ما يأتيالمجاورة للمدينة الختيار المناط  المالئمة وف  اعتبارات عديدة منها 

 المدينة الممراني الةائم :التجانس مع نسين  -أ 

الطاقة االستيمابية للبديل حسب سمت  ومةدار مــــهـا يسهتوعب  مهن السهكان وحسهب طريةهة التوسهع  -ب 

 نسمة أما الرأسي حسب ما يةدره المخطط . 100أفةيا أم رأسيا إذ تكون في التوسع اجفةي هكتار لكل 

االقتصههادية واالجتماعيههة والسياسههية التههي  مرونههة الموقههع, أي قابليتهه  علههو مواجهههة التغيههرات  -ج

تتمري لها المدينة مستةبال ومـــــا يترتب علهو ذله  مهن زيهادة سهكانية تحتهاج إلهو اري كافيهة لسهد 

 حاجاتها .

 ان تكون المنطةة المختارة لتوسع المدينة قريبة من مركزها .  -د
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اتصهاالت ( اذ تفضهل المنهاط  التهي مدل توفر الخدمات االرتكازية ) مهاء , كهربهاء , مجهاري ,  -هـ

تتوفر فيها بمي تل  الخدمات او تكون بالةرب من مصادرها متل الةرب مهن محطهة تصهفية ميهاه او 

 توليد الكهرباء او االتصاالت , والتي تةلل من تكاليف توفيرها . 

او أي  سهولة الوصول الهو مركهز المدينهة ومراكهز الممهل متهل منطةهة صهناعية قائمهة او مةترحهة -و

 نشاط قريب من المنطةة المختارة وكلما كانت الطرق متوفرة زادت من اهمية المنطةة .

 الكلف االقتصادية للموقع ومنها : -ز

 كلفة استمال  اجري . -1

 كلفة رفع بمي االستمماالت الةائمة . -2

 كلفة توفير الخدمات المختلفة . -3

 لزراعية .الخسائر المترتبة علو استغالل اجراضي ا -4

 كلفة ممالجة بمي المشاكل الموقمية . -5

تحةي  التجانس االجتماعي بين سكان المدينة في االحياء الةديمة والجديدة من خالل توفير بمهي   -ح

الخدمات التي تساعد علو ادامة المالقات بهين جميهع سهكان المدينهة متهل الخهدمات الترفيهيهة والتةافيهة 

 والحدائ  المامة .

 -شاكل البيئية وتشمل مـــــايأتي :الم  -ط

 التلو  الناتن عن هبوب الرياح المتربة من المناط  الصحراوية .  -1

التلو  الناتن عن المصانع الذي تتمري ل  المناط  الواقمة في مهب الرياح الةادمة من المصانع  -2

 وخاصة الصناعات االنشائية في الدول النامية .

 ركة المرورية وخاصة مركبات الحمل .التلو  الناتن عن الح -3

اقتصههادية  ات التوسههع المسههتةبلي التههي تههم ذكرههها سههابةا والتههي يحتههاج بمضههها الههو كلههفدمحههد -ي 

 لتجاوزها.

 مشاكل تنفيذية وتشمل الجوانب بالتية :  - 
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 الجديد للمدينة. موقع بخر يتناسب مع التوسعنةل مركز المدينة الحالي إلو -1

 جديدة لخدمة المناط  الممرانية الجديدة . استحدا  مراكز -2

 إنشاء جسور ومد طرق لتسهيل االتصال بين أجزاء المدينة الةديمة والحديتة . -3

 أساليب توسع المدن خارج التصميم اجساسي -3

 بمد اختيار المنطةة الالئمة للتوسع الممراني يتم اختيار افضل االساليب جستغاللها ومنها ما يأتي :

 : التوسع المتراكز  –1

تزحههف بمههي المههدن نحههو المنههاط  المرشههحة لتوسههمها بشههكل تههدريجي مههن المنههاط  الةائمههة نحههو 

محاورالتوسع وخاصة المحاذية للتصميم وخالية من المموقات وتمر خاللها طرق مواصالت تربطهها 

اط  , وعلهو بمركز المدينة , وتظهر في تل  المناط  مراكز تجارية صهغيرة لخدمهة سهكان تله  المنه

 المموم تةل الكتافة السكانية والممرانية باالبتماد عن مركز المدينة . 

 :التوسع على شكل مدن توابع -2

يواج  توسع بمي المدن علو المناط  المحاذية لها مموقات لذا يكون توسمها علو شكل مهدن جديهدة 

تهأمن سههولة االتصهال بهين مستةلة نسبيا عن المدن اجصلية وتتصل ببمضها بطرق مواصهالت جيهده 

المدينة اجصهلية والتابمهة , كمها تكهون تله  الطهرق مشهجمة النتشهار المؤسسهات الصهناعية والتجاريهة 

علو امتدادها , ويكون بهين المدينهة اجصهلية والتابمهة فهراغ , وفهي بمهي المهدن يسهتمر التوسهع نحهو 

 بمضهما حتو يلتةيا مما فيكونان مدن كبيرة ) متروبولس ( .

 – 30د منمت بمي الدول توسع المدن نحو بمضها وحددت الطاقة االستيمابية لكل مدينهة تابمهة ) وق

أخهرل جقامهة مهدن  ةالف نسمة ( , وعندما تصهل الهو طاقتهها االسهتيمابية يهتم االنتةهال إلهو منطةه 50

مها حهد   جديدة , وتحاط كل مدينة بحزام اخضر لمنع توسع المدينة خارج التصميم الممد لها , وههذا

 في مدن باريس ولندن والةاهرة , ويكون تخطيط المدن التوابع وف  اسس هي :

 وجود مركز للمدينة سواء لاعمال المامة او التجارية او الصناعية .  -أ 

 ارتباط أنحاء المدينة بمركزها . -ب
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ماتل و التجمهع توزيع اجنشطة والخدمات المختلفة حول المركز بطرق مختلفة متل التوزيع المت  –ج 

 اجفةي الهندسي والتجمع الممودي الذي يصل الو عدة أدوار . 

 ضمان اتصال كفوء مع المدينة اجصلية باستخدام كل وسائل النةل .   -د

 عند اعتمادها علو المدينة اجصلية .  ةتحةي  الكفاية الذاتية للمدينة التابم –هـ 

غط علو المدن الكبيرة , وقد تكون لسكن المهاملين فهي ويستخدم هذا اجسلوب في التوسع لتخفيف الض

المههدن الكبيههرة او لنةههل بمههي اجنشههطة منههها , لههذا تكههن بمههي المههدن التابمههة جامميههة او صههناعية او 

 سياحية . 

 :  التوسع القطاعي  –3

يجمع ههذا النهو   مهن التوسهع بهين المتراكهز والتوابهع , اذ يكهون علهو شهكل قطاعهات قريبهة مهن      

ها بطهرق مواصهالت , وتتضهمن تله  الةطاعهات انشهطة مختلفهة لسهد حاجهة ضهلمدينة وتهرتبط مهع بما

سكانها , وبمرور الهزمن يسهتمر توسهع الةطاعهات والمدينهة بأتجهاه بمضهها حتهو تلتةهي لتكهون الشهكل 

المام للمدينة , كما ان توسع المدينة يبةهو مفتوحها فهي بمهي االتجاههات خهارج تله  الةطاعهات لتهوفر 

 الري المالئمة لتوسع المدينة . ا

 :  التوسع الطولي  -4

فيها إمكانات للتوسهع اال فهي اتجاههات محهددة ,  ريظهر هذا النو  من التوسع في المواقع التي ال تتوف

وقد يكون في اتجاه واحد او اتجاهين متماكسين متل المواقع الساحلية أو النهريهة أو السهفوح الجبليهة , 

لنو  ارتفا  كلفة توفير الخدمات المختلفة لسكانها لتباعهد أطهراف المدينهة , خاصهة ومن سلبيات هذا ا

 اذا كان النطاق الذي تتوسع علي  ضي . . 

 : التوسع المتناثر – 5

تتوسع بمي المدن من خالل اقامة عدد من المراكز الحضرية بشكل متباعهد وممهزول عهن بمضهها , 

او منخفضهة الكتافهة , وتهرتبط تله  المراكهز الحضهرية مهع اذ تفصل بينهها منهاط  خاليهة مهن السهكان 

المدينة وببمضها بطرق مواصالت جيدة, وربما يختص كل مركز بوظيفة ممينة ) صناعية , تمليمية 
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, تجاريههة , صههحية ( وتتههوفر فههي كههل مركههز خههدمات مختلفههة تكفههي لسههد حاجههة سههكان  , وربمهها يكههون 

 باب االتي  :وجود تل  المراكز غير مخطط بل يمود لالس

وجود مراكز استيطان منفصلة عن بمضها وعن المدينة الرئيسية ويتمتع كل واحد منها بمركز   –أ 

تجاري منفصل او نشاط ممين , وبمرور الزمن تستغل الفراغات التي تفصل بين المراكز حتو 

 تتصل مع بمضها مكونة منطةة حضرية واحدة ذات بؤر متمددة .

ي الضواحي ذات كيان مستةل جزئيا والتي تكون بمجموعها الحيز الحضري نشؤ مراكز جديدة ف -ب

 الكبير .

 أساليب اختيار افضل المناط  لتوسع المدن : –تانيا 

بمد اجراء المسد الميداني لمجهاورات المدينهة وتحديهد افضهل تله  المنهاط   لتهوفر عهدة بهدائل لتوسهع 

 .  (4)م المدينة تم اختيارها وف  عدة متغيرات , جدول رق

المفاضهلة بينهها أيهها  بمهد إجهراءة المهذكوراختيار افضل المناط  لتوسع المدينة وفه  المتغيهرات  ويتم

, أي تكون أولويات فهي اسهتغالل تله  المنهاط  مسهتةبال , وتسهتخدم  يصلد للتوسع الحالي والمستةبلي

 عدة أساليب في تحديد افضل البدائل هـي :

 ار مناط  التوسع الممراني( متغيرات اختي 4جدول رقم ) 
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 * الخدمات االرتكازية )ماء, كهرباء, مجاري, هاتف, طرق(
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 :أسلوب الكلف   – 1

يترتههب عليهه  كلههف اقتصههادية تختلههف مههن منطةههة جخههرل ارتفاعهها او ان توسههع المههدن فههي أي اتجههاه 

عاليههة التكههاليف او بههالمكس واسههمة المسههاحة وقليلههة  اانخفاضهها , فةههد تكههون صههغيرة المسههاحة أال أنههه

ويمكهن مالحظهة إلو عدة عناصر تحتهاج الهو كلهف تختلهف مهن بهد يهل الخهر,   ذل التكاليف , ويمود 

 ( 5دائل المرشحة لتوسع المدينة في المتال الوارد في الجدول رقم ) من خالل المةارنة بين الب ذل 

 ( بدائل توسع المدينة حسب الكلف االقتصادية ) الكلفة بالدوالر( 5جدول رقم ) 

 

 المجمو  الكلي للكلف كلفة الهكتار كلفة توفير اجري للشخص الواحد ترتيب البدائل

 الطاقة  كلفة توفير

 االستيمابية

 سمة 

 يل )هكتار(البد

 رقم البديل 

 الماء الكهرباء المجاري الهاتف الطرق اجري وموقم 

 . شمال المدينة1 900 90000 380 150 220 200 230 150 1330000 14770 14.7 2

 . شرق المدينة2 520 520000 350 175 190 200 240 180 1335000 2567 25.6 3

 . جنوب المدينة3 350 35000 240 160 200 190 200 140 1130000 3228 24 4

 . شمال غرب المدينة4 1800 180000 550 200 250 279 250 200 1720000 955 9.5 1

 

ههو افضهل مهن غيهره النخفهاي كلفهة  4ومن استمراي نتائن الكلف للبدائل اجربمة يتضهد ان البهديل رقهم 

البديل اجول تم التاني والتال  , رغهم ارتفها  كلفهة  الهكتار الواحد او كلفة توفير اجري للفرد الواحد ويلي 

 التاني اال ان  اكتر سمة من التال  والفرق في الكلفة قليل .

 : اسلوب االوزان الترجيحية -2

بنظهر االعتبهار  ذيأخهيار افضل المناط  النه  ال تخمؤشرا كافيا ال يان استخدام أسلوب الكلف ال يمط

كلهف  المتغيرات التةيم بكلف نةديهة بهل ذات ي, حي  توجد بمالبديل جميع المتغيرات التي تؤتر في 

اجتماعية واقتصادية غير منظورة ولهذل  تكهون قيمهها تةديريهة )ممتهاز , جيهد جهدب , جيهد , متوسهط , 

ضميف ( او مؤشرات داللة ) يوجد , اليوجد , بميهد , قريهب , متهوفر, غيهر متهوفر , جزئيها , كليها , 
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 .ممكن , غير ممكن ( 

وعنههد اسههتخدام اسههلوب االوزان الترجيحيههة يمكههن ان تؤخههد جميههع تلهه  المتغيههرات بالحسههبان علههو ان 

 تكون وف  حسابات دقيةة وضوابط علمية وعملية ويمكن استخدام اجسلوب اآلتي : 

  طرق الموصالت –أ 

 درجة 10    كم        2* اقل من    

 =  9      كم           4ـــ  2*    

 = 8      =           6 --ـ 4*    

    *6 – 8            =       6 = 

   *8 – 10           =      4 = 

   *10—2 1                 2 = 

 = 1              12* اكتر من   

 

 كلفة الخدمات االرتكازية -ب

 درجة 10  دوالر      100000* اقل من 

 *100000 --- 200000         8  = 

 *200000 – 400000            6  = 

 *400000 – 600000            4 = 

 *600000 – 800000             2 = 

 = 1                800000* اكتر من 

 

  كلفة تملك االرض –ج 

 درجة 10* بدون كلف                       

 = 9دوالر        100000* اقل من 
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 *100000 - 200000          8 = 

 *200000 – 300000         7 = 

 *300000 – 400000          6 = 

 *400000 – 500000          5 = 

 *500000 – 600000          4 = 

 *600000 – 700000          3 = 

 *700000 – 800000          2 = 

 = 1            800000* اكتر من 

 

 ــ مساحة البديلد 

 درجة  1             هـكتار  200* كل 

 

 الطاقة االستيعابية للبديلهـ 

 درجة 1نسمة             20000* كل 

 حساب الدرجات التقديرية -و

 = 10    * ممتاز                        

 =  9     * جيد جدب                

 = 7 – 8  *   جيد                           

 = 5 – 6        *    متوسط                

 = 3 – 4  * ضميف                          

 = 1 – 2   * ضميف جدب                     

 صفر  * ردلء                             

 حساب المؤشرات العامة  -ز
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ل قريب من نهر أو مورد طبيمي او سياحي يمني ــالمؤشرات المامة ذات مدلوالت سلبية وإيجابية مت

ن مصهدر ـهـل قريهب مـ( , في حين تكون ذات مهدلول سهلبي مته 5يجابي لذا تمطو درجة اكتر من ) إ

( , وكههذل  الحههال بالنسههبة لبةيههة  5تلههو  او منطةههة خطههر وعليهه  تةههل درجههة أهميتههها الههو اقههل مههن ) 

 المؤشرات التي مر ذكرها.

