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 الملخص
تناولتتالدلاسد تتللت وتتتيلوتلتتاتالدللحدرتتاالدل وتتحفللدلينةتتنلكلمتت لعاينتتلل تتنل ح ل لو وتتت لتتت ل

تاطتطتتلللدلتم  لتنمتح تالدقتحدحلنظا لعنا بلل ستا لدللحدرتاالدل وتحفلل تيالعرتايتحلو  ت ل
 عال ةيلتنمتحلحتاكلص تللوبتئتللوتحمتهتلللوسكانل.

 لد تيتتاالدلاسد تتللمتت لعنهعتتهتتال وتتللدليتتنهيلدلنصتتل لدلتتغال اتتضلو تت لدللحدرتتاالدل وتتحفلل
ودليتتنهيلدلت وتتتيلدلتتغالياتتتالنةتتاللدلةتتنكلودلوتترضلودلتهايتتادالودللتتحفلدلتتت لتتستت ل هتتالدللحدرتتاال

عةتححتتاالوحوتتتنعللن تتت للحدلدليتتتنهيل ن تتتتنتاة لودلتتغال ةتتتا و ختتتل  دل وتتحفللمتتت لعاينتتلل تتتنل حل
دللحدراالدل وحفللل لوذلكلعالخمعلدليرونعاالعالعاتوضلدلياالسلدليكتاتتللودلح تيتللورتتحل

لدلح يتللودنل تحونتلل.

و شاسلدلا ثلم لنتائع لوةنللنةالم لدللحدراالدل وحفللو ا لكلايتهاللسكانلدلياينلل لوخونل
دألحتتتتاملتياعتتتالعتتتالدللحدرتتتاالدل وتتتحفلل لباد تتتاملليلتتتللذلتتتكل تتتا لوةتتتنلل  تتت لعةتححتتتاالبرتتت ل

لللحدراالحوحفللم لدلياططلدلهتكو لدليستاا ل.

 ختحدل لت لدقتحدحلمحدراالحوحفلللياينلل نل ح ل نامل ولل   لوعرايتحلتاطتطتللتاا لةيتت ل
ل حتاملدلياينللوترز لدل تاكلدلحما تلللألمحدل.ل
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 الفصل األول : مقدمة البحث

 المقدمة 1.1
لترالدللحدراالدل وحفللعال   لدلرناصحلدللتزفائتللدلينةنلكللدخيلدليانل لمه لتراتحل تال نفتل
دليكانلو ال ص ا لدليند نتالودليستااعتاللهغهلدللحدراالدل وحفلل لحتثلترال غهلدللحدراال

تيرتتننلمتتت لول ياس تتننلمتتت لنلتتا اته لدل وتتحفللعكانتتالدةتيا تتتالعهيتتاللتتانلدليتتند نتالحتتتثل ع
دلياتولتتلل لومتتت ل عتتاونلعكانتتال عنتتاللهتت لوأل لتتاله للللحتتتثلدألعتتامالدلاوتتحدملدلتتت لتريتتيل وتتلل
تتتنمتحلدلظتتمعلودلتةوتتتيلعتتالدلتوتتتنيلدلينةتتنللمتت لدلهتتندملودألعتتتاماللدليلتنحتتللبرتتتادل تتالصتتتابل

لاا ل.دلياينللو ن املدليحكااالوعالدلتونيلدلانت لودلهندملدلت لتس

التيتتا لكتتيلعتتالدليتتانلدللوستتطتنتللبعيتتاعل اترتهتالوعناخهتتال لول تتالبستتابلدلزفتتالكلدلستتكانتللل مةتتت
و ينل تتتالوقوتتتللدألسد تتت لدلينةتتتنلكلعتتتالةهتتتللودل اةتتتلليلتتتللوةتتتنلل سد تتت لعتتتالةهتتتللو تتت نلل
دنحتتتتمعلدد تتتحدئتو ل وتتتللدألسد تتت لدلينةتتتنلكلعتتتالةهتتتلل ختتتحنل لودلزفتتتالكلدلستتتحفرللمتتت لدنتلتتتاسل

لدخيلدليتانلودلوت طلدل اتتحل وتللدللتندس ل لنلذلتكليلتللد تت معلدللحدرتاالدل وتحفلللدليحكااا
ةاذبللو عنلللويند نتالكيتالكانتاللرتحدلينةنلكلللقلشندس لوبالت ل ص االدللحدراالدلينةنلكل

ل عاماللحكالدليحكااال.لم لدل البلعالقايلحتثل صا ال

ودل لتتاعل وتتلل تتغهلدللحدرتتاالدل وتتحفلل لوباد تتاملليلتتللذلتتكلقوتتللو تت لدليعتيتت لب  يتتتللوةتتنلل
و  والي ياعلدليؤ ساال ل غهلدللحدراالدل وحفلل لو  يتللوةنل اللويعتي لحتثلترنللبتالنل ل
 وتتتللدليعتيتتت لدةتيا تتتتالوبتئتتتتالودقتاتتتال ال لحتتتتثلتلتتتكيل تتتغهلدللحدرتتتاالدل وتتتحفللدلنةتتت لدلرتتتا ل

للوياينللودلينطةللدلسكنتللدلت ل رتشلمتهالدليند نتال.

 تتحوسكلوةتتتنللدللحدرتتتاالدل وتتتحفلللدختتتيلدلياينتتتللتتتتا نليلتتتللدلريتتتيل وتتتللتن تتتت هالو  حد  تتتالينل
للويعتي لب  يتللوةنل الوبيتالترتنللبت لعتالمندئتالدةتيا تتللودقتاتال للوبتئتتلل وتلل تغدلدليعتيت 
حتتتتتثلتت ةتتتتقلدةتيا تتتتتال نةتتتتنلل عتتتتاماللملتةتتتتاملدلستتتتكانلودأل لتتتتاعلوتتتتتنمتحل عتتتتامال عنتتتت للهتتتت لول

العالحتثلدلناحتللدنقتاال للعالحتثلدلرييل وللتنمتحلمحفل ييلم لل عامالأل لاله ل ل ع
تحمتهتتتللذدالعو تتتللخاصتتلل ولعطتتا  لختتمعل تتغهلدللحدرتتاالدل وتتحفللول تئتتتال تتال حفتتقلتتتنمتحل

لدلظمعلولدلهندملدلنة لبرتادل الدلتونيلدلت لتاول لدليحكااال.
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 وتتيالدن تتتادعلللألةتتتاعلدلةالعتتللومتت لو ختتتحدل عتتبلدن تيتتا ل هتتغهلدللحدرتتاالدل وتتحفللبلتتكيل
لحالتنالدللوسطتنتللل عبلتنمتح الودل لاعل وتهالم لظيلدلت ا االدلينةنلكلونةالدألسد  ل.

 

 مشكلة البحث 1.2
تتيثيلعلكوللدلا ثلباد ياعلدلغالتران لعن لدللحدراالدل وحفللمت لدليتانلدللوستطتنتلل لحتتثل
 صاحلتآميل غهلدللحدراال وللحسا لدلتطنسلم ل ناملدليسامالوشقلدللندس ل نلدلطاب لدلسائال

لكثتحلعالدليانلدللوسطتنتلل.لم 

وتللتتحلعتالدألخطتاسلدلاتئتتللدليتيثو لنل غدلدلتآميللولحدرتاالدل وتحفللوقوتهتاللدختيلدليتانليلتللكث
متت لقوتتللوةتتنللدليستتاحاالدليلتنحتتللودلاوتتحدملدلتتت لتارتتثلدلظتتمعلوتريتتيل وتتللتنةتتتللدلهتتندملعتتال

 تتاكلدل ا دالدلت لتنارثلعالدليحكااال لو عالبالنسالللألخطاسلدنةتيا تللدليتيثوتللمت لتحدةت لدل
هلدلزفاسدالدلرائوتلل لحتثل صا ال غدلراعلل لوتلوتيلدلناسللمنطندملودلرزلللودنقتااسل ولل

دللحدراالدل وحفلل ااسكل العكاتااللونلا تاال ل ول عتامالعتحوكتلل ل ول عتامالعلسكتالدلستتاسدال
ل لحتثل نل غهلدللحدراالدلينةنلكل اوس الرتحلعؤ ولللويند نتاللنة لدلااعاالدلينةنلكل هال.

 

 أهمية ومبررات البحث 1.3
البيثابتللدلحئتلللويتند نتالحتتثلدألعتامالدلاوتحدملودليلتنحتللدلارتتاكل تترتاحلدللحدراالدل وتحفلل

صابلدلياينللو عتيلدلستاسدال لو  لترالعال   لدلرناصحلدللتزفائتللدليكننلللوياينلل لحتثل
يوتةتتتت لدليند نتتتتننلوفياس تتتتننلنلتتتتا اته للدلياتولتتتتللدلتتتتت لنل ياس تتتتن المتتتت لوحتتتتادته لدلستتتتكنتلل ل

ال عتتاماللتتتتنل لدليتتند نتال عتتبلتاتتتيتيتهالب تتتثلتلتتا لحاةتتتاالماللحدرتتاالدل وتتحفللدلتتتت لترتت
لوعتطوااالدللئاالدلريحفللدلياتولللوتتنا بلعره لم لةيت لدألحندعلدلعنفلل.

حتتتثل نلقوتتتللوةتتنللو  يتتتاعل تتغهلدللحدرتتتاالدل وتتحفلل لنليلتتتللظهتتنسلعلتتتاميل تئتتتللناتعتتتلل تتتال
انل لوفهتتاهل تتغدلدلا تتثلللترتتاليلي  تتاولولتوتتنيلدلهتتندملدلنتتاتيل تتالد لحتتا لدليحكاتتااللدختتيلدليتت

علتتكوللدد يتتاعلدلتتت لترتتان لعنتت لدللحدرتتاالدل وتتحفللمتت لدليتتانلدللوستتطتنتللودنرتتاد لوةنل تتالمتت ل
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دلينا قلدلعاياكلوتايت ل غهلدلينا قلبلكيل  ةقلدلرمقتللدلت اعوتتلل تتالددنستانلودلاتئتتللدلتت ل
لقلل لدلحدحللدلنلستللودلاانتلل. سكالمتهال لحتثل ياسسلمتهالنلا ات لوعتطواات لم لةنل  ة

ل

 لبحثأهداف ا 1.4
تاا لةيت لدللئتاالدلريحفتلل ل نلتنمتحلمحدراالحوحفللعمئيللدلهاهلدلحئتس لعال غهلدلاسد لل

حتثل ياس تننلمتت لنلتا اته لو ند تاته لبكتيلسدحتللول عتانلبرتتادل تالصتابلدلياينتللولدللتندس ل
لدليوتئللباليحكااال لولدلتونيلدلهندئ ل.

لل- عالدأل ادهلدلثاننفلللهغدلدلا ثلتتيثيلم ل:

 .لتلاتالودق لدللحدراالدل وحفللدلينةنلكل -1
 ت وتيلوتةتت لدللحدراالدل وحفلل. -2
 تةا  لعةتححاال ولحونعللتنظت لدللحدراالدل وحفلل. -3

ل

 خطة ومنهجية البحث 1.5
لل-لت ةتقلدأل ادهلدليحةنكلمةالدست زالخطللدلاسد لل وللدلي اوسلدلتالتلل:

دلي تتتنسلدألوعل:لو تتتنل تتتا لونظتتتحال:لوفحكتتتزل وتتتللعلهتتتن لدللحدرتتتاالدل وتتتحفللو تتتحوسكل (1
وةنل تتتتتالمتتتتت لدليعتيتتتتت لدليتتتتتان ل لودليتطواتتتتتاالودلرناصتتتتتحلدليحةتتتتتنكلمتتتتت ل تتتتتغهلدللحدرتتتتتاال

لدل وحفللبلكيل  ةقلدلت اعيلل تالدليند نتالودلياينلل.
االدليتتتنمحكلحتتنعلدلي تتنسلدلثتتان ل:لو تتنلي تتاسلعرونعتتات ليحكتتزل وتتللدليرونعتتاالودلاتانتت (2

دللحدرتتتاالدل وتتتحفللدلينةتتتنلكلوكتتتغلكلدليرنعتتتاالدليكتستتتاللعتتتالنيتتتاذول اليتتتتللن تتتتلالكل
لعنهالم لتطنفحلوخوقلدللحدراالدل وحفلللدخيلعاننال.

دلي تتنسلدلثالتتثل:لي تتاسلت وتوتت لولتةتتيتت لليتنتتاوعل تتغدلدلي تتنسل  يتتتللوللوسلدللحدرتتاال (3
نلوبتئتتت ل تتال حفتتقلل يوتتتللدلتتاعيل تتتالدل وتتحفللمتت لخوتتقل مقتتللت اعوتتتلل تتتالددنستتا
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دد اسلدلنظحالودد اسل ليرونعات ل لث لدلاحوول ار لدليةتححاالدلت لت ةقلدأل ادهل
لدليحةنكلعال غهلدللحدراالدل وحفلل.

لورايتتالعتتالدلاسد تتاالودليلتتاسف لدلتتت للدليتتنهيلدلتتتاسفا د تيتتاال تتغهلدلاسد تتللمتت لعنهعتتهتتال وتتلل
رتالتن حل  يتللدللحدراالدل وحفللولوس الدللراعلدلغال  ةقلدلت اعوتتلل تتالددنستانلوبتئتت ل لوب

دلت لتاضلو  لدللحدراالدل التلل ليلللةانبلدلينهيلدلت وتو للدلينهيلدلنصل ذلكلدنتةيليللل
 للتتت لتتاتتضل هتتالدللحدرتتاالدل وتتحفللدلتتغالين تتحلنةتتاللدلوتترضلودلةتتنكلوددعكانتتتاالودللتتحفلد

 .ودلينهيل ن تنتاة لم لتةا  لعةتححاالوحونعللولحدراالدل وحفلل

 

 مصادر المعلومات 1.6
قتتللودل تحونتتلللوتلتييلدل تتبلودلتاوسفاالودليحدةت لوقالت تننلوسلل-دلياالسلدليكتاتللل:ل (1

 ودلح ائيلدلت للهال مقللبين ن لدلا ثل.
لاسد تتتاالودلتةتتتاسفحلودلتتتاوسفاالدلاتتتالسكل تتتالدلتتتت لتلتتتييلدو تتت لل-دلياتتتالسلدلح تتتيتلل: (2

 دلاودئحلدل كنعتللعثيلدلاوا اال لوةها لددحااملدليحكزال.
 تاالودألب تايلودألوسدالدلاتالسكل تالدلعاعرتاالمتلييلدلاسدل-دلياالسلرتحلدلح يتلل: (3

 وعحدمزلدلا نيلودلااحثتال.
حتثلبعيرهتالعتالختتمعل لودال ت لدليرونعتاالدلتت ل تتةن لدلااولل-دلياتالسلدللااتتلل: (4

 ب ثتللعاتولللعثيلدليسحلدليتادن ل لدن تاتاناال لدليةا مال لدليلا ادال.
لندق للعاتولللوعنتا اال وللدننتحنال.عل-عاالسلدل تحونتلل: (5
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 والنظري  المفاهيمي الفصل الثاني : اإلطار

 مقدمة 2.1

حفللدل ودلاتئللترتاحلدلاتئللدل وحفللدل يلودلعاع للألةزدملودلنظ لدلياتوللل لوحتثلتت ننل غهل
هلالسئتستتتتالو يتتالدل تتتيلدليانتتتللودللحدرتتاالرتتتحلدليانتتتللضلدللحدرتتاالدل وتتحفلل(ل لمهتتغتعتتالعكتتنن

تتللدللحدراالدل وحفلل  لةزمل  ا  لعالدلاتئتللدل وتحفلليتت لت ايتاهلعتالختمعل ناصتحلمتزفائ
لعرتنلل لحتثل نلكيلمحدغلل لنلاللووظتلللخاصللب لولتراحل ن ل.

وحتتتتتثل نلدليرنتتتتللدل ةتةتتتت للواتئتتتتللدل وتتتتحفلليتيثتتتتيلبالرمقتتتتاالدليتااللتتتتلل تتتتتال متتتتحدللدليعتيتتتت ل
 لهلعتتالختمعل تتغهلدللحدرتتاالدل وتحفلل ياس تتننلنلتتا اته للودليكننتاالدليال تتلللواتئتللدل وتتحفل

؛للوفكتاالل2010للعياس تهاللدخيلدلنحتاكلدلستكنتللضعاتطللل ودحتتاةاته لدلت لنل ةاسونل و
2009). 

يت لدليعتل حتثلترتاحلدلزفالكلدلستكانتللو فتالكل تاللدليحكاتاالد لتتلل حتال  ت لدليلتاميلدلتت لتندةت
دل وتتتتحال لحتتتتتثل لنلظهتتتتنسلدلثتتتتنسكلدلاتتتتنا تللودنتلتتتتاسلدلت ننلنةتتتتتاليلتتتتللد تتتتتهم لدألسد تتتت ل

للو صتا الدللحدرتاالدل وتحفللودليستاحاالدلاوتحدملع تاولكلدلينةنلكللاالحلدألرحدضلدلستكنت
ل(ل.2009ضلوفكاال ةادلوخاصللم للوعلدلرال لدلثالثل

و تتتت لمتت ل تتغدلدللاتتيلتنتتاوعل تتاكلعن تتن االتتروتتقلباللحدرتتاالدل وتتحفللو تت لترحفلهتتالو  يتتت ل
 لدللحدرتتتتاالدل وتتتتحفلل لدلتطتتتتنسلدلتتتتتاسفا للولحدرتتتتاالدل وتتتتحفلل لتاتتتتنتضلدللحدرتتتتاالدل وتتتتحفلل

دحتتاةتتتاال متتتحدللدليعتيتتت للدختتتيلدللحدرتتتاالدل وتتتحفلل لشتتتحوللنعتتتاحلدللتتتحدغلدل وتتتحالمتتت لت ل تتتلل
لوظائل ل لعكنناالو ناصحلدللحدراالدل وحفلل.

ل

 الخصائص العمرانية للمدينة 2.2
ترتاحلدلياينللكتوتللكاتتحكلوعرةتاكلعتالدألنلتطللودن تتاادعاال لحتتثل نهتالدمتستاال تيللدلترةتتال
عالختمعلوةتنللةيتت لدألنلتطللمت لنلت لدلنقتال ميتثملوةتنللدلستاحاالودللحدرتاالدلراعتللحتتثل
 عتي ل محدللدليعتي لبياتوضلدللئاالدلريحفلللويياس لل نلطللدةتيا تلل لتحمتهتلل لدقتاال لل ل
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تا تتتلل للينتتتلللورتح تتالعتتالدألنلتتطلل للتتغلكلترتتال تتغهلدللحدرتتااللودلستتاحاالعتتزفيلعترتتاللعتتال 
ل.ل(2009ضلوفكاال لدألنلطللودلت لتتادخيلبروهال ار لم لكثتحلعالدألحتان

 

 مورفولوجيةالمدينة2.3

وفةاال هغدلدلياطوحلدللتكيلدلرتا للوياينتللوفاتوتضلشتكيلدلياينتللعتالمتتحكليلتلل ختحنلحتتثل نل
عححوتتللعنسمنلنةتتتللتيتتحل هتتتالدلياينتتللتتيتتتزلبااتتائالوصتتتلاالتوتتتضليلتتللشتتكيلدلياينتتتلل ال

لنياذولو شكاعلعرياسفللعيتزكلتاتوضل التوكلدلت ل قاعهالدلسكانللسالحاةاته لم لذلكلدلنقا.

و تتتغهلدألشتتتكاعلدليرياسفتتتللتتيتتتتزلب نهتتتالتراتتتحل تتتالثةامتتتللوحوتتتاسكل تتتكانلدلينطةتتتللمتتت لوقتتتالعتتتا ل
للياينتللينتتيلعتال تغهلدليت تتحدالباد تاملليلتللشتكوهالدلثا تالدلتغالينتتيلعتاوبالتتال لمت نلشتكيلد

ل.لل(13 لفل2009ضلوفكاال دلتواسف لدلطاترتللدليكننلللها

يتالت اوترتاحلدلرناصحلدلت لتت ننلعنهالدلياينللبيثابللدلي الدالدلحئتستللدلت ل يكالعتالخملها
 شتتتكالهالبتتتاختمهلدليتتتانلدلتتتت لتتندةتتتالمتهتتتالو تتتغهلدلرناصتتتحلثا تتتتللعتتت لدختتتتمهل لشتتتكيلدلياينتتتلل

ل(.Lynch,1960 ضو  ل:لوفيكالتةست ل غهلدلرناصحلعالخمعلكتا لكتلتاللتنش

  (Landmarks)دلرمعاالدلييتزكلل .1
                    (Nodes)دلرةال .2
 (ل(Pathsدليساسدالللللللللللللللل .3
      (Edges)دللندصيلل–دل اولل .4
 (Districts)دلينا قلللللللللللللل .5

ل

ل

ل

ل
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  (Landmarks)دلرمعاالدلييتزكلل .1

و تتت ل اتتتاسكل تتتال معتتتاالحستتتتللوقتتتالت تتتننلعال تتتلل  وتتتالتيتتتتزلدلياينتتتلل نةنل تتتالب تتتتثل يكتتتال
عمحظتهتتتتالعتتتتالدلاتتتتاسولعتتتتالعستتتتاماالو ود تتتتالعترتتتتالكللونلدل اةتتتتلليلتتتتللدختحدقهتتتتالكيتتتتالوفيكتتتتال

ت تتننلعانتتللعيتتتزلمتت لو تتطلدن تتتانعل تتالعنطةتتلل ولعكتتانلعرتتتالبا تتتاادعهالكيحةتت لل لوقتتال
دلياينتتتلل اتوتتتضل تتتالرتتتتحهلكتاتتتيت ل ولك برتتتاللوتاتتتيل حتانتتتاليلتتتللدلندةهتتتاالدليرياسفتتتللنلستتتهال

للوياان .ل

ل

ل

ل

 

ل

ل

ل

                    (Nodes)دلرةال .2

متتت ل الت تتتنفالباتتتحاللوياينتتتللو تتتنل  وتتتال ناتتتحلو تت ل ناتتتحلعهتتت لنل يكتتتالدن تتتت نامل نتتت ل
عستتتطحلحتتتثل لتتكيلعكتتانلدنلتةتتاملودلتةتتا  لوت تتننلعيتتتزكلب حكتتللدليلتتاكلباد تتاملليلتتللححكتتلل
د لتتتاالب تتتثلنل رحقتتيل العنهيتتالد ختتحلولتتغلكلترتاتتحلعكتتانلنلتتاللقتتنالوحتتتنالوتتيتتتزل نةتتنلل

لختممهال. اكل نلطللكاألنلطللدلتعاسفللودلانا تللودلثةامتللل وللد

ل

ل

ل

 

 

لباسف ل– حولي ليل(ل1-2صنسكلض

 
 المصدر : موقع الكتروني

 
 ألمانيا  –وابة برلين ب( 2- 2صورة )

 المصدر : موقع الكتروني
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 (ل(Pathsدليساسدالللللللللللللللل .3

و  لعساسداللويلاكلقتالت تننلعلتنحتلل ولع طتاكل تادخيلدليتانلب تتثلتلتكيلحيا تللعتالدلرندعتيل
 ولدلتستتتنالو تت لتوتتتتضليلتتتلللدلعنفتتللدلياتولتتتللختتمعلدلةتتتتا لبتتتاليحوسلمتهتتال ثنتتتامل يوتتتللدلتعتتتنع

دلياينتللمتتحدغلوظتلت لوةيتتال ل تنل لدلنقتتالكيتال نهتتالترطت للويلتتاكلدنطاتا لدلحدحتتللودل حفتللختتمعل
لتعندله لم لدلياينل.

ل

ل

 

 

ل

 

 

      (Edges)دللندصيلل–دل اولل .4

 ةتتتتزدملعاتولتتتتللوترتاتتتتحلحتتتتال لاتتتتيلدلياينتتتتلل ول ةطرهتتتتالل تتتت ل اتتتتاسكل تتتتالخطتتتتنللتلاتتتتيل تتتتتا
متتتتت نل يتتتتتحلمتهتتتتتالنهتتتتتحل ولب تتتتتحلوقتتتتتالت تتتتتننلحتتتتتال تتتتتتالدلينتتتتتا قل لاتتتتتوهال تتتتتالبروتتتتتهالدلتتتتتار ل

ل.و  ل ناحلعه لم لدلت نفالدلااحالمه لتحبطلدليساحاالوتلايل تالدلينا ق

 

 

  

 

 المصدر : موقع الكتروني

 ايطاليا  –حركة للمشاة  ( 3- 2صورة )

 

 الكترونيالمصدر : موقع 
 لمانيا أ -حدود مدينة دوسلدورف  ( 4- 2صورة )
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 (Districts)دلينا قل .5

و  لعنا قلم لدلياينتللتتلتاب لمت لعