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محتويات العرض  

وع  مقدمة عامة حول المشر

مقدمة عامة حول مدينة طولكرم 

وع رات اختيار المشر مير

تحليل منطقة الدراسة 

حة  ية المقير الفراغات الحضر

حة معايير اختيار مواقع الفراغات المقير

حة  مواقع واستخدامات الفراغات المقير

ية حات تصميم لبعض الفراغات الحضر مقير

توصيات  



وع  مقدمة عامة حول المشر

ية مفهوم الفراغات الحضر

دددي للمدينددددة   ويمكدددد  اعتبارهددددا ك د مددددر   هي أحددددد مكواددددات الضسددددمد الحضر
 مددددددد  ا  دددددددخا 

 
 هدددددددا  

 
ي المديندددددددة حيددددددد  ت دددددددم كمدددددددا

ر
تعكدددددددة الحيدددددددا  ف

ي  قومدددول بهدددا  وكدددل سدددرام لددد  و يفدددة وسدددمات تمددد
ه عددد  وا نشدددطة الدددنر ر ير

ية بما تعود ب  م  سوا  ه وتكم  أهمية الفراغات الحضر د اجتماعية غير
.واقتصاد ة وبيئية عل المجتمع 



ي ة تشمل الفراغات الحضر
عل 

مالعبمسطحات ما يةالميادي الساحات العامة الممرات

مواقف سيارات طرقحدا ق عامة وخاصة

وع  مقدمة عامة حول المشر



مقدمة عامة حول مدينة طولكرم

  تقددددددع محاسكدددددددة طدددددددولكرم  دددددددمال غدددددددر
.ال فة الغربية 

البحددددر ا بددددديض
المتوسط 

قطاع غز  

650000: 1-:مقياس الرسم 

وع   موقع المشر

1:120000: مقياس الرسم 



الصورة الجوية لمدينة طولكرم 

1:25000:مقياس الرسم 

مساحتهاساحليةمدينة
سكااها وعدد دواما 20,675.5

.نسمة74,463=2017لعام



أحياء مدينة طولكرم 

1:25000:مقياس الرسم 

شويكة

السهل 

الحي الشمالي  
الحي 

الغربي  

الحي 

الشرقي  
الحي الجنوبي  

ذنابة  

ارتاح  الصوانة
عزبة ناصر   

عزبة 

الجراد    

10 



وع رات اختيار المشر مبر



1:25000:مقياس الرسم 

مع اعتبار اصيب الشخص 
2م2.5الواحد 

ر ا ول  المير

ه  توفرها الالزمالمساحة
الفراغاتولكن،دونما 186.1
دونما81.1=القائمة

   ددددددددددددددددية د قلدددددددددددددددددة ااهتمدددددددددددددددددام بالفراغدددددددددددددددددات الحضر
ة الموجددددددود    وعدددددددم نفايتهددددددا لسددددددكال المديندددددد

.حسب المعايير التخطيطية 



وع رات اختيار المشر مبر

ي 
ر
ر الثان المير

ر   وهددد ا مدددا ي منددد ددية العامدددة بالضسدددبة للمدددواطن ر د   تنددداقص قلدددة الدددومي بوهميدددة وجدددود الفراغدددات الحضر
ية م  المخططات الهيكلية السابقة وحنر الحالية  .الفراغات الحضر



ي للمخططات الهيكلية لمدينة طولكرم  
التسلسل التاريخر

م 1946

 ي عام
ر
8000حوالي م1946عدد السكال ف

.نسمة 
 دواما 3532.7= مساحة المخطط الهيكلي.

مساحة الفراغات الحضرية
التي بحاجة إليها 

ة  الفراغات الحضرية العام
المتوفرة 

دوام353.27دوام20

2م2.5مع اعتبار اصيب الشخص الواحد 

اصيب الفرد حوالي 
2م44



ي للمخططات الهيكلية لمدينة طولكرم  
التسلسل التاريخر

م 1946 م 1970

 ي عام
ر
نسمة16000حوالي م1970عدد السكال ف

 دواما  10345.4= مساحة المخطط الهيكلي

2م2.5مع اعتبار اصيب الشخص الواحد 

اصيب الفرد حوالي 
2م44

التيمساحة الفراغات الحضرية
بحاجة إليها 

الفراغات الحضرية  العامة 
المتوفرة 

دوام22.7دوام 40

اصيب الفرد حوالي 
2م1.4



ي للمخططات الهيكلية لمدينة طولكرم  
التسلسل التاريخر

م 1946 م 1970 م2002

ي عام
ر
نسمة35000حوالي م2002عدد السكال ف

 دواما  13790.35= مساحة المخطط الهيكلي

2م2.5مع اعتبار اصيب الشخص الواحد 

اصيب الفرد حوالي 
2م44

مساحة الفراغات الحضرية
التي بحاجة إليها 

الفراغات الحضرية العامة
المتوفرة 

دواما 37.7دوام87.5

اصيب الفرد حوالي 
2م1.4

اصيب الفرد حوالي 
2م1.1



ي للمخططات الهيكلية لمدينة طولكرم  
التسلسل التاريخر

م 1946 م 1970 م2002م 2013

ي عام
ر
58000حوالي م2013عدد السكال ف

 دواما  13790.35= مساحة المخطط الهيكلي

2م2.5مع اعتبار اصيب الشخص الواحد 

اصيب الفرد حوالي 
2م44

مساحة الفراغات الحضرية
التي بحاجة إليها 

الفراغات الحضرية العامة
المتوفرة 

دواما 38.6دوام145

اصيب الفرد حوالي 
2م1.4

اصيب الفرد حوالي 
2م1.1

اصيب الفرد حوالي 
2م0.7

احات ا يوجد بالمخطط الهيكلي أ ة اقير
ية عامة مثل  الساحات العامة  ) لفراغات حضر

(.الحدا ق العامة 



وع رات اختيار المشر مبر

ر الثال   المير

ية الموجود  بشكل نبير مما   ر عل الفراغات الحضر دل عل إقبال السكال والمواطن ر
.حاجتهم لمثل ه ه الفراغات  



ي ة تحليل الوضع القا م للفراغات الحضر



يا حياء  ةالفراغات الحضر
القا مة

الفراغات مساحة
ية  الحضر

استخدامها أوقاتااستخدام الملكية 
يوم / 

الفراغات استخدامات
حة  ية  المقير الحضر

جلسات للعائالت •لوقت محدد م  الموم أطفال    جلسات   مسابح العا خاصة دواما3.22حد قة ا م والطفل  ويكة 
أماكن لعب األطفال •
وملعب كرة سلة •

ساعة 24ملعب نر  قدم عامة دواما 7.9ملعب  ويكة 

ساعة 24ألعا  أطفال عامة 2م900البّيار حد قة

ترسمهي لألطفال والشبا  مكالخاصة دواما 38.8الميجاااد السهل 
(استخدام ترسمهي )جلسات عا لية 

جلسات للعائالت •م  الموم لوقت محدد 
أماكن لعب األطفال•

ساعة 24جلسات عامة دواما 2.6الديشة

ي 
ر
لوقت محدد م  الموم (نر  قدم   ونر  سلة)رياضية مالعبعامة دواما 14.1النادي الثقاف

ميدال جمال عبد الحار  الشمالية
النارص 

جلسات للعائالت•ساعة 24جلسات عامة 0.92
أماكن لعب األطفال •

مالعب رياضية  •

ه البلد ة الحار  الغربية  ر جلسات للعائالت•لوقت محدد م  الموم أطفال   جلسات  العا عامةدواما 3.8منير
أماكن لعب األطفال •

مالعب رياضية •

جلسات للعائالت•ساعة 24-عامة 2م660ساحة المسجد القد مة البلد 
أماكن لعب األطفال •

مالعب رياضية  •

قية  جلسات للعائالت•---ا يوجدالحار  الشر
أماكن لعب األطفال •

مالعب رياضية  •

جلسات للعائالت•ساعة 24نر  قدم ملعبعامة2م822نر  قدم ملعبالحار  الجنوبية 
أماكن لعب األطفال •

مالعب رياضية  •

جلسات للعائالت•لوقت محدد م  الموم   جلسات ألعا  أطفال   مسابحخاصةدواما 5.1تل الربمع الصوااة 
أماكن لعب األطفال •

مالعب رياضية  •

ه بنات  عقو ارتاح  ر جلسات للعائالت•لوقت محددأثرية يوجد بها جلسات منطقةعامة دواما 2.3منير
أماكن لعب األطفال •

مالعب رياضية  •

جلسات للعائالت•----ا يوجد ذاابة 
أماكن لعب األطفال •

مالعب رياضية  •

دواما81.1المجموع 



1:25000:مقياس الرسم 

ود  تصضيف الفراغات العمرااية الموج
حسب الملكية 

59%

41%

ملك خا   ملك عام 



1:25000:مقياس الرسم 

ود  تصضيف الفراغات العمرااية الموج
حسب ااستخدام 

71.5%

28.5%

جلسات عا الت وأطفال  مالعب 



((SWOT Analysis

-:التهد دات
 ا د ر ي المستمر الير

ر
ةجهم السكالعدد ف

ي ومحدود ة
وارتفاعأخرىجهةم ا راضر

ي نسبة
ر
.العاليةالمبان

ي سعر ارتفاع
ي ا راضر

ر
.المدينةف

ي العاليةالبنا يةالكثاسة
ر
مناطقالبعضف

اقاط ال عف 
ي مدينة طولكرم

ر
ية ف .اقص الفراغات الحضر

 ددد د ية  المسدددداحات الصددددغير   لددددبعض الفراغددددات الحضر
.الموجود 

 ية .خلو بعض ا حياء م  الفراغات الحضر
دددية الموجددددود  إل عندددد د ارص تفتقددددر الفراغددددات الحضر

.تضسمق الموقع الهامة للسكال 

-:الفر  
 ي

ر
ي الغددددددددير مبضيددددددددة ف

وجددددددددود العد ددددددددد مدددددددد  ا راضر
.مدينة طولكرم

 ي المدينة
ر
ي عامة غير مبضية ف

.وجود أراضر

رم  الطبيعة السهلية والسهلة مدينة طولك.

اقاط القو  
 دد د ية المسددداحة الكبدددير  لدددبعض الفراغدددات الحضر

.الموجود 
ض المندداطق الجميلددة والمشدداهد الجميلددة لددبع

.الفراغات 
 دد د ية إقبدددال السدددكال وحددداجتهم للفراغدددات الحضر

.الموجود  

التحليل الربامي 



1:25000:مقياس الرسم 

المؤثرات السلبية 
(    اقاط ال عف والتهد دات ) 

ي عددددد السدددكال مددد  ج
ر
ا دددد المسدددتمر ف ر هدددة  الير

ي مددددددددددددددددد  جهدددددددددددددددددة أخددددددددددددددددددرى  
ومحدود دددددددددددددددددة ا راضر

ي 
ي استخدام ا راضر

ر
.والعشوا ية ف



1:25000:مقياس الرسم 

المؤثرات السلبية 
(    اقاط ال عف والتهد دات ) 

ي عددددد السدددكال مددد  ج
ر
ا دددد المسدددتمر ف ر هدددة  الير

ي مددددددددددددددددد  جهدددددددددددددددددة أخددددددددددددددددددرى  
ومحدود دددددددددددددددددة ا راضر

ي 
ي استخدام ا راضر

ر
.والعشوا ية ف

ي العاليةالبنا يةالكثاسة
ر
المناطقبعضف

 ي المدينة
ر
ي ف

. ارتفاع سعر ا راضر



نثاسة عالية 

نثاسة منخف ة

المؤثرات السلبية 
(    اقاط ال عف والتهد دات ) 

ي العاليةالبنا يةالكثاسة
ر
المناطقبعضف



1:25000:مقياس الرسم 

المؤثرات السلبية 
(    اقاط ال عف والتهد دات ) 

 يةالحضر الفراغاتم ا حياءبعضخلو



((SWOT Analysis

-:التهد دات
 ا د ر ي المستمر الير

ر
ةجهم السكالعدد ف

ي ومحدود ة
وارتفاعأخرىجهةم ا راضر

ي نسبة
ر
.العاليةالمبان

ي سعر ارتفاع
ي ا راضر

ر
.المدينةف

ي العاليةالبنا يةالكثاسة
ر
مناطقالبعضف

اقاط ال عف 
ي مدينة طولكرم

ر
ية ف .اقص الفراغات الحضر

 ددد د ية  المسدددداحات الصددددغير   لددددبعض الفراغددددات الحضر
.الموجود 

 ية .خلو بعض ا حياء م  الفراغات الحضر
دددية الموجددددود  إل عندددد د ارص تفتقددددر الفراغددددات الحضر

.تضسمق الموقع الهامة للسكال 

-:الفر  
 ي

ر
ي الغددددددددير مبضيددددددددة ف

وجددددددددود العد ددددددددد مدددددددد  ا راضر
.مدينة طولكرم

 ي المدينة
ر
ي عامة غير مبضية ف

.وجود أراضر

رم  الطبيعة السهلية والسهلة مدينة طولك.

اقاط القو  
 دد د ية المسددداحة الكبدددير  لدددبعض الفراغدددات الحضر

.الموجود 
ض المندداطق الجميلددة والمشدداهد الجميلددة لددبع

.الفراغات 
 دد د ية إقبدددال السدددكال وحددداجتهم للفراغدددات الحضر

.الموجود  

التحليل الربامي 



 ي
وجود العد د م  ا راضر
ي المدينة 

ر
الغير مبضية ف

1:25000:مقياس الرسم 

المؤثرات اا جابية  
(    اقاط القو  والفر ) 



نثاسة عالية 

نثاسة منخف ة

المؤثرات اا جابية  
(    اقاط القو  والفر ) 

منخف ةالإلالمتوسطةالبنا يةالكثاسة
ي 
ر
.المناطقبعضالمناطقأغلبف



1:25000

 ي العامة الغير
توسر بعض  ا راضر

ي مدينة طولكرم 
ر
مبضية ف

1:25000:مقياس الرسم 

المؤثرات اا جابية  
(    اقاط القو  والفر ) 



48%52%

ي 
مبنر ي 

غير مبنر

1:25000:مقياس الرسم 

المؤثرات اا جابية  
(    اقاط القو  والفر ) 



حة  ية المقير الفراغات الحضر



ي اسم الخي 
تعداد السكالمساحة الخي السكنر

ي 
ر
ي ف  الخي التقرينر

ية مساحة الفراغات الحضر
ها   حسب الواجب توسير

المعايير التخطيطية 

مساحة الفراغات 
ية القا مةالحضر

مساحات الفراغات 
ية الواجب توسير  هاالحضر

6255.047 ويكة 
دواما

دواما 13.1دواما 12.051دواما 1008025.2

دواما  7توسير تمدواما 55.5دواما 32158دواما 1480.349منطقة السهل
وااستخدام جلوس والعا 

أطفال 

دواما 30.3-دواما 1213030.3دواما 4138.923ذاابة 

29دواما  تم توسير 36.2دواما 0.92دواما 1490137.2دواما 781.961الحار  الشمالية 
دواما بسبب عدم توسر 
مساحات سارغة أخرى 

دواما 7.5دواما3.8دواما 455011.3دواما 1067.992الحار  الغربية

ااستفاد  م  ا حياءدواما 0.66دواما 26506.6دواما 74.573البلد  القد مة 
المجاور  

قية الحار  دواما 20.4-دواما 819020.4دواما 917.940الشر

دواما 13.3دواما0.822دواما 570014.2دواما 1095.638الحار  الجنوبية 

دواما15.9دواما5.1دواما843021دواما 3542.536الصوااة 

دواما10.6دواما 2.4دواما 520013دواما 1319.071ارتاح

دواما186.1المجموع 



ية   معايير اختيار مواقع الفراغات الحضر

 أل تكول ضم  حدود المنطقة المبضية

 أل تكول سهلة الوصول

 أل تخدم جممع أحياء مدينة طولكرم

 أل تكول قريبة م  بعض الخدمات

 أل تكول بعيد  ع  مصادر التلوث

ي عالي
ة أل ا تكول مصنفة ضم  ا راضر

القيمة الزراعية 



  أل تكول ضم  حدود المنطقة
المبضية 

ات معايير اختيار مواقع الفراغ
ية الحضر

1:25000:مقياس الرسم 



 ل أل تكول سهلة الوصو

ات معايير اختيار مواقع الفراغ
ية الحضر

1:25000:مقياس الرسم 



ات معايير اختيار مواقع الفراغ
ية الحضر

1:25000:مقياس الرسم 

أل تخدم جممع أحياء مدينة
ر  ل طولكرم   وأل ا تبعد ع  مير

م 800-400المواط  م  



ت أل تكول قريبة م  بعض الخدما

ات معايير اختيار مواقع الفراغ
ية الحضر

1:25000:مقياس الرسم 



وث  أل تكول بعيد  ع  مصادر التل

ات معايير اختيار مواقع الفراغ
ية الحضر

1:25000:مقياس الرسم 



 ي
أل ا تكول  مصنفة ضم  ا راضر

عالية القيمة الزراعية 

ات معايير اختيار مواقع الفراغ
ية الحضر

1:25000:مقياس الرسم 



1:25000:مقياس الرسم 

ات معايير اختيار مواقع الفراغ
ية الحضر



1:25000:مقياس الرسم 

ح ية المقير ة  الفراغات الحضر



ية  استخدامات الفراغات الحضر
القا مة  

1:25000:مقياس الرسم 



ية  استخدامات الفراغات الحضر
حة   المقير

1:25000:مقياس الرسم 



حة تصاميم مقير



ية  استخدامات الفراغات الحضر
حة   المقير

1:25000:مقياس الرسم 

1

2



ة  لملعب   وي  كة  الصورة  الج  وي  ش 

اس الرسم    ي  1:900مق 

1



رح  ت  م مق  مي 
ص ت 

كة  – وي  ملعب  ش 

اس الرسم    ي  400: 1مق 

دواما  7.9: مساحت 

( م6) مدخل ر يسي 

موقف سيارات 

دورات مياه   مشار  

مكالت للمدرج 

ملعب نر  قدم خماسي  

1



ة   ق  ة  لملعب  وحدي  وي  اح –الصورة  الج  ارت 

اس الرسم    ي  1:950مق 

2



رح  ت  م مق  مي 
ص ت 

ة   وملعب   ارت  – ق  اح  حدي 

دواما  13مساحتها 

ر   ر ر يسم ر ( م8) مدخل ر

ر للسيارات  موقف ر

دورات مياه   مشار  

مناطق مكللة 

ملعب نر  قدم خماسي  

اس الرسم    ي  350: 1مق 



توصيات 

ية وذلك عن طريق توسعة الش وارع وتوفبر تطوير الشوارع المحلية  المؤدية إىل الفراغات الحضر
.أرصفة للمشاة 

  
ر
المدينة حل مشكلة استغالل األرصفة من قبل التجار وخصوصا عىل الشوارع الرئيسية ف



 كرا استماعكم 