ما يستخدم الباحه  او المخطهط جميهع المتغيهرات فهي ههذا المجهال او يسهتغني عهن بمضهها حسهب ورب

( , ويجههري تحديههد الةيمههة  6االهميههة , ويههتم توضههيد المتغيههرات وقيمههها ومؤشههراتها كمهها  فههي جههدول)

المميارية حسب ما تم ايضاح  في الفةرات السابةة ومن تم الحصول علو نتائن مهن خهالل جمهع الةهيم 

( احتل المرتبهة اجولهو ويليه   2( . وقد تبين من النتائن ان البديل )  7اصة بكل بديل )جدول رقم الخ

 ( علو التوالي .  1و  3( تم )  4البديل ) 
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 البدائل

  
 متوسط 90000

غير 

 ممكن

متوفر 

 جزئيا
 900 8 380 150 200 220 230 150 قريب التوجد جيد توجد

غير 

 ممكن
1 

  
 جيدجدا 52000

ممكن 

 كليا

غير 

 متوفرة
 توجد جيد التوجد

قريب 

 جدا
180 240 190 200 175 350 5 520 

ممكن 

 جزئيا
2 

  
 جيد 35000

غير 

 ممكن
 وفرةمت

 توجد

 جزئيا
 350 4 240 160 190 200 200 140 قريب التوجد جيدجدا

غير 

 ممكن
3. 

  
 متوسط 180000

ممكن 

 جزئيا

غير 

 متوفر
 متوسط التوجد

توجد 

 جزئيا
 1800 5 550 200 270 250 250 200 بعيد

ممكن 

 كليا
4. 

 

 لبسيط( بدائل التوسع العمراني حسب األوزان الترجيحية باألسلوب ا7جدول رقم )

4 101 4.5 8 2 5 3 8 8 6 8 7 7 8 8 6 5 4.5 3 1 

1 108 2.5 9 8 2 10 7 2 8 8 7 8 8 7 6 7 2.5 6 2 

3 106 1.5 7 2 7 5 9 8 6 8 8 8 8 8 8 8 1.5 3 3. 

2 106 9 6 6 2 9 5 4 2 7 7 7 7 7 4 7 9 8 4. 

 

 (درجة 3-1( استخدام األهمية النسبية للمتغيرات )8جدول رقم )

  3 3 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3  

2 189 13.5 24 2 10 3 16 24 12 16 7 7 8 8 6 10 13.5 9 1 

4 184 7.5 27 8 4 10 14 6 16 16 7 8 8 7 6 14 7.5 18 2 

3 186 4.5 21 2 14 5 18 24 12 16 8 8 8 8 8 16 4.5 9 3. 

1 200 27 18 6 4 9 10 12 4 14 7 7 7 7 4 14 27 24 4. 
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ويسمو هذا اجسلوب من اجوزان الترجيحية باجسلوب البسيط , حي  يوجد أسلوب بخر اكتهر فاعليهة 

(, فكلما كان 3-1اجهمية النسبية لكل متغير والتي يتم تحديدها بين) وأهمية من الساب  وذل  باستخدام

   تكون المتغيرات علو تال  مستويات: ــالمتغير اكتر أهمية من غيره يمطو درجة اكبر , وبذل

( درجة متل سمة البديل ,مشاكل التلو  , تجاوز المحددات , سهولة الوصهول , وتضهرب  3)  اجول

 مية النسبية .االه× قيمة المتغير 

فيشههمل البمههد عههن مركههز المدينههة , كلفههة تملهه  االري , التجههانس مههع نسههين المدينههة , امكانيههة  التههاني

 ( درجة . 2التوسع المستةبلي , الةرب من المناط  الترفيهية , ) 

 ( درجة. 1بةية المتغيرات )  التال 

اذ   ئن مختلفهة عهن اجسهلوب السهاب( فكانهت النتها 8وقد طب  ذل  علهو البهدائل السهابةة ) جهدول رقهم 

 احتل البديل الرابع المرتبة اجولو واجول التانية تم التال  والتاني . 

 استخدام  االساليب االحصائية :  -3

ان استخدام االساليب الكمية في اختيار افضل البدائل لتوسع المدينة يساعد علو تاكيهد صهحة الحةهائ  

ختيار,رغم انهها لهم تسهتوعب كهل المناصهر والمتغيهرات التهي يجهب التي يتوصل اليها المخطط في اال

 مراعاتها في اختيار مواقع التوسع , ومن تل  االساليب ما ياتي :

 

 : نموذج التفاعل المكاني -1

يمد نموذج التفاعل المكاني احد اساليب نماذج الجاذبية التي يمتمدها مخططوا المدن والتي يهتم تحليهل 
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يات الفماليههات البشههرية فههي المنههاط  الحضههرية سههواء علههو نطههاق االفههراد او وقيههاس مختلههف مسههتو

مجمههو  السههكان او حركههة السههلع والخههدمات المةدمههة لهههم . ومههن االسههتخدامات التخطيطيههة لنمههاذج 

الجاذبية هو قياس قوة الجذب بين مناط  التوسع الحضري المةترحة وقطاعات المدينة الةائمة ,والتي 

 ل الشكل المتروبولتاني للمدينةستشكل في المستةب

وضد هذا المميار قوة الجذب بين كل بديل والمدينة, فكلما كانت قوة الجذب عاليهة بينهمها يمهد افضهل 

ولهذا ترتب البدائل حسب قوة الجذب مع المدينة. ويكون قانون قوة الجذب التنافسي بين بدائل التوسع 

 ومركز المدينة وف  الصيغة التالية :

din

PnPi
G

di

PiP
G

Pi

PiP
G

di

PiP
G

dijb

PjPi
G

Tij

....
3

3

2

2

1

1
+++

=  

 حي  ان:   

J - بديل التوسع المتنافس 

 I-  مركز المدينة علو اساس حجم السكانPiPj  او المسافة بين كل بديل ومركز المدينة ,dij 

G- . تابت التفاعل بين طرفي الجذب 

b-   ( 2عائ  المسافة ) مةداره تابت 

 

م في كل بديل وحجم سكان المدينة والمسافة بهين ويمتمد في التةييم علو حجم السكان المتوقع استيمابه

كل بديل ومركز المدينة, وإذا ما تم تجاوز تفسير صيغة الةانون المهذكور أعهاله فانه  يشهير الهو نسهبة 

 قوة الجذب لكل بديل قياسا بالبدائل اجخرل .

 ويمكن استخدام الةانون بصيغة مبسطة وكما ياتي :

 −

−

=
b

b

Pjdij

Pjdij
Tij   

 :حي  ان
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Pj  الطاقة االستيمابية للبديل = 

dij  حجم سكان المدينة = 

نسهمة يهراد اختيهار بهدائل لتوسهمها مسهتةبال وتهم اختيهار  132000متال علو ذله  مدينهة عهدد سهكانها 

أربمة بدائل والتي مر ذكرها سابةا متباينة في طاقتها االستيمابية والبمد عهن مركهز المدينهة وكمها فهي 

 ( . 9الجدول رقم )

)9.10(%6.14

5

52000
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180000
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 تال  تم التاني واالول.ويتضد من االختبار ان البديل الرابع اكتر تجاذبا مع المدينة ويلي  البديل ال

 ( بدائل توسع المدينة9جدول رقم )
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 قوة الجذب  النسبة المئوية

 مع المدينة

 البمد عن 

 مركز المدينة )كم(

 الطاقة االستيمابية 

 من السكان

 مساحة البديل

 )هكتار( 

 رقم البديل 

 والموقع

10.9% 14.6 8 90000 900 1 

16.3% 21.6 5 52000 520 2 

16.9% 22.8 4 35000 350 3 

55.9% 74.8 5 180000 1800 4 

 

 نظرية اجساس االقتصادي: -ب

يمتمد هذا النموذج علو ما يمكن ان يوفره البديل مهن فهرص عمهل أساسهية وغيهر أساسهية حسهب      

 ( .  P=F(E)الصيغة )السكان دالة اجيدي الماملة حسب الشكل الدالي 

 حجم الممال اجساسيين وغير اجساسيين Xأي ان السكان يساوي المضاعف السكاني 

)( SBP +=  

 وحسب الشكل الخطي مجمو  االستخدام = الممال اجساسيين + غير اجساسيين

E=B+S. 

وقد تم اعتماد المضاعف السكاني المممول في  في المدن لممرفة اجيدي الماملة لكل بديل, فمن المتال 

عامههل وغيهر اجساسههيين الههذين  2300والممههال اجساسهيين فيههها  132000السهاب  مدينههة عهدد سههكانها 

 أي يكون  14700يمملون في مجال الخدمات المختلفة 

المضاعف السكاني للمدينة =            
230014700

132000
8

+
= 

 ومن خالل هذا المضاعف يمكن ممرفة اجيدي الماملة المتوقمة في كل بديل وكما يأتي:

=ولالبديل أال
8

90000
11250 = 

 3أي ان كهل عامهل أساسهي يةابله   1/3واذا افترضنا ان نسبة الممال اجساسيين الهو غيهر اجساسهيين 
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 . 4عامل خدمي. وعلي  يتم تةسيم عدد اجيدي الماملة في كل بديل علو 

4

11250
2812 281238437عامل أساسي . اما غير اجساسي او الخدمي =  = x= 

= البديل الثاني
8

52000
6500  مجمو  الممال. =

4

6500
1625  عمال أساسيين =

 غير أساسيين 4875=  3 × 1625 .أ

= البديل الثالث
8

35000
4366  مجمو  الممال  =

4

4366
 عمال أساسيين =1091

1091 X 3  =3274  عمال غير أساسيين 

= البديل الرابع
8

180000
22500  مجمو  الممال =

4

22500
5625  عمال أساسيين  =

5625 X 3  =16875 عمال غير أساسيين 

 ية البدائل.ةيظهر من النتائن ان البديل الرابع هو اكتر البدائل سكانا وعماال ويلي  ب

 نموذج هانسن -ج

سههتيمابية المحتملههة مههن السههكان فههي كههل بههديل لالعتمههاد علههو يسههتخدم هههذا النمههوذج لحسههاب الطاقههة اال

 المتغيرات االتية:

 سهولة الوصول.  -1

 الطاقة االستيمابية وف  المميار التخطيطي. -2

 حجم اجيدي الماملة )أساسية وغير أساسية(. -3

 الساب . وبالتطبي  علو المتال 11و 10ويتم ترتيب المملومات الخاصة بالنموذج كما في الجدولين 
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 ( حجم األيدي العاملة والطاقة االستيعابية للبدائل10جدول رقم )

 رقم البديل B.E األيدي العاملة األساسية S.E األيدي العاملة غير األساسية  T.E مجموع األيدي العاملة  الطاقة االستيعابية H.E سعة البديل 

900 90000 11250 8437 2812 1 

520 52000 6500 4875 1625 2 

350 35000 4366 3275 1091 3 

1800 180000 22500 16875 5625 4 

 المجمو  11153 33462 44615 357000 3570

 

 ( المسافات بين البدائل ومناطق الجذب الرئيسة في المدينة11جدول رقم )

 

 لالبدي المدينة التجاري القديم مركز اإلدارية تمنطقة الدوائر والمؤسسا منطقة الخدمات الصناعية منطقة الصناعات الثقيلة

5 6 8 9 1 

3 4 5 6 2 

5 3 4 5 3 

4 5 5 6 4 

 

ويحتاج نموذج هانسن الو مصفوفة الوقت التي تتمل  بالمسافة بين البدائل ومراكز االنشطة وبين 

 (12المراكز نفسها فتكون كما في الجدول رقم )

 

 ة/ كم(لوقت لنموذج هانسن )المسافا( مصفوفة 12جدول رقم )

From I to J J=1 J=2 J=3 J=4 
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1=1 5 6 8 9 

2-1 3 4 5 6 

3-1 5 3 4 5 

4-1 4 5 5 6 

 

ويظهر من خالل الحاسوب نتهائن نسهبة الطاقهة االسهتيمابية المحتملهة لكهل بهديل كمها فهي الجهدول رقهم 

(13.) 
 

 ( النسبة المئوية للطاقة االستيعابية المحتملة للبديل13جدول رقم )

 

Zone DI DI/ T D L 

1 2126700 18.18 

2 2057120 17.58 

3 1641150 14.03 

4 5873400 50.21 

 

 (14أما حجم السكان المتوقع في كل بديل وف  مميار الجذب االستيمابي فيكون كما في الجدول رقم )

 ( حجم السكان المتوقع وف  مميار الجذب االستيمابي14جدول رقم )

 

Zone PP AP Difference 

1 85560 90000 - 4440 
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2 54531 52000 + 2531 

3 40077 35000 + 5077 

4 176832 18000 - 3168 

 

 (.15اما التفاعل المكاني للسكان كما في الجدول رقم )

 ( التفاعل المكاني للسكان15جدول رقم )

Aij = TEi / D ( ij)² 

From i to j 1=j 2=j 3=j 4=j Taij 

1=I 1250 180 654 278 2363 

2=I 1250 406 1675 625 3950 

3=I 450 522 1308 556 2836 

4=I 703 260 1675 625 3263 

 

ويمكههن مههن خههالل تحليههل النمههوذج التمههرف علههو الطاقههة االسههتيمابية الةصههول لكههل بههديل مههن خههالل 

 (16استخدام كل اإلمكانات المتاحة ومنها البناء الممودي, جدول رقم )

 

 

 

 

 ة االستيعابية المحتملة في كل بديل( الطاق16جدول رقم )
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Zone Ai Hi DI (Ai Hi) 

1 2363 900 212670 

2 3965 620 205712 

3 2836 350 99120 

4 3263 1800 587340 

 

T 

  1104842 

 

يتضد مما تةدم ان  يمكن زيادة الطاقة االستيمابية لتل  البدائل باستخدام أسلوب البناء الممودي ليصل 

 نسمة إلو اكتر من مليون. 357000ضماف , أي من إلو تالتة إ
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 مصـادر الفصـل الخـامس

, 1985 , ـهه  د. نههايف محمههود عتههريس؛ قواعههد تخطههيط المههدن, دار الراتههب الجامميههة, االسههكندري1

 .11ص

ـ   اناتولي ريمشـا؛ بناء وتخطيط المدن في المنهاط  الحهارة. ترجمهة  د.داود سهلمان المنيهر,  حلهب 2

 . 73ص 1977, سوريا 

خلف حسين علي الدليمي؛ بدائل النمو الحضهري للمهدن المحهددة التوسهع, رسهالة ماجسهتير غيهر   - 3

 .125, ص1990منشورة مةدمة الو جاممة بغداد, 
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 الفصل السادس

 

 

واعــداد المخــطـطات  علو أري المدينة توزيع االســتمماالت واجنشطة

 والتصـاميم

 دمـةالمةـ

إن توفير البيئة الممرانية المناسبة يحتاج إلو تفاعل المخطط والمصمم والمسهتفيد , فلكهل واحهد منهمها 

وجهههة نظههر ممينههة وجميمههها تصههب فههي تههوفير المكههان المالئههم لسههكن اإلنسههان وفهه  متغيههرات بيئيههة 

م االعتمهاد علهو وطبيمية واجتماعية واقتصادية وعمرانية مستمدة من الواقع الحةيةي لكل منطةة وعهد

في كتير من اجحيان مع البيئهة لهذا تتحهول إلهو وبهاء  مالمخططات والتصاميم المستوردة التي ال تنسج

علهو اإلنسهان , ومتهال ذله  المخططهات والتصهاميم الغربيهة التهي صهممت بمها يهتالئم وطبيمهة المنهها, 

ة المربيههة الحههارة وضههمت اجوربههي البههارد عمومهها وحيههاتهم االجتماعيههة , فمنههدما نةلههت الههو المنطةهه

اإلنسان في مأزق وجابهت  مشاكل كتيرة لمدم مالئمتها بيئيا واجتماعيا , فاإلنسان المربي كهان يمهين 

فهي بيئهة مفتوحهة الصههحراء والريهف والبيهت المربههي الةهديم ذو المسهاحة الواسهمة مههع وجهود فنهاء فههي 

ة المسهاكن وانه  مفتهوح الهو الهداخل , وسط  يممل علو تحسين البيئة , فضال عن االستةاللية عهن بةيه

 لذا يتحر  أفراد المائلة في داخل  بحرية تامة . 

أما في التصاميم الجديدة المتمتلة بالممارات المتمددة الطواب  تحتوي علو شة  سكنية عديدة صهغيرة 
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افهذ المساحة سجن اإلنسان نفس  بين جدرانها بميهدا عهن الطبيمهة فضهال عهن عهدم حريته  فهي فهتد النو

جنها تطل علو اآلخرين , حي  انةطمت عالقت  بالطبيمة لذا انمكست بتهار ذله  علهو تصهرفات  فاخهذ 

يميل الو االنطهواء والشهمور بمهدم الراحهة وبالتهالي علهو إبداعاته  وعطهاءه ولكهن النشهمر بهها بشهكل 

 ملموس الننا النتحسس مشاعر االخرين .

مع عادات وتةاليهد المجتمهع المربهي وتمهاليم  مميم ال تنسجواالمر لم يتوقف عند هذا الحد بل ان التصا

 الشريمة اإلسالمية من جوانب متمددة منها ما يأتي :

المهرأة  ذاليمكهن فصهل مجهالس الرجهال عهن النسهاء وعليه  ال تأخه بحيه صغر مساحة المسهكن   – 1

 حريتها عند وجود ضيوف .

لحمام ( عن بةية أجزاء المسكن متهل غرفهة عدم إمكانية عزل مواقع غرف الخدمات ) المطبو وا  -2

 أحهوايالنوم والصالة لذا تنتشر الروائد الكريهة في كل ارجاء المسكن , واالهم من ذل  عدم عزل 

الوضوء عن الحمامات وهذا يتماري مع الشريمة اإلسهالمية جنه  عنهد الوضهوء يجهب الهدعاء وذله  

لو إ أدللم تأخذ بنظر االعتبار اتجاه الرياح مما  غير ممكن قول  في الحمام , كما ان بمي التصاميم

 انتشار الروائد داخل المسكن والممارة عامة .

وعدم الةدرة علو استيماب  اتسهم تل  التصاميم في أضماف المالقات االجتماعية لصغر مساحته  -3

دة اسهر وانه  عدد كبير من اجقارب كما كان في البيت المربي الةديم الهذي كهان يجمهع بهين جدرانه  عه

ملتةو لاقارب وخاصة في المناسبات واجعياد لسمة مساحتها , فهي حهين اصهبد الضهيف عبئها كبيهرا 

 .علو ساكني الممارات حتو وان كان من اقرب اجقرباء 

وممهها زاد فههي المشههكلة طبيمههة تةافههة المجتمههع فمنههدما يسههكن الممههارات أنههاس غيههر متحضههرين تحههد  

والمهرف االجتمهاعي والتةاليهد السهائدة فهي  مات الهبمي بمها ال ينسهجمشاكل كتيرة بسهبب سهوء تصهرف

المجتمع الحضري وخاصة من قبل بمي الشباب واجطفهال فينهتن عهن ذله  عالقهات غيهر طيبهة بهين 

 السكان, فضال عن المب  بأجهزة الخدمات المختلفة فتةلل من كفاءتها.

ول المسههؤولية فههي تههوفير مخططههات نسههتخلص ممهها تةههدم إن علههو المخطههط والمصههمم ان يكونهها بمسههت

والههربط بههين اجصههالة  يوتصهاميم تحةهه  الراحههة واالمههان مههن خههالل االسهتفادة مههن التطههور التكنولههوج
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والمماصرة للحفاظ علو الصهفات والخصهائص الحميهدة التهي كرمنها هللا سهبحان  وتملهو بهها واالبتمهاد 

 اما كبيهرا فهي مجهال الممرفهة والتكنولوجيهعن التةليد اجعمو لكل ما نشاهده في الغرب الذي حة  تةهد

حة  تخلفا في الحياة االجتماعية الخالية من الةيم الروحية .وعلي  يجب أن تتضمن المخططات   أال ان

 والتصاميم كل ما يحتاج  اإلنسان من خدمات داخل  المسكن وخارج  . 

المختلفهة علهو اري المدينهة وفي هذا المجال سيتم التطرق الو توزيع استمماالت اجري واجنشهطة 

وكيفية إعداد التصاميم لها . حي  يتهأتر توزيهع اسهتممالت االري بمهدة عوامهل كمها فهي الشهكل رقهم 

(44) 
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 ( الموامل المؤترة علو توزيع استمماالت االري44شكل رقم )
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 واجنشطة أوال ــ توزيــع اســتمماالت اجري

بمهههد ان يهههتم اختيهههار اجري المالئمهههة جقامهههة مدينهههة جديهههدة او توسهههع مدينهههة قائمهههة يجهههري توزيهههع 

 االستمماالت واجنشطة عليها والمتمتلة بما يأتي :

 استممال سـكني   – 1

 استممال تجاري    -2

 صناعية .مناط  صناعات وخدمات    –3

 ابتدائية, مدارس تانوية, مماهد, جاممات (.مؤسـسات تمليمية ) رياي أطفال, مدارس    -4

 استمماالت دينية ) مساجد , ممابد , كنائس (.  – 5

 , مراكز صحية وإسماف (. تمؤسـسات صحية ) مستشفيات , مستوصفا  -6

 مناط  ترفيهية رياضية ) مالعب , أندية رياضية , دور شباب (.  – 7

 حدائ  عامة ومتنزهات.  – 8

 ة واترية .أماكن سياحي  – 9

 أبنية حكومية ) إدارية , قضاء , أمن وغيرها( .   – 10

 خدمات ارتكازية او تحتية ) مشاريع ماء , كهرباء, هاتف, مجاري (.   –11

 استمماالت خاصة ) مواقع عسكرية , مفاعالت نووية (.  –12

نةهل,  مواقهف استمماالت النةل واالتصاالت ) بريد, مطارات, محطهات سهكة قطهار, كراجهات   –13

 سيارات (.

 استمماالت زراعية لمحاصيل سريمة التلف.  – 14

 مةابر.  – 15

 

ويجههري توزيههع االسههتمماالت علههو اري المدينههة بنسههب متباينههة إذ يحتههل االسههتممال السههكني المرتبههة 

 20% ويلي  الشوار  وخدمات النةل وتصهل فهي الغالهب اكتهر مهن  43 – 35ما بين حاجولو وتتراو
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% والتجهاري حهوالي  10% والصناعات والخدمات الصناعية حهوالي  15لحدائ  والمالعب % تم ا

 (1)% , ويلي ذل  بةية االستمماالت . 3

ومن الجدير بالذكر أن نسبة تل  االستمماالت تتباين من دولهة إلهو أخهرل ومهن مدينهة جخهرل ضهمن 

 الدولة الواحدة , ففي الواليات المتحدة كانت النسب كاالتي :

 االستممال المدن الرئيسية المدن التوابع

 السكن 39.70% 42%

 الصناعات والخدمات الصناعية 11.30% 12.5%

 التجاري 3.32% 2.45%

 الطرق وخدمات النةل 28.10% 27.67%

 خدمات عامة 10.93% 10.93%

 مناط  ترفيهية 6.74% 4.37%

 

ب تلهه  االسههتمماالت تتبههاين مههن مدينههة إلههو وتشههير الدراسههات الحضههرية فههي الواليههات المتحههدة إن نسهه

 كما يأتي: 1985-1939أخرل وكانت بصورة عامة خالل الفترة ما بين عامي 

 النسبة                                         االستعمال

 %39 - 35           . السكني1

 %11-10  . الصناعة والخدمات الصناعية      2
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 %5 -4.8       . التجاري 3

 %26 -20       . الطرق4

 %18 -15      . مدارس وفضاءات5

 (2ويظهر مما تةدم ان الفوارق محدودة في المدن اجمريكية خالل تل  الفترة .)

ن ويكه أما في المدن المربية فربما تكون متباينة مهن مدينهة جخهرل وبنسهب متفاوتهة, وعلهو الممهوم ال

نسب االستمماالت في مدينة الرمادي عاصمة إقلهيم االنبهار فهي التباين كبيرا, فملو سبيل المتال كانت 

 كما يأتي : 1990المراق في عام 

 النسبة المئوية                                          االستعمال

  42    . السكني            1

 7   . الصناعة والخدمات الصناعية 2

 3     . التجاري 3

 9    . المدارس والفضاءات 4

 10       . الطرق5

 5     . خدمات عامة6

حيهه  يفهههوق االسههتممال السهههكني فهههي المدينههة  مههها عليهه  فهههي المهههدن اجمريكيههة فهههي حههين تةهههل نسهههبة 

( ومن الجدير بالذكر إن حصة الفرد من اجنشطة والخدمات تتباين من بلهد  3االستمماالت اجخرل .)

يهز الهذي تشهغل  ولكهن علهو الممهوم تكهون حصهة الخر ومن مدينة جخرل حسب طبيمة توزيمها والح

وربمها تةهل عهن ذله  فهي المديهد مهن الهدول السهباب كتيهرة وتكهون حصهة  2م 120و 80الفرد ما بين 

 الفرد وف  المميار المذكور بالمتر المربع كما ياتي :

 2المساحة م                        النشاط أو الخدمة

 55-45     السكن 

 8-5  ت الصناعيةالصناعة والخدما
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 2-1     التجاري

 12-8     النةل 

 1– 0.5     الصحية

 4-3     التمليمية

 20-13   ترفيهية ومناط  خضراء

 6-4  خدمات إدارية ومراف  عامة

 أسس توزيع استمماالت اجري

اجري علهو المنطةهة الحضهرية ليسهت بالممليهة البسهيطة فهناله  عهدة عناصهر  تإن توزيع اسهتمماال

مراعاتههها طبيميههة وبشههرية وتخطيطيههة وبيئيههة وهيدرولوجيههة يههتم علههو أساسههها تحديههد الموضههع  يجههب

 مار الذكر(علو ان يتحة  من التوزيع مـــــا ياتي : 44المالئم لكل استممال )شكل رقم 

 توزيع االستمماالت بشكل متجانس وبنسب تتف  مع الممايير التخطيطية التي مر ذكرها . -1

واقع المرتفمهة ذات التكوينهات الماليهة التحمهل والبميهدة عهن المشهاكل والتلهو  ومخهاطر اختيار الم -2

 الفيضانات واالنهيارات والهبوط وغيرها .

 تخطيط المواقع الصناعية والخدمات الصناعية في مواقع ال تؤتر علو المدينة . -3

وتحديههد وسههائل النةههل تخطههيط الطههرق بمهها يحةهه  انسههيابية المههرور وسهههولة التنةههل دون مشههاكل  -4

 المالئمة كالحافالت والةطارات .

 توزيع الخدمات المامة بما يخدم كافة سكان المدينة . -5

 توزيع المواقع الترفيهية والتةافية والمساحات الخضراء علو كافة ارجاء المدينة . -6

ل بالنسهبة يجري إعداد مخططات أساسية لتوزيع استمماالت اجري التي توضهد موقهع كهل اسهتمماو

لاري الحضرية واالستمماالت اجخرل ويكون ذل  بواسهطة رمهوز او ألهوان او تضهليل , الشهكلين 

 ( . 46و 45)

 ( توزيع استمماالت اجري بالرموز45شكل رقم )
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 ( توزيع استمماالت اجري بالتضليل46شكل )
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وتمد هذه المخططات شاملة, كمها تمهد مخططهات تفصهيلية لكهل اسهتممال توضهد طبيمهة امتهداده علهو 

اجري ومهها يتضههمن  مههن أنشههطة وخههدمات متههل مخطههط المنطةههة السههكنية الههذي يتضههمن المسههاكن 

 ب(.أ و  47وخدمات التمليم والصحة والترفي  والطرق وغيرها . الشكلين )
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 أ( توزيع استمماالت اجري الحضرية 47شكل) 
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 ب( توزيع االستمماالت علو اري المدينة 47شكل )

 

 

 

ة يشمل توزيع جميع االسهتمماالت ومن الجدير بالذكر ان تخطيط استمماالت اجري في المدن الجديد

والخدمات ,لهذا يختلهف عمها فهي منهاط  توسهع المهدن الةائمهة الهذي يكهون متفةها ومتجانسها مهع الهيكهل 

التخطيطي والممراني الةائم ومكمل ل  في توفير الخدمات المختلفة  ويكون علو شكل محهالت سهكنية 

 او أحياء جديدة .                      



 - 169 -  

 يــع اســـــتمماالت اجري نظريات تــوز

 ظهرت عدة نظريات حول توزيع استمماالت اجري منها ما يأتي:-1

 نظرية النمو المركزي او الدائري ) بيرجــس(. – 1

تنص النظرية علو أن توزيع استمماالت اجري يكون علو شهكل انطةه  دائريهة 

مدينهة باالتجهاه , وتمتمد تل  النظرية علو طبيمة تغير أسمار اجري من وسط ال

نحو أطرافها وسهولة الوصول, لهذل  يهتم توزيهع اسهتمماالت اجري علهو شهكل 

 أ ( ويكون علو النحو االتي : 48حلةات, شكل رقم )

 قلب المدينة التجاري . -أ  

 منطةة انتةالية ) سكنية تجارية(. -ب  

 منطةة سكن الممال . -ج  

 منطةة سكن ذوي الد خل المرتفع. -د  

 منطةة الضواحي . -هـ  

 نظرية الةطاعات ) هـومر هـوت (. -2

مضمون هذه النظرية توزيع استمماالت االري علو شكل قطاعات متناسهةة يحتهل المركهز التجهاري 

 ب( وكما يأتي : 48وسط المدينة , وتوز  بةية االنشطة باالبتماد عن المركز , شكل رقم) 

 مركز تجاري . –أ 

 خفيفة . تجارة جملة وصناعات -ب  

 منطةة سكنية لذوي الدخل المحدود . -ج

 منطةة سكنية لذوي الدخل المتوسط.  -د

 منطةة سكنية لاغنياء .-هـ
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 ( نظريات توزيع استمماالت اجري48شكل )
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 ) هارس و اولمان(.  ةنظرية النويات المتمدد -3

ة عن النوعين السابةين في توزيع استمماالت اجري اذ تكون تختلف هذه النظري

ج ( وكمها  48علو شكل نول متمددة موزعهة علهو اري المدينهة , شهكل رقهم ) 

 يأتي :

 مركز تجاري رئيسي .      -أ

 تجارة جملة وصناعات خفيفة . -ب

 منطةة سكنية لذوي الدخل المحدود . -ج

 .لذوي الدخل المحدودمنطةة سكنية  -د

 منطةة سكنية لالغنياء. -ـه

 صناعات تةيلة . -و

 مراكز تجارية في اطراف المدينة . -ح

 ضواحي سكنية . -ط

 (4)ضواحي صناعية . - 

 .نظرية كريســتالر –4

فههي توزيههع الممههران علههو سههطد اجري  كريسههتالر فههي نظريتهه  الههو البحهه  عههن أسههاس يههتحكميهههدف 

دن مركهزا لتةهديم الخهدمات جقلهيم ممهين لهذا  ال يمكهن ان وتحديد المالقة بين أحجامها, حي  تمتهل المه
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تمتد فوق كل اإلقليم , اال ان  يمكن توزيع الخدمات علو اري المدينة وضمن مسهافات يمكهن قطمهها 

وهذا يحتاج الو ممرفة المسافة المتالية التي تفصل بهين المهدن ذات  ،بدون مشةة وخالل زمن ممةول 

ويجري تحديد منطةة النفوذ ) اقليم المدينة( بما يتف  وحاجات سهكان  ،يةالخدمات اجساسية او المركز

ولهيس مهن الضهروري ان تتفه  مجهاالت نفهوذ كهل خدمهة أو  االقليم الهو المديهد مهن السهلع والخهدمات,

في مجال حدود انتشارها مهع السهلع االخهرل. وقهد اعتبهر كريسهتالر ان الهدائرة الشهكل الهندسهي  ةسلم

امههل المسههافة المتسههاوية مههن كههل الجهههات بحيهه  تكههون اطههراف النطههاق علههو ابمههاد الههذي يتههوفر فيهه  ع

متساوية عن مركز المدينة , وخاصة الشكل السداسي يمد الشكل المتالي القليم المدينهة واقهرب وضهع 

للدائرة , ومناسب لتةديم الخدمات المركزية في المدينة , لذا تسمو تل  النظرية بالسداسية, شهكل رقهم 

 فراغات بدون خدمة ويظهر ذل  في مواقع التماس الدائرية .  , ومن مزايا هذا الشكل ال يتر( 49)

 ( توزيع الخدمات علو المدن حسب نظرية كرستالر49شكل )
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حة اإلقلهيم, ولهذل  الخهدمات مالئهم لمسها زعهدد مراكه لوقد يؤدي توزيع الخدمات بهذا الشكل إلهو جمه

 شكل سداسي تتركز المدن في وسط  . ةتأخذ نطاقات نفوذ المدن المتجاور

 وتتباين المدن في الحجم واجهمية وقوة النفوذ وتصنف الو نوعين هي :

 مدن كبرل تتوفر فيها مراكز خدمات متنوعة لذا يتسع نطاقها ومجال نفوذها .   –أ 

وتمد جزء منها في تةديم خدماتها متل مدن التوابع , اال ان  في  مدن صغيرة تابمة للمدن الكبرل -ب 

نظرية كريستالر يحيط بالمدينة الكبهرل سهتة مهدن صهغيرة تبمهد عنهها علهو مسهافات متسهاوية , شهكل 

 (. 50رقم) 

وقد طبةت النظرية علو جنهوب ألمانيها فكهان الشهكل قريهب للواقهع الهذي نصهت عليه  النظريهة , شهكل 

 (5)(. 51رقم) 

 ( نطاق نفوذ الخدمات باالقليم50شكل )
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 ( تطبي  نظرية كرستالر علو جنوب المانيا51شكل )

 

 

 نظرية شــابــو: - 5

علهو ان توزيههع اسههتمماالت  1952تهنص هههذه النظريهة التههي ظههرت بمههد النظريهات السههابةة فهي عههام 
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و إقليم المدينة يكون علو شكل حلةهات مركزيهة دائريهة تصهل الهو تهال  انطةهة االري الحضرية عل

 ( وتشمل ما يأتي :  52رئيسية , شكل رقم ) 

ذات كتافهة منخفضهة عمرانيها  االضاحية الةريبة وتحيط بالمنطةة الممرانية وتمد جزءا منها أال أنه -أ 

 ( . Aوسكانيا ,حي  تفصل بينها فضاءات,)  نطاق

تمتمد عليهها فهي  االوسطو : وهي منطةة تجممات سكانية تةع خارج حدود المدينة أال أنه الضاحية-ب

 B)           توفير الخدمات المختلفة ) نطاق 

الضاحية البميدة : وهي مناط  تةع علو مسافة بميدة عن مركز المدينة وعالقتها بها محددة جهدا)  -ج

 (.Cنطاق 

 نظرية فيكتور جــرون: -6

والتي أوضد فيها طبيمهة توزيهع اسهتمماالت االري الحضهرية  1964ور بهذه النظرية عام جاء فيكت

 ( ويكون كاآلتي : 53, شكل رقم ) 

 ( نظرية شابو52شكل )

 

 

 ( نظرية فكتور جرون53شكل )
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 Central Business District (C.B.D) مركز المدينة الكبير الرئيسي: –أ 

( الهذي يمهد مهن اكتهر المنهاط  تطهورا  Aويمتل منطةة االعمال المركزية والتجارية وتشمل النطهاق) 

 لتركز اجنشطة المتنوعة في  , تجارية وتةافية وحكومية وسكنية.

 مــراكز تانوية : -ب 

بمركز المدينة وتمتل مراكز تانوية أذ تحتوي علو أنشطة وهي المنطةة المحيطة 

 ( .  Bحضارية مختلفة وعلو مسافة قريبة من قلب المدينة ) نطاق 

 اطــار قلب المدينة :  -ج

 (. Cوتمني المنطةة المحيطة بالمرا كز التانوية حي  تتركز بمي االنشطة في تل  المنطةة ) نطاق 

ضههمن حههدود المدينههة والتههي تشههغلها اسههتمماالت متنوعههة , عمههارات  المنههاط  الممرانيههة الواقمههة –د 

 (. Eسكنية او مساكن منفردة ومتاجر محلية ومراكز تةافية وخدمات اخرل , ) نطاق 
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منهاط  عمرانيههة خهارج حههدود المدينهة وتتضههمن خهدمات متنوعهة  كمهها فهي الههنمط السهاب  االانههها  -ههـ

  (. Fخارج الحدود البلدية للمدينة ) نطاق 

 منطةة الضواحي :  -و

وتستغل لبناء المساكن الراقية , حي  تجمع متهل تله  المنهاط  بهين الخصهائص الحضهرية والريفيهة ) 

 (. Gنطاق 

 اقليم المدينة :  -ز

ويشمل جميع المساحات التي تةع خارج المدينة والتي تمتمد علو المدينة في الحصول علهو الخهدمات 

 (  H  ( .)6المختلفة) نطاق 

 إعداد المخطــطات والتصاميم. -نياتا

بمد توزيع اسهتمماالت اجري علهو اري المدينهة وتحديهد الموضهع المالئهم لكهل اسهتممال يهتم إعهداد 

مخططات تفصيلية وتصاميم خاصة بكل استممال تكهون منسهجمة ومكملهة لمها يجاورهها مهن اجنشهطة 

 ي:اجخرل, وللتوضيد سيتم تناول كل استممال علو حده وكما يأت

 تخطيط وتصميم المواقع السكنية  - 1

ان تخطههيط المواقههع السههكنية يكههون علههو مسههتويات تبههدأ بمهها يسههمو بلههو  سههكني وتنتهههي بههالتجمع   

 ( اذ يكون التسلسل كاتي : 54الحضري الذي يتكون من عدة مدن , شكل رقم ) 

بينهها  لتجهاورة ال يفصه: ويمني مساحة من اجري يتم تةسهيمها الهو قطهع سهكنية م بلو  سكني   -أ 

الهو  200شيء وبمساحات حسب المميار المطب  في البلد او المدينة , فملو سبيل المتال فهي المهراق 

طهول  زفهي المهدن الصهغيرة , وفهي الغالهب ال يتجهاو 2م 300الو  250في المدن الكبيرة و  2م 250

 م . 100البلو  

مهن البلوكهات حسهب المسهاحة المخصصهة لتله  : وتمني منطةة سكنية تضم عهدد  المحلة السكنية -ب

المحلههة وعههدد السههكان المخطههط اسههكانهم , كمهها انههها تتضههمن بمههي الخههدمات متههل مدرسههة ابتدائيههة 

وروضههة ومحههال تجاريههة ومراكههز ترفيهيههة لخدمههة سههكانها , والمحلههة السههكنية تمنههي وحههدة الجههوار ) 
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Neigbourhood .) 

سهمة تضهم عهدد مهن المحهالت السهكنية ويتضهمن خهدمات : ويشمل منطةهة سهكنية واالحي السكني  -ج

عامة لجميع سكان المحالت فضآل عن الخدمات المتوفرة في كل محلة , متل مدرسهة تانويهة , مسهجد 

 كبير , مركز تةافي , نادي رياضي , خدمات نةل واتصاالت , مركز تجاري , مركز صحي .

مات متنوعة لخدمة جميع السهكان متهل مركهز وتضم عدد من االحياء السكنية وتتضمن خد المدينة -د

تجاري رئيسي كبير , مستشفيات , جاممة او مماهد , حدائ  عامة, مسجد رئيسي , خدمات صهناعية 

 , وغيرها من الخدمات .

وفي المدن الكبرل متهل لنهدن وبهاريس والةهاهرة تهم بنهاء مهدن تابمهة لهها قريبهة منهها للسهكن فةهط, أي 

ة ويسكن في الصغيرة , لهدا تخطط متل تل  المهدن السهتيماب عهدد محهدد مهن يممل في المدينة الكبير

 السكان توفر لهم كل الخدمات الالزمة .

 ( انماط التجممات السكانية54شكل )

 

 

جهود فواصهل بينهها : ويمني وجود عدد من المدن علو مسافات متةاربة وعدم و التجمع الحضري -هـ

 والممران متواصل , وقد تكون مدينة كبيرة وحولها مدن صغيرة او مدن كبيرة متجاورة .
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 الجوانب اجتية : ةوعند إعداد التصاميم والمخططات البد من مراعا

 الكتافة السكنية  -1

 عدد السكان في أي مكان         

 والتي علو ضوئها يتم تحديد نوعية المسكن         ــــــــــــــــــــــــــ        وتمني 

 المساحة السكنية المستغلة فمال             

او بيوت منفردة , فالنو  اجول يمنهي توسهع عمهودي يحتهاج الهو مسهاحة اقهل, امها النهو  التهاني  شة 

اجفةهي,  توسع افةي يحتاج الو مساحة اكبر, حي  ترتفع الكتافة السكنية في البنهاء الممهودي وتةهل فهي

وتمد هذه النةطة مهمهة جهدا فهي إعهداد المخططهات لتحديهد المواقهع والمسهاحات واالتجاههات المالئمهة 

 ومواقع الخدمات .

مراعاة المسهتول االجتمهاعي والتةهافي واالقتصهادي للسهكان الهذين يسهتغلون تله  المسهاكن لتجنهب  -2

 . الكتير من المشاكل الناتجة عن ذل  وخاصة في الدول النامية

مراعاة الجانهب االقتصهادي المتمله  بتهوفير الخهدمات المختلفهة ومنهها امتهداد الممهران الهذي بزيادته  تهزداد  -3

 الكلف ويشمل ذل  واجهات االبنية التي يفضل ان تكون ذات واجهات ضيةة وتمتد طوليا في المم  .

 ي .تحديد ارتفا  اجبنية حسب خصائص الموضع والحاجة الو التوسع الممود -4

والجديهههد وخاصهههة فهههي المهههدن الةائمهههة , واالنسهههجام بهههين  متحةيههه  التجهههانس بهههين الممهههران الةهههائ -5

 االستمماالت المجاورة سواء في المدن الةائمة او الجديدة .

 توفير الخدمات المختلفة بما يكفي الحاجة حاضرا ومستةبال ويؤخذ بنظر االعتبار النمو السكاني . -6

تتمري بمي المناط  الواقمة في وسط الصحراء او عند اطرافهها الهو مشهاكل  المشاكل البيئية : -7

التلو  لهبوب رياح قادمة من الصحراء , لذا تتطلب متهل تله  المنهاط  مخططهات وتصهاميم مناسهبة 

 لتل  البيئة .

 تخطيط وتصميم الوحدات السكنية بما يتالئم والخصائص الطبيمية للمنطةة والمتمتلة بما يأتي: -8

 خصائص الموقع والموضع : – أ
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تةع بمي المدن اما علو ساحل بحر او محيط او بحيرة او نهر اذ يمتد الممران بمحاذاة السهاحل      

ان توفرت الشروط لذا يتم تخطيط الوحدات السكنية بأتجاه منسجم مهع خصهائص الموقهع والموضهع , 

( , اذ تتحكم تل   55, شكل رقم) وربما يكون الموقع علو سفوح مرتفمات او ضمن منطةة متضرسة

والمنا, السائد ومكونات السهفوح  االمناصر بشكل واتجاه المخططات والتصاميم حسب طبيمة امتداده

 ودرجة انحدارها والممليات التي تتمري لها .

 المنا, السائد : –ب  

اج الهو دراسههة ان انسهجام المخططهات والتصهاميم للمنها, يمههد مهن الجوانهب المهمهة جههدا التهي تحته    

وافية , فالتصاميم في المناط  الحارة تختلف عمها فهي النهاط  البهاردة , وفهي المنهاط  الحهارة الجافهة 

تختلف عن المناط  الحارة الرطبة , ويظههر ذله  واضهحا فهي الهوطن المربهي الهذي يةهع تحهت تهأتير 

تأتير البحار والمحيطهات هذين النوعين من المنا, , اذ يةع قسم من  تحت تأتير الصحراء واخر تحت 

 , وفي هذا المجال سيتم تناول بمي الممالجات المناخية وكما يأتي :

 ( طبيمة موقع المدينة55شكل )
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 ممالجة الحرارة :  – 1

لتصههاميم التههي تههأتي ممالجههة الحههرارة فههي مةدمههة المناصههر التههي علههو اساسههها توضههع المخططههات  وا

تتضمن ممالجات مناسبة لطبيمة الحرارة السائدة متل المنهاط  الحهارة الجافهة والحهارة الرطبهة ومنهها 

 مايأتي:

 معالجة الحرارة في مخططات وتصاميم المناطق الحارة الجافة : -أ 

  ترتفع درجات الحرارة صيفا وتنخفي شتاءب فهي المنهاط  الصهحراوية لهذا تحتهاج متهل تله  المنهاط

الو مخططات وتصاميم تنسجم مع تل  البيئة ,تةلل من شهدة الحهرارة صهيفا وضهمان الحصهول عليهها 

 شتاءب , ومن خالل اجراءات تخطيطية وتصميمية منها ما يأتي :

وجي  المخططات المامة والتصاميم بأتجاهات وابماد تةلل مهن تهأتير اشهمة الشهمس فهي الصهيف ت – 1

في الشتاء مهن خهالل الهتحكم فهي اتجهاه المخططهات والمبهاني ومواقهع والحصول علو اكبر كمية منها 

 النوافذ حسب زاوية سةوط اشمة الشمس التي يةل ميلها في الصيف ويزداد في الشتاء.

استخدم مواد بناء غير موصلة للحرارة من خارج المبنو الو داخل  وبالمكس, متل الصخور و  -2

البتماد عن استخدام الكتل الكونكريتية االسمنتية التي تمد الطابوق الناري وبسم  مناسب , ويفضل ا

 جيدة التوصيل للحرارة . 

اسههتخدام مههواد والههوان فههي االجههزاء الخارجيههة مههن المبنههو الممرضههة الشههمة الشههمس تسهههم فههي   –3

عكسها وقلة امتصاصها , متل اللون االبيي والرصاصي , ويفضهل االبتمهاد عهن اسهتخدام االسهمنت 

ل  االجزاء الخارجية مهن المبنهو حيه  يهؤدي ذله  الهو امتصهاص اشهمة الشهمس بكميهات في تغطية ت

كبيرة ترفع من درجة حرارة المبنو من الخارج فتنتةهل الهو الهداخل , ويمكهن االكتفهاء بسهد الفراغهات 

التي تفصل بين الصهخور والطهابوق بمهد ان تبنهو بشهكل منهتظم فتظههر بشهكل هندسهي جميهل ومالئهم 

 أ(  56رقم )  للبيئة , شكل

                                     

 ( 56شكل )   
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بناء حائط سمي  يتخلل  فراغ في الوسط يحول دون نفاذ الحرارة الو داخل المبنو, شهكل رقهم )   –4

 ب(. 56

اسههتخدام المههوازل الحراريههة متههل الصههوف الزجههاجي او الفلههين او اللبههاد فههي مههلء فراغههات وسههط   -5

         الحائط. 

 ( 6استخدام المظالت فوق النوافذ واالبواب للحد من كمية ا شمة الشمس الداخلة  الو المبنو .) – 6

اسههتخدام الممالجههات الةديمههة فههي الحههد مههن اشههمة الشههمس الداخلههة الههو المبنههو متههل المشههربيات   –7 

 والشناشيل المارة الذكر .

لهو إ اء المبنهو عرضهة للحهرارة فتممهل علهو نةلههاممالجة سةوف االبنية التي تمد مهن اكتهر اجهز  –8

داخل المبنو خاصة وانها تتكون من االسمنت والحديد والرمل وهي مهواد موصهلة للحهرارة لهذا يجهب 

تغطيتها بمواد عاكسة لالشما  الشمسي وغير موصلة للحرارة. وقد اعتاد النهاس فهي بمهي المنهاط  

ههها كتلههة مههن الكونكريههت االسههمنتي ممهها زاد فههي علههو تغطيههة سههطوح منههازلهم بطبةههة مههن الرمههل فوق

المشكلة حي  تمتص الكتل المليا الحرارة وتنةلهها الهو الرمهل الهذي يمهد موصهل جيهد للحهرارة فيهؤدي 

 الو خزنها فترة طويلة بمد غياب الشمس فيستمر تسربها الو داخل المبنو .
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راري واكتهر تماسهكا , والهدليل علهو ويفضل استخدام التربة الطينية جنها اقل قدرة علو التوصيل الح

 ذل  اجبنية التي تشيد بطوب الطين اكتر برودة في الصيف من التي تبنو بالحجر الرملي .

 ممالجة الحرارة في مخططات وتصاميم المناط  الحارة الرطبة: -ب 

تمهاني منهاط  واسهمة مهن الههوطن المربهي مهن ارتفها  درجههات الحهرارة والرطوبهة وخاصهة المنههاط  

درجهة مئويهة  50لمطلة علو الخلين والبحر المربي , فةد تصل درجات الحرارة صيفا الو اكتر مهن ا

 : يفي المناط  الجافة ومنها ما يأت  وهذا يحتاج الو ممالجات مناخية عالية الفمالية تفوق ما علي

نها افةيها زيادة سمة المناط  المظللة سواء عن طري  زراعة اجشجار التي تنمهو وتنتشهر اغصها – 1

مساحة كبيرة وانها تتحمل شدة الحرارة , وتزر  فوق االرصفة الجانبية للشهوار   بحي  يغطي ظلها

 والجزر الوسطية وفي الساحات المامة ومواقف السيارات.

ترتيهب االبنيهة علههو جهانبي الشههوار  بشهكل يههؤدي الهو تهوفير الظههل لالرصهفة مههن خهالل تراجههع  –2

 يا نحو الشوار  .االدوار السفلو وتةدم المل

زيادة عدد الفتحات ضمن المبهاني جحهدا  تيهارات هوائيهة مسهتمرة مهن خهارج المبنهو الهو داخله  –3

 وبالمكس .

تخطيط الشوار  بما يضمن استمرار تيهار ههوائي مهن خهالل توجيه  تله  الشهوار  بأتجهاه هبهوب – 4

 الرياح.

 ممالجة التهوية – 2

الخر من حي  االتجاه والسهرعة , ففهي بمهي المنهاط  تكهون  تختلف طبيمة الرياح السائدة من مكان

متغيرة االتجاه وفي مناط  اخرل قليلة التغير , وكذل  سرعة الرياح فههي االخهرل تتغيهر مهن فصهل 

 ( . 17الخر ومن مكان الخر , وتتراوح مابين هادئة وعاصفة , جدول رقم) 
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 ( أنواع الرياح وآثارها وسرعتها17جدول رقم )

 ثانية متر/
 السرعة

 األثر الذي تسببه الرياح
االسم او 

 النوع
قوة الرياح بمقياس 

 ميل/ ساعة كم/ ساعة بوفور

 صفر صفر 0.5حتى 
تحرك دخان المداخن رأسيا 

 ببطء
 صفر ساكنة

 1 هادئة تحرك الدخان باتجاه حركتها 3 -1 4.8 – 1.6 1.7

3.3 
6.4 – 

11.2 
 2 يم خفيفنس يشعر اإلنسان بحركتها 7 – 4

5.2 
12.8 – 

19.2 
8 – 12 

يحرك أوراق األشجار 
 باستمرار

 3 نسيم معتدل

7.4 
20.8 –

28.8 
 4 نسيم متوسط يحرك األغصان واألتربة 18 – 13

9.8 
30.4 – 

38 .4 
 5 نسيم قوي يحرك األشجار المتوسطة 24– 19

 6 ريح شديدة تحرك األشجار الكبيرة 31 – 25 40-49.6 12.4

15.2 
51.2 – 

60.8 
 يصعب السير ضدها 38– 32

عاصفة 
 معتدلة

7 

18.2 
62.4 – 

73.6 
 8 عاصفة تكسر األغصان المتوسطة 46 – 39

21.5 
75.2 – 

86.4 
 تقلع البيوت الخشبية البسيطة 54 – 47

عاصفة 
 شديدة

9 

29 
88 – 

120.8 
 تقلع األشجار من جذورها 75 – 55

عاصفة 
 هوجاء

10 

 29اكثر من 
اكثر من 

120 
اكثر من 

80 
تحمل األشخاص والحيوانات 

 والسيارات
 11 زوبعة

 50اكثر من 
تصل الى 

400 
تصل الى 

200 
اكثر قوة من السابق تدمر 

 المباني
أعاصير 

 شديدة
12 

 :يوممالجة التهوية ذات أهمية كبيرة لضمان دخول الرياح الو المباني وخروجها فيتحة  منها ما يأت

الكربهون  دل الهواء الفاسد , أي استبدال هواء المبنو المشبع بتاني أو كسهيإحالل الهواء النةي مح   -أ

الذي بتنفس  اإلنسان بهواء مشبع باجوكسجين , فضال عن التخلص مهن الهروائد الكريههة والضهارة , 

وتتباين طبيمة التهوية من مكان جخر ضهمن المبنهو حسهب الوظيفهة التهي يؤديهها, ففهي المطهبو يجهب 

اء علهو فتهرات قصهيرة تصهل الهو خمهس مهرات كهل سهاعة , فهي حهين تةهل الحاجهة الهو استبدال الههو

التهوية في اججزاء اجخرل من المبنو وتكون مرة او مرتين في الساعة , عهدا اجمهاكن التهي تهزدحم 
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 بالسكان تحتاج الو اكتر من ذل  .

رة الجسم   الهو البيئهة ن خالل عمل تيارات هوائية تحمل حراــات حرارة الجسم مــتلطيف درج -ب 

المحيطة ب  , كما تزيد تل  التيارات من قدرة الرياح علو التبخهر واسهتيماب الرطوبهة والتهي بهدورها 

 تلطف حرارة جسم اإلنسان.

خفي حرارة المبنو من خالل اختالط الهواء الةادم من الخهارج مهع الهذي فهي داخله , اذ يحهد    -ج 

 والذي يتأتر بطبيمة الحائط من حي  قابليت  علو توصيل الحرارة . اختالط بين الهواء الدافئ والبارد

الهتخلص مهن الرطوبهة فهي داخهل المبنهو مههن خهالل مهرور تيهار ههوائي بداخله  بشهكل مسههتمر   -د    

( وتحةي  التهوية يحتاج الو عهدة إجهراءات منهها مها  7ولفترة كافية تساعد علو نةلها خارج المبنو .)

 يأتي:

ت فههي اجبنيههة باتجههاه هبههوب الريههاح لضههمان دخولههها وفتحههات فههي الجهههات اجخههرل تههوفير فتحهها -1

لخروجههها فيحههد  تيههار هههوائي مسههتمر علههو ان ال تكههون الفتحههات متةابلههة تمامهها او فههي أعلههو المبنههو 

م عن اري  1وبالتالي ال تحة  التهوية الجيدة , بل تكون الفتحات منحرفة وعلو ارتفا  ال يزيد عن 

من المواقع المفضلة للفتحات في الحائطين المتجهاورين فهي الجههات المتباعهدة , شهكل رقهم الغرفة , و

(57 .) 

 ( مواقع نوافذ التهوية57شكل )

 

 ممالجات تهوية قديمة :  -2

ير التهوية الجيهدة داخهل اجبنيهة استخدمت في اجبنية المربية الةديمة بمي الممالجات المناخية في توف

والتي تممل علو أساس تغير الضغط الجوي خارج وداخل االبنية فيتحر  الهواء من الضهغط المهالي 
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فهي البحهرين , وههي  لالو الضغط الهواطوء, متهل مالقهف الههواء او الباجهدير فهي بغهداد او البهار جيه

فل حيه  تتجه  تله  الفتحهات مهن اجعلهو عبارة عن فتحات تمتد في وسط الحائط من اجعلو إلو اجس

الو الخارج وباتجاه هبوب الرياح ومن اجسفل الو داخل المبنو , وتكون واسمة مهن اجعلهو وضهيةة 

من اجسفل لزيادة سرعة التيار في الداخل, ويمكن ترطيب الهواء المارفي تله  الفتحهات وخاصهة فهي 

اء فهههي اسهههفل الفتحهههة قبهههل الهههدخول الهههو المنهههاط  الجافهههة مهههن خهههالل امهههرار الههههواء علهههو خهههزان مههه

المبنو,وتممل تل  الفتحات علو احدا  تيار هوائي الو داخل المبنو او من المبنو الو الخارج حسب 

طبيمههة الضههغط , فمنههدما يرتفههع فههي الخههارج تتجهه  الريههاح الههو المبنههو واذا ارتفههع داخههل المبنههو تتجهه  

حههات أتنههاء اليههوم حسههب تبههاين الحههرارة فههي الليههل الريههاح الههو الخههارج , ولههذل  يتبههاين عمههل تلهه  الفت

والنهار والتي يمتمد عليها تغير الضغط الجهوي , ففهي النههار تهدخل الريهاح الهو المبنهو وتخهرج عنهد 

 (. 58الغروب وتمود الي  أتناء الليل , وتكون بطيئة وسط النهار , شكل رقم )

 ( طبيمة عمل المالقف الهوائية خالل اليوم58شكل)

 

 

ومن الممالجات الةديمة اجخرل اجفنية الداخلية التهي تتوسهط اجبنيهة سهواء علهو مسهتول المسهاكن او 

اجبنية الكبيرة , حي  تممل علو أحدا  تيارات هوائية من خارج المبنو الهو داخله  وبهالمكس بسهبب 

 (. 59تباين الضغط, شكل رقم)

فهي الوقهت الحاضهر فتسههتخدم أجههزة تبريهد مختلفهة حديتهة والتههي تهوفر الظهروف المالئمهة حسههب امها 

طبيمة المنا, , اذ تهوفر ههواء بهارد وجهاف فهي المنهاط  الحهارة والرطبهة وبهارد رطهب فهي المنهاط  
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الحارة الجافة , إال أن بمي تل  اججههزة تتبهت فهي الجههات الجانبيهة مهن المبنهو فينهتن عنهها حهرارة 

الية تؤتر علو البيئة المحيطة بالمبنو , لذا يفضل ان تكون في اعلو المبنو للحد من اتارهها وتممهل ع

 الرياح المامة علو ابماد ها إلو اجعلو.

 ( طبيمة عمل االفنية الداخلية في تهوية االبنية59شكل )
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 ات والتصاميم للمحالت واجحياء السكنيةنماذج مــن المــخـطـط

تتبههاين المحههالت واجحيههاء السههكنية فههي مخططاتههها وتصههاميمها مههن مكههان الخههر, لههذا تظهههر بأشههكال 

ومساحات وأحجهام متباينهة , اال انهها تتفه  جميمها فهي تهوفير الخهدمات المختلفهة لسهكانها وفه  ممهايير 

شهكل دائهري تتوسهط  خهدمات مختلفهة لخدمهة  تخطيطية , ويتم تخطيط بمي المحهالت السهكنية علهو

( وتتخههذ اإلحيههاء فههي بمههي اجحيههان نفههس الشههكل وتتضههمن خههدمات أوسههع 60سههكانها, شههكل رقههم )

(, في حين تتخذ بمهي  61ومشتركة لكل المحالت السكنية التي تةع ضمن الحي السكني , شكل رقم)

مهدد السهكان المخطهط إسهكانهم المحالت شكل مربع او مستطيل وتشهغل مسهاحة مهن اجري مناسهبة ل

وطبيمههة التوسههع عمههودي ام أفةههي , لههذل  ظهههرت نمههاذج متنوعههة مههن المحههالت السههكنية , ففههي النمههو 

أ,ب(, امها فهي النمهو  62اجفةي تظهر أشكال مختلفة طولية او مربمة او أي شكل اخر, الشهكلين رقهم)

أ,ب(,  63الطبيميهة ,    الشهكل رقهم ) الممودي فةد ظهرت أشكال متنوعة من النمو بما يتالئم والبيئهة

 ( 64كما ظهرت تصاميم تجمع بين النموذجين اجفةي والممودي , شكل رقم )

 ( محلة سكنية دائرية60شكل )

 

 ( حي سكني دائري61شكل )
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 أ( محلة سكنية مستطيلة62شكل )

 

 ب( محلة سكنية بيضوية62شكل )
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 أ( محلة سكنية ذات بناء عمودي عالي التركز63شكل )

 

 ب( محلة سكنية ذات بناء عمودي قليل التركز63شكل)
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 عمودية وافةية ( محلة سكنية ذات مساكن64شكل )
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امها فيمهها يخههص نظههام الطههرق فغالبها مهها يسههود فههي المحههالت السهكنية عههدة انظمههة متههل النظههام الشههبكي 

(. وتتباين نمهاذج المخططهات والتصهاميم مهن مكهان  cul-de-sacوالشماعي ونظام النهايات المسدودة )

بيمة البيئة السائدة , ففي المناط  الجافة والحارة والخالية من مشاكل التلو  يتم إحاطة جخر حسب ط

(, او يكههون المخطههط  65المحههالت السههكنية بمسههاحات خضههراء للحههد مههن شههدة الحههرارة , شههكل رقههم)

مفتوح الو الخارج والطرق متمرجة وغير مستةيمة للحد من انتةال الرياح المتربة  من خارج المدينة 

 (.  66الو داخلها , شكل رقم )
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وقد تكون المخططات والتصاميم في المناط  الحارة والممرضة الو التلو  مفتوحهة الهو الهداخل مهن 

خالل تخطهيط منهاط  خضهراء وسهط المحهالت السهكنية والتهي تممهل علهو تلطيهف المنها, وتةلهل مهن 

 (.أ,ب 67دخول الغبار الو داخل تل  المحالت السكنية, الشكلين رقم)

 ( مدينة محاطة بحزام أخضر65شكل )

 

 ( مخطط ذو شوار  ملتوية او متمرجة66شكل )
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 أ( مخطط مفتوح الو الداخل67شكل )
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 ب( مخطط مفتوح الو الداخل67شكل )
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اما في المناط  الحارة والرطبة فالمخططات والتصاميم تختلهف عهن النهو  السهاب  اذ يكهون االنفتهاح 

الهداخل لهذا تكهون المخططهات  نحو الخارج والداخل بما يضمن استمرار تيار هوائي من الخهارج الهو

 أ, ب. 68مفتوحة الو الخارج والكتافة الممرانية قليلة , الشكلين 
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 أ( مخطط مفتوح الو الداخل والخارج68شكل )

 

 ب( مخطط مفتوح الو الداخل والخارج68شكل )

 

وقد يظهر توزيع المناط  السهكنية ضهمن مخططهات المهدن واضهحة ومتضهمنة بمهي الخهدمات متهل 

. ويههتم توزيههع الخههدمات وفهه  ممههايير تخطيطيههة  70و  69المههدارس والمنههاط  الخضههراء , الشههكلين 

 عامة بما يتالئم وعدد السكان المخطط إسكانهم . 
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 ت علو اري المدينة( توزيع االستمماال69شكل )

 

 ( مخطط توزيع استمماالت اجري في مدينة بريطانية جديدة70شكل )
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 تخطيط الطرق    -2

همة التي تحتاج الو دقة وتنظيم النها تمتهل ان تخطيط الطرق ضمن اري المدينة من الجوانب الم   

الشرايين التهي تهربط بهين أجزائهها ومهع المنهاط  المجهاورة حسهب أهميهة المدينهة ,فةهد تتضهمن المهدن 

الكبههرل طههرق مههرور سههريع وسههك  حديههد وقطههارات ومههوانئ اذا كانههت تةههع علههو بحههر, فههي حههين ال 

 تتضمن المدن الصغيرة ذل  وربما يةتصر علو السيارات .

وتمد طرق السيارات من اهم أنوا  طرق المواصالت النهها تهربط بهين أجهزاء المدينهة وإلهو مسهتول 

دي وظيفتهها بكفهاءة عاليهة ؤمحدود جدا وهو المسكن , لذا يجب ان تكون وف  ابماد وقياسات دقيةهة لته

أ وب( جهرل تخطهيط الطهرق علهو نفهس المسهاحة بنمطهين  71وضمن مسهاحة محهددة,ففي الشهكلين )

كــهـم ,  3.3ب(  71كـــهـم وفهي الهنمط التهاني ) 4أ( شغلت في  الطرق حيز بلغت مساحت   71ول )اج

 (8)حي  تم استغالل المساحة الزائـدة كحديةة وسطية .

 أوب( تخطيط الطرق ضمن الوحدات السكنية71شكل )

 

 

 

ظيفي لتلبية حاجهة اإلنسهان فهي التنةهل بهين المنهاط  المختلفهة والهذي يمبهر عنه  وتمتل الطرق نشاط و

بمصطلد تولد الرحالت المرتبط بطبيمة توزيع استمماالت اجري ,ومن الخصهائص اجساسهية التهي 
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يجههب ان تتصههف بههها الطههرق تحةيهه  سهههولة الوصههول ومرونههة الحركههة والتنةههل بههين انشههطة المنطةههة 

 الحضرية وخارجها .

 خطيط الطرق يمتمد علو عدة عناصر منها ما ياتي :وت

الوضع الطوبوغرافي لموضع المدينة فكلما كان متضرس وتتخلل  اودية ومنحهدرات شهديدة تميه   -1

 مد الطرق وتةلل من مرونة الحركة والتنةل .

 حجم المرور المتوقع علو الطري  , فكلما ازداد عدد السيارات يجب توسيع الطري  .  -2

طبيمة النةل عبر الطري  ففي النةل المام يحتاج الهو تهوفير محطهات انتظهار علهو طهول الطريه    -3

وعمل مواقف خاصة بحافالت النةل للحد من تاتيرها علو انسيابية المرور. بمها إذا كهان النةهل خهاص 

 النةل عملية تخطيط الطرق. فتكون الحاجة الو ساحات لوقوف السيارات , لذا تحدد نوعية

تحةيهه  اختصههار فههي الههزمن وقلههة الكلفههة واجمههن واالمههان مههن خههالل تةليههل نةههاط التوقههف عنههد   -4

 التةاطمات ونةاط عبور المشاة وخاصة في بداية الدوام ونهايت  .

تخطههيط الطههرق بشههكل متههدرج وعلههو عههدة مسههتويات يههؤدي كههل واحههد منههها خدمههة ممينههة ضههمن  -5

التي تةل سمتها بشهكل تهدريجي حتهو  اخهر مسهتول ( و 18المنطةة الحضرية وخارجها ) جدول رقم 

 ( .72الذي يربط بين اجزاء المحلة السكنية . شكل رقم )
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 ( انظمة حركة المرور داخل و خارج المدينة72شكل )
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لةائمهة ويمكهن تنهاول كهل  منهمها علهو وتخطيط الطرق في المدن الجديدة يختلف عما علي  في المدن ا

 حدة وكما يأتي : 

 تخطيط طرق  المدن الجديدة : – 1

تخطط الطرق في المدن الجديدة بشكل متكامل ويتضمن كهل مسهتويات الطهرق وبأبمهاد مناسهبة لحجهم 

المرور المتوقع علو كل طري  ونو  المركبات التي ستسير علي  , بحي  تحةه  تله  الطهرق سههولة 

ال والوصول بين أرجاء المدينة بشهكل منهتظم وبهدون مشهاكل , وتتضهمن تله  الطهرق ممالجهات االنتة

 أ,ب(, 73للتةاطمات بما يضمن انسيابية المرور وعدم التوقف, الشكلين رقم)

 أ( مستويات الطرق في المدن73شكل )

 

 ب( تخطيط طرق المناط  السكنية73شكل )
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ع اجنشطة المختلفة علو اري المدينة فضال عن طبيمة سطد ويتحكم بطبيمة امتداد الطرق توزي

فيها أنشطة قريبة  داجري , فةد يكون توزيع الطرق بشكل شماعي وخاصة في المدن التي ال توج

أ و ب(, او  74من مركز المدينة , اذ يةع غالبيتها متباعدة عن المركز وفي اتجاهات عدة, الشكلين)

 لربط اجنشطة مع بمضها.
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 ( تخطيط الطرق الشماعية74)شكل 

 

 

فههي حههين يكههون تخطههيط الشههوار  شههبكيا فههي المههدن التههي توجههد فيههها مراكههز حيويههة وانشههطة قههرب 

 (. 75مركزها, شكل رقم )

 ( مخطط طرق شبكي75شكل )

 

وقههد يكههون مخطههط الطههرق يجمههع بههين النمطههين الشههماعي والشههبكي لتكههون اكتههر كفههاءة مههن النمطههين 
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 (9)(.  76قم )المذكورين , شكل ر

( مخطط طرق مختلط شماعي وشبكي76شكل )  

 

 تخطيط طرق المدن الةائمة :  –2

 يجري تخطيط طرق المدن الةائمة باتجاهين هما:

تخطيط طرق المناط  الممرانية الجديدة التي توسمت نحوها المدينة والتي تكون منسجمة ومكملة  -أ 

 ي المناط  الةديمة والجديدة .لما متوفر من طرق بما يخدم سكان المدينة ف

إعادة تخطيط طرق المدن الةائمة وخاصة الةديمة ذات الشوار  الضيةة مهن خهالل توسهيع بمهي  -ب

 الطرق ومد طرق جديدة ضمن الرقمة الحضرية وخارجها.

 : يويحتاج تخطيط الطرق وتنظيم النةل في المدينة الو دراسة شاملة لجوانب عديدة منها ما يأت 

مههة اجنظمههة والةههوانين الخاصههة بههالمرور و أترههها علههو النةههل فههي المههدن وتحديههد الجوانههب طبي  –1

 اإليجابية والسلبية فيها.

بمسهتوياتها المختلفهة وابمادهها وطاقتههها  قاعتمهاد المخططهات اجساسهية للمهدن التهي تتضههمن الطهر -2

(, 77هايتهه , شههكل رقههم)االسههتيمابية للحركههة المروريههة وخاصههة سههاعات الههذروة فههي بدايههة الههدوام ون

وتحديد بداية الرحالت ونهايتها وطبيمة الحركهة علهو الطهرق حسهب مسهتوياتها , ويتوقهف علهو ذله  
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 اختيار النظام المالئم للحركة .

تحديد مسارات النةل المام داخهل المدينهة والوسهائل المسهتخدمة وطبيمهة كفهاءة االداء والمموقهات    -3

 التي تجاب  ذل  .

 اسة حجم المرور علو شبكة طرق المدينة( در77كل )ش

 

 

طبيمههة الحركههة بههين المدينههة والمههدن االخههرل او اقليمههها المحههيط ويظهههر ذلهه  مههن خههالل  عههدد   –4 

 (. 78السيارات الداخلة والخارجة من المدينة , شكل رقم)
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 ( دراسة حجم المرور الداخل والخارج من المدينة78شكل )

 

 

 

 لبيئية التي تؤتر علو النةل متل الغبار والضباب واجمطار والتلوج .تحديد المشاكل ا – 5 

 حركة المشاة وتأتيرها علو حركة المرور.  – 6

 تأتير مركبات نةل البضائع علو حركة النةل في بداية الدوام ونهايت .   -7

الخاصههة كفههاءة مواقههف السههيارات وباصههات او حههافالت النةههل المههام بمهها ينسههجم وعههدد المركبههات   -8

 والمامة.  

 مدل كفاءة عمل نةاط تةاطع الطرق وخاصة علو الطرق الرئيسة.   -9
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وقد يةوم المختصون بشؤون النةل بدراسة كفاءة الشوار  الرئيسة التي تربط بين أطراف المدينة ومركزها 

ة الهزمن ( , حيه  تسهتخدم طريةه C,B,Dوخاصة في المدن الكبيرة التي تتركز في وسطها أنشطة متنوعهة )

 المتساوي في قياس حركة المرور علو الطرق الرئيسة. وتتلخص هذه الطريةة بما يأتي:

 تحديد الشوار  المراد قياس الحركة المرورية عليها.  -أ 

تحدد مسافة موحدة علو كل الشوار  تبدأ منها الحركة من اطراف المدينة الو مركزها وبالمكس  -ب

كم( تةاس من مركهز المدينهة بأتجهاه اطرافهها فتتبهت علهو  8لمسافة )وحسب سمة المدينة , متال ذل  ا

 كل شار  لممرفة البداية والنهاية . 

تستخدم سيارة في كل شار  للةيام بهذه المهمة تنطل  في وقت واحد من النةطة المحددة علهو كهل  -ج

 أ(. 79شار  يراد قياس حركة المرور علي , شكل رقم )

لهههذا الغههري بالحركههة فههي السههاعة المحههددة علههو سههبيل المتههال السههاعة التامنههة  تبههدأ السههيارات الممههدة -د

 صباحا بداية الدوام تبدأ من أطراف المدينة باتجاه مركزها ومن النةاط المحددة لالنطالق المارة الذكر.

يةوم سائ  السيارة بتسهجيل المسهافة التهي يةطمهها كهل خمسهة دقهائ  بمهد انطالقه  , ففهي الشهوار   -هـ

لمزدحمة تةل المسهافة المةطوعهة فهي حهين تهزداد المسهافة فهي الشهوار  غيهر المزدحمهة , وحتهو فهي ا

ب( . وتكهرر  79الشار  الواحد تكهون بمهي المواقهع مزدحمهة وأخهرل غيهر مزدحمهة , شهكل رقهم )

المملية في االتجاه الممهاكس مهن مركهز المدينهة نحهو أطرافهها وفهي نهايهة الهدوام الرسهمي بمهد الظههر 

ج( وبمد االنتهاء من تله  الممليهة وبتكرارهها  79ديد مواقع االزدحام في ذل  االتجاه , شكل رقم )لتح

ليسهت بشهكل طهارت يهتم توصهيل نةهاط كهل مسهافة مهع بمضهها فتظههر   عدة مرات للتحةه  ممها يحهد

المناط  المزدحمة متةاربة الخطوط والمناط  غيهر المزدحمهة متباعهدة كمها ههو واضهد فهي اجشهكال 

 سابةة , ومن خالل ذل  يمكن وضع الحلول المناسبة .ال

 ة( استخدام اسلوب الزمن المتساوي في دراسة حركة المرور في شوار  المدينة الرئيس79شكل )
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 مةترحات لحل بمي مشاكل النةل في المدن

رغههم تبههاين مشههاكل النةههل مههن مدينههة جخههرل لههذا سههيتم التطههرق الههو بمههي المةترحههات المامههة يمكههن 

 الستفادة من بمضها في ممالجة مشاكل تل  المدن ومنها ما يأتي:ا
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تنظيم مداخل المدينة ومد طرق خارجية ودائرية لتأمين الوصول الو كهل جهزاء المدينهة بسهرعة  – 1

وبسهولة وتجنب المرور وسط المدينة , كما يستفاد من تل  الطرق في المرور النافهذ , أي الهذي يمهر 

 اط  المجاورة .عبر المدينة إلو المن

اسههتمرار انسههيابية  نممالجههة مشههاكل التوقههف المههروري عنههد نةههاط تةاطمههات الطههرق بمهها يضههم  –2 

 (. 80شكل رقم) , المرور من خالل عمل جسور وانفاق, أي تصمم التةاطمات بما يحة  كفاءة اجداء

 .الطرق التي يحد  فيها ازدحام مروري  ياستخدام أسلوب االتجاه الواحد ف  –3 

تحويههل بمههي المسههارات نحههو طههرق أخههرل لتخفيههف الضههغط علههو بمههي الطههرق علههو ان ال  – 4  

 يكون فرق المسافة كبير فيحتاج إلو وقت اكتر . 

استخدام النةل المهام ) الباصهات او الحهافالت( بهدل النةهل الخهاص فهي المنهاط  التهي تمهاني مهن  – 5 

 رغم وجود فوارق بينهما والمتمتل بما يأتي: ازدحام مروري شديد وعدم وجود حلول اخرل مجدية ,

 

 النقل الخاص) سيارات خاصة( النقل العام)باصات,قطارات(.

 ربط مناطق محددة ببعضها ويتضمن عدد من .1

 محطات الوقوف. .2
 . يستخدم للمسافات الطويلة والقصيرة وبدون توقف1

 المستخدم  .  يبدأ النقل من نقطة محددة بعيدة او قريبة من2

 ا النوع من النقل.لهذ
 . النقل من الباب إلى الباب2

 . قد يتطلب الوصول الى بعض المناطق استخدام3

 اكثر من وسيلة

 . سهولة الوصول الى اية نقطة دون الحاجة3

 الى وسيلة نقل اخرى

 . تستخدم في اي وقت وبأي اتجاه4 . يكون في اتجاهات ومواعيد محددة4

 . توفر مقعد جلوس لكل فرد5 لجميع الركاب. قد ال تتوفر مقاعد كافية 5

 . سرعة السير عالية6 . محددة السرعة6

 . ملك خاص لألفراد7 الخاص ع. ملك عام للدولة أو للقطا7

 ( انوا  تةاطمات الطرق حسب مستوياتها80شكل )
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ل المهام منهها في  عيوب بل تكتنف  بمي المساوت مةارنة بالنةه دوهذا ال يمني ان النةل الخاص ال توج

 ما يأتي:
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 الخاصالنفل النقل                                                                               النقل العام

 مشاهدة  يتمتع المسافر بوقت الرحلة من خالل .1

 متنوعة. ما حول الطريق من مظاهر               

 تعرض السائق الى التوتر العصبي   -1

 قلة التمتع بالرحلةو 

 .  ال تشكل ازدحاما كبيرا على الطرق2
 . المساهمة في زيادة االزدحام المروري في الشوارع2

 والفرعية فتقل السرعة ويزداد الزمن المستغرق في الرحلة.  ةالرئيس

 ارة. قلة عدد المتنقلين وقد يكون شخص واحد في السي3 . ارتفاع عدد المتنقلين ويصل الى العشرات3

 إلى ساحات كبيرة خاصة وسط ج.  ال تحتا4

 المدينة     

 . تحتاج الى ساحات وقوف في اماكن4

 السكن والعمل

 ارتفاع نسبة الحوادث -. 5 (10). قلة نسبة الحوادث.5

 

 تخطيط مواقف السيارات 

 :ان تخطيط مواقف السيارات يتخذ أشكاال متباينة حسب الموضع المخصص لها ومنها ما يأتي

 الشوار  الواسمة و تخصص الحارة المحاذية للرصيف الو هذا الغري ويكون لفترات قصيرة . -1

مسهاحة واسهمة  لتخطط المواقهف فهي المنهاط  المزدحمهة علهو شهكل طوابه  متمهددة لكهي ال تشهغ -2

 خاصة في المدن الكبيرة.

كنية , وكهذل  الحهال فهي تخطط في المناط  السكنية بما يخدم اكبر عدد وخاصة في الممارات الس -3

المنههاط  الترفيهيههة والههدوائر الرسههمية .  وتكههون مواقههف السههيارات وفهه  قياسههات وهههي سههمة الموقههف 

م والفواصهل بهين المواقهف المتةابلهة تختلهف مهن موقهف الخهر  4.5 -4م وطول  ما بهين  2.30الواحد 

 (. 81حسب الزاوية التي تخطط بها تل  المواقف, شكل رقم )

 نماذج من مواقف السيارات وابمادها( 81شكل )
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 تخطيط المناط  التجارية: -3

يمد النشاط التجاري من اجنشطة الرئيسة في المدينهة التهي تهوفر لسنسهان حاجاته  وفهي مواقهع يتحةه  

وسهولة الوصول بحي  التكن عبهر شهوار  خارجيهة وخاصهة المراكهز التجاريهة التانويهة  نفيها أالما
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 واإلحياء السكنية , مع توفر ساحات لوقوف السيارات عند تل  المناط  .  التي تخدم المحالت

وقد يتسع نطاق التبادل التجاري في بمي المدن مع المدن اجخرل فيكون اكتر اجنشطة وضوحا في 

متل تل  المدن وتتسهع مسهاحة اجري التهي يشهغلها ههذا االسهتممال , ورغهم ذله  فهأن ههذا النشهاط ال 

 % كما هو الحال في المدن اجمريكية . 5رة ضمن رقمة المدينة وقد اليتجاوزمساحة كبي ليشغ

ويتخذ هذا النشاط مواقع مختلفة ضمن المدينة بما يؤمن توفير الخدمات لكافة سكان المدينهة وموزعهة 

 علو مستويات هي:

 محال تجارية لخدمة سكان المحالت السكنية . -أ

 السكنية .مراكز تجارية لخدمة سكان اجحياء  -ب

مجممات ومراكهز تجاريهة كبيهرة لخدمهة كافهة سهكان المدينهة , وتحتهل فهي الغالهب مركهز المدينهة   -ج

وتزحههف بمههرور الههزمن نحههو المنههاط  السههكنية المجههاورة لههها , حيهه  تتوسههع علههو امتههداد الشههوار  

رتهب علهو الخارجة من مركز المدينة باتجاه اإلطراف , ويهزداد تركزهها عنهد تةاطمهات الطهرق , ويت

 :يزحف هذا االستممال عدة مشاكل منها ما يأت

 تةلص الرصيد السكني لتحول المساكن الواقمة علو الشوار  الو محال تجارية. -أ

 خل  ازدحام مروري في تل  الشوار  والمصممة أصال للسكن . -ب

 عدم كفاية الخدمات التحتية او االرتكازية لزيادة الضغط عليها .  -ج

منههاط  السههكنية الواقمههة علههو جههانبي تلهه  الشههوار  الههو مشههاكل كضههجين السههيارات تمههري ال  -د

, فضال عن انتشار المحال التجارية ضمن المساكن فتجلب الغربهاء  موالتلو  وحركة المرور المزدح

 الو تل  المناط .

ير استخدام اجرصفة لوقوف السيارات لمهدم تهوفر سهاحات لوقهوف السهيارات ممها يهؤدي الهو تهدم -هـ

 اجرصفة وما تتضمن  من بنو تحتية ) ماء, كهرباء, مجاري(.

وهذا ما يجب ان يفكر ب  المخطط عند تصميم الشوار  التي تربط المراكز التجاريهة والتهي سهتتحول 

 ان تتوفر فيها الشروط المالئمة . بالو شرايين لتل  المراكز , لذ أيج
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أشكال متباينة مهن مكهان جخهر ومهن مدينهة جخهرل , وتتخذ المراكز والمواقع التجارية ضمن المدينة 

 (. 82شكل رقم)

 ( أشكال التجممات والمراكز التجارية82كل )ش

 

 

 

ويفضل فهي المهدن الجديهدة تخطهيط قلهب المدينهة وفه  أسهس علميهة وعمليهة ويكهون ممهزوال عهن مها  
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ات وحهدائ  واسهتمماالت أخهرل بحيه  تحهول يجاوره مهن اسهتمماالت بطريه  يتضهمن مواقهف سهيار

 (. 83دون زحف االستممال التجاري نحو المناط  المجاورة , شكل رقم)

ويفضل ان تكون اجسهواق مسهةفة وخاصهة المركزيهة وذله  لتهوفر البيئهة المناسهبة لسنسهان فهي سهبيل 

ها , وعلهو المكهس استغالل وقت اكتر في السوق , وقد يساعد ذل  علو زيهادة البضهائع التهي سيشهتري

من ذل  عنهدما يكهون السهوق مكشهوفا واإلنسهان ممهري للحهر والبهرد والتسهاقط لهذا يحهاول اختصهار 

 زيارت  وشراء الحاجات الضرورية دون التمتع بالتسوق.

 

 ( مخطط الستمماالت مركز المدينة83شكل )

 

 تخطيط المناط  الصناعية : -4

ور االكتههر تمةيههدا مههن غيرههها وذلهه  الهميتههها مههن ناحيههة ان تخطههيط المنههاط  الصههناعية يمههد مههن االمهه

 ولكترة المشاكل المترتبة عليها من ناحية اخرل لذا تحتاج الو دراسة مستفيضة منها مــــا يأتي :
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نو  الصناعات المتوقع قيامها في المدن الجديدة والمةامة والتي ستةام في المهدن الةائمهة حيه  يهتم  -أ 

 تي :تصنيفها الو مــــا يأ

 الخدمات الصناعية : -1

ويشههمل ورن تصههليد الممههدات واالالت والسههيارات والحههدادة والتجههارة وغيرههها والتههي ينههتن عنههها 

ضجين علو نطاق محدود وملوتات تربة ومياة سائلة وصلبة , وتمهد الخهدمات الصهناعية ذات عالقهة 

كهل جههات المدينهة اال انهها ال  بحياة السكان اليومية , لذا تخطهط فهي مواقهع يسههل الوصهول اليهها مهن

تكون ضمن المناط  التجارية والسكنية , ويفضل عدم السماح الي نو  من تل  الخدمات ان تمهارس 

خارج المنطةة المحددة لها النهها ستشهجع بةيهة الخهدمات علهو تهر  تله  المنطةهة والبحه  عهن مواقهع 

 اخرل غير مالئمة .

 صناعات خفيفة :  -2

لتلو  الهوائي اال انها ذات تلهو  مهائي وارضهي وبمضهها يصهدر عنه  ضهجين وهي صناعات قليلة ا

ولكن بصوت محدود اال انها ستستوعب اعداد كبيرة مهن المهاملين , لهذا يمكهن ان تحتهل مواقهع قريبهة 

 من المدينة كما هو الحال في الخدمات الصناعية اال انها ال تكن ضمن المناط  السكنية والتجارية .

 يلة :صناعات ثق -3

الهذي يههؤتر علهو راحههة اإلنسهان إال إنههها غيههر  مصهدر للضوضهاء والضههجينتمهد متههل تله  الصههناعات 

إلهو مسهاحة واسهمة مهن اجري ربمها يصهل فهي  ملوتة للهواء اال علو نطاق محدود جدا, وإنهها تحتهاج

ا سهتحول بمضها الو عدة كيلو مترات لذا يتم اختيار مواقع لهها بميهدا عهن محهاور توسهع المدينهة النهه

 دون ذل  المتدادها الواسع .

 صناعات ملوثة :  -4

وغبهار يتطهاير فهي  نتشمل الصناعات الملوتة الصناعات الكيمياويهة واإلنشهائية التهي ينهتن عنهها دخها

الهواء فيؤتر علو اإلنسان والنبات والحيوان لذا تتطلب متل تل  الصناعات اختيهار مواقهع بميهدة عهن 

سة لهبوب الرياح وتحهاط بمنهاط  خضهراء مهن اجشهجار الطويلهة والكبيهرة المدن وفي اتجاهات مماك

 االنتشار للحد من بتار تل  الصناعات .
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 المفاعالت النووية : -5

وتمد من الصناعات الخطيرة التي يجب ابمادها عن المراكز الحضرية لما تسبب  من كوار  للبشرية 

تلفهة تهؤتر علهو االنسهان والحيهوان والنبهات , عن طري  الملوتات االشماعية التي تخلهف امهراي مخ

 كما حد  في مفاعل تشرنوبل.

طبيمههة المنهها, السههائد فههي المنطةههة مههن ريههاح وتسههاقط ورطوبههة واشههمة الشههمس التههي تههؤتر علههو  -ب

الصناعة , اذ تحتاج بمي الصناعات الو منا, جاف متل صناعة الطائرات , وصناعات تحتاج الهو 

 سين , وكذل  تحديد مواقع الصناعات الملوتة اعتمادا علو اتجاه الرياح .منا, رطب متل الغزل والن

 الوضع الطوبوغرافي للمنطةة :  -ج

يحتاج تخطيط المواقع الصناعية الو دراسة الوضع الطوبوغرافي لتجنب المنهاط  الحوضهية بالنسهبة 

امضهية ذات اآلتهار للصناعات الملوتة لتجنب مخاطر حدو  ظاهرة االنةالب الحراري واجمطهار الح

 المدمرة.

عدد الماملين في تل  الصهناعات ومواقهع سهكنهم لتهوفر خهدمات النةهل لههم مهن السهكن الهو الممهل   -د

 وبالمكس, وتحديد المسارات المناسبة لذل .

طبيمة منتجات تل  الصناعات ومصادر موادها اجولية ومنهاط  تصهديرها لتهأمين وسهائل النةهل  -هـ 

 تجاهات المطلوبة .المناسبة وفي اال

الصناعات المةترح قيامها مستةبآل المرتبطة بالصهناعات الةائمهة او المسهتةلة عنهها جختيهار مواقهع  -و

 لها مالئمة لتل  الصناعات من حي  الموقع والمساحة .

وقد ظهرت مخططات متباينة للمناط  الصهناعية حسهب نهو  تله  الصهناعات ومها يترتهب عليهها مهن 

جحوال يجب أن تخدم بطرق نةل جيدة قطارات او سيارات لخدمة نةل اجيهدي الماملهة بتار, وفي كل ا

 (. 84والبضائع والمواد اجولية , ومن تل  المخططات شكل رقم)

 

 ( مخطط لمنطةة صناعية متنوعة الصناعات84شكل )
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 تخطيط المناط  الترفيهية: -5

ي السههكن وسهههولة الوصههول وفههرص الممههل ان تخطههيط المههدن يرتكههز علههو اربمههة مبههادلء اساسههية ههه

والترفي  والذي يمد من الجوانب المهمة في حياة االنسان لمال  من اتار كبيرة علو تصهرفات االنسهان 

وابدعات  والتي اليدركها الةائمون علو التخطهيط والتةهل اهميته  عهن الصهحة والتملهيم , حيه  يتحةه  

افهراد المجتمهع بمحهي ارادتههم خهارج اوقهات الممهل , من الترفي  عدة فوائد متل اقامهة عالقهات بهين 

وخروج االنسان عن روتين الممل والمسكن مما يجمل االنسان يشهمر بالراحهة النفسهية والتهي تهنمكس 

اتارها علو ابداعات  . لذل  تولي الدول المتةدمة هذا الجانهب اهتمامها كبيهرب وتممهل علهو تهوفيره لكهل 

 :ي( وتكون متنوعة ومنها ما يأت 85خدمة جميع السكان , شكل رقم)االعمار وفي كل انحاء المدينة ل
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 :الحدائق العامة -أ

تخطط حدائ  عامهة فهي المديهد مهن المهدن علهو مسهتول التجممهات السهكنية , اذ توجهد حهدائ  لخدمهة 

, سكان المحالت السكنية وأخرل لخدمة اجحياء السكنية وكبيرة قد تتوسط المدن لخدمة كافهة السهكان 

 وال تكمن أهمية تل  الحدائ  في المجال الترفيهي فةط بل تتحة  عدة فوائد هي:

تحسين الظروف المناخية في المدينة من خالل الحد من تأتير اجشمة الشمسية والحهرارة الواصهلة  -1

 الو سطد اجري.

 خل المدن .تةلل من التلو  الذي تتمري ل  المدن والناتن عن عوادم السيارات والصناعات دا -2

تحسين الوضع البيئي وتحةي  التوازن في تهوفير اجوكسهجين الهذي يستنشهة  اإلنسهان وامتصهاص  -3

, و تتضمن الحدائ  طرق وممرات للتنةل بسهولة بين إرجائها , وفكرة إنشهاء نالكاربو دتاني أو كسي

 ا ما يأتي:الحدائ  لم تكن حديتة بل توجد في المدن الةديمة , والحدائ  علو أنوا  منه

 حدائ  الزينة : تزر  حول المباني المامة والرئيسة والمواقع اجترية والنصب التذكارية .  -أ 

 ( مواقع المناط  الترفيهية ضمن الحي السكني85شكل )
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االنطةههة الخضههراء: تحههاط بمههي المههدن او المنههاط  الصههناعية بحههزام اخضههر للههتخلص مههن اتههار  -ب

 الرياح المتربة او للحد من التلو .

بيهرة أقفهاص حديديهة وبحيهرات لتربيهة الحيهوان واجسهما  حدائ  الحيوان: تتضمن بمهي الحهدائ  الك  –ج 

 والتي توز  بشكل متناس  بما يوفر لالنسان االستمتا  بمشاهدتها وقضاء بمي الوقت فيها.

 

 السواحل البحرية : -ب

تمد مناط  البالج من افضل المناط  السياحية علو البحار , وهي المناط  المغطاة بالرمل والحصو 

 رية في مصر., متل اإلسكند

 :ضفاف األنهار -ج

 ان ضفاف اجنهار من المناط  الترفيهية الجيدة سواء  بالنسبة للمدن الواقمة علو انهار او بالةرب منها.

 . النوادي االجتماعية والثقافية -د

 . المناطق األثرية  -هـ

 فة نهرية .مناطق خضراء او تمر بمحاذاة ساحل بحري او ض االطرق المميزة التي تحيط به -و

 : المالعب الرياضية -ز

وتكههون علههو أنههوا  حسههب اجعمههار وتههوز  ضههمن المنههاط  السههكنية او بههالةرب منههها فههي المنههاط  

     -أ و ب(ويتضمن مـا يأتي:86الخضراء )الشكلين رقم 

 مالعب أطفال دون السادسة من الممر .  -1

 مالعب أطفال في االبتدائي.     -2

 اب .   مالعب رياضية للشب -3

 مالعب رئيسية.-4

 أندية اجتماعية ورياضية.                                                                                    -5
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 أ( توزيع االنشطة الترفيهية ضمن المنطةة الترفيهية86شكل) 

 

 ب( توزيع االنشطة الترفيهية في حديةة عامة86شكل )
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 التمليمية: الخدمات -6

تههوز  الخههدمات التمليميههة حسههب مسههتوياتها ضههمن المدينههة وبشههكل متسلسههل بحيهه  يخههدم كههل سههكان 

المدينة وحسب الكتافة السهكانية وطبيمهة السهكن اذا كهان عمهودي او أفةهي ,وحسهب اجعمهار الدراسهية 

فهي الهدول الناميهة  وممدل المواليد المتوقع في المستةبل, ففي الدول المتةدمة صناعيا النمهو بطهيء امها

 سريع, علو اية حال هنال  ضوابط في توزيع تل  الخدمات ومنها ما يأتي:

كهل محلهة سهكنية وههذا ال يمنهي ان  يالروضة ودار الحضانة والمدرسة االبتدائية يجب أن تتوفر ف -أ

ذ تكون بممهدل بنايهة واحهدة بهل ربمها يكهون اتنهين او اكتهر حسهب عهدد سهكان كهل محلهة وعهدد التالميه

 25صف( وكهل واحهد يسهتوعب مها بهين )  18 – 12, وتتضمن المدرسة االبتدائية مابين ) واجطفال

( وتتضمن ساحات لمب وحدائ ,  2م 3000ــ  2500تلميذ( وتكون مساحات اجبنية ما بين )  30 –

 عن نصف ميل. دوتكون المسافة عن ابمد مسكن ال تزي

 المدارس التانوية : -ب

طالب( وتخدم تل  المدارس اكتر  30ـ  25صف( وكل صف يستوعب ما بين)  24ــ  18تحتوي ما بين ) 

مههن محلههة سههكنية فههي الغالههب وربمهها لخدمههة محلههة واحههدة ذات كتافههة سههكانية عاليههة , وتكههون المسههافة بههين 

 (. 2م 6000ــ  3000المدرسة وابمد مسكن ال تزيد عن ميل ونصف , اما المساحة ما بين ) 

 هنية او المماهد) للمهن المختلفة(:المدارس الم -ج

تهوز  تله  المؤسسههات التمليميهة فههي أرجهاء المدينههة وفهي مواقهع يسهههل الوصهول إليههها عهدا الزراعيههة 

تحتههاج الههو مسههاحة واسههمة مههن االري تصههل الههو عشههرا ت الهكتههارات إلجههراء التجههارب الزراعيههة 

ن المدينة وفي المناط  التي تتوفر فيها المختلفة علو النبات والحيوان , لذا يكون موقمها خارج عمرا

( لكهل 2م 10000اري مالئمة لهذل  , امها بةيهة المههن تحتهاج الهو مسهاحات اقهل ولكهن التةهل عهن ) 

 مؤسسة منها.

 (:االمماهد المليا ) مملمين , صحة , تكنولوجي -د

ينهة وفهي تحتاج متل تل  المؤسسات مسهاحات واسهمة مهن اجري لهذا يهتم توزيمهها علهو أطهراف المد

 مواقع يسهل الوصول إليها من جميع أطراف المدينة .
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 الجاممات: -هـ

ان التوسع الكبير في التمليم في كل مراحل  ادل الو فتد جاممات في ممظم المدن المتوسطة والكبيرة 

, وتتضمن تله  الجاممهات عهدد مهن الكليهات تحتهاج كهل واحهدة منهها الهو مسهاحة واسهمة مهن اجري 

هكتارات , لذا يتم اختيار المواقع المالئمهة وخاصهة عنهد مهداخل المهدن وقهرب الطهرق تصل الو عدة 

 الرئيسة بحي  يسهل الوصول اليها من المدينة وخارجها.

 الخدمات الصحية: -7

تشمل المستشفيات والمراكز الصحية لتةهديم الخهدمات الصهحية اجوليهة, اذ يهتم توزيمهها علهو اجحيهاء 

لسكانية , وتزداد الحاجة الو تل  الخدمات مع زيادة عدد السكان وحسهب تةافهة السكنية حسب الكتافة ا

المجتمع وخاصة في الهدول المتخلفهة التهي تمهاني مهن أمهراي مختلفهة , امها فهي الهدول المتةدمهة فههي 

تتطههور بشههكل ذاتههي بمهها يخههدم سههكانها ومتههوفرة فههي كههل مكههان .  امهها المستشههفيات فتههوز  فههي أمههاكن 

ويسهل الوصول إليهها مهن جميهع أنحهاء المدينهة والمنهاط  المحيطهة بهها , وبميهدة عهن يسودها الهدوء 

التلو  والضوضاء والتجممات السهكانية الكبيهرة , ومهن المواقهع المفضهلة المنهاط  المحاذيهة للغابهات 

وضفاف اجنهار وسواحل البحار, وتحتاج المستشفيات الو مساحات واسمة من اجري حسب طبيمة 

لتي يضمها , وربما تكون مستشفيات تخصصهية لكهل مهري مستشهفو ممهين لهذا تحتهاج الهو اجقسام ا

( حيه  2م10000مساحة كبيرة من اجري وموزعة في عدة أماكن وفهي كهل اجحهوال ال تةهل عهن )

 تزداد المساحة مع التوسع اجفةي وتةل مع التوسع الممودي .

 الخدمات االدارية: -8

مسهاحات واسههمة مهن االري لتههوفير اجبنيهة الالزمههة لهها متههل المركههز  تحتهاج الخههدمات اإلداريهة الههو

اإلداري الرئيسهههي والشهههرطة والةضهههاء والبلديهههة واإلطفهههاء واإلدارات المامهههة للمؤسسهههات والهههدوائر 

المختلفة , والتي تتخذ مواقع متباينة ضمن المدينة , ففي المهدن ذات المركهز الواضهد تةهع ممظهم تله  

 ( ويتوز  البمي منها في أماكن أخرل خارج مركز المدينهة, C.B.Dالمركزية)الخدمات في المنطةة 

ويفضههل عنههد تخطههيط المههدن الجديههدة ان تكههون علههو مسههافات متةاربههة وقههرب طههرق رئيسههة ويسهههل 

الوصول اليها من كل مكان من  داخل المدينة وخارجها, وتحتاج تل  الخهدمات الهو مسهاحات متباينهة 
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 (. 2م 2000عن )  من اجري ال تةل اصغرها

 االستمماالت الخاصة: -9

وتمني االبنية المتملةة بالشؤون االمنية والمسكرية , لذا يتم اختيهار مواقمهها عنهد اطهراف المدينهة      

خارج المنطةة الممرانية والتجممات السكنية , خاصة وانها تحتاج الو مساحة واسمة من االري مهع 

 المحرمات .

 المةابر -10

مةابر الو مساحة واسمة من اجري تفوق أي اسهتممال بخهر وتحتهاج الهو مواقهع تتهوفر فيهها تحتاج ال

خصائص ممينة متهل البمهد عهن المنهاط  التهي تتمهري للفيضهان او مرتفمهة الميهاه الجوفيهة , لهذا يهتم 

اختيار المنهاط  المرتفمهة والواسهمة بحيه  تصهل مسهاحتها الهو عهدة كيلهومترات مربمهة حسهب حجهم 

, وعلو المموم تكون أطراف التصاميم او المناط  المحاذية لها من افضهل المواقهع , علهو ان المدينة 

 سنة(. 50التشكل عائةا امام توسع المدينة مستةبال حتو ولو بمد ) 
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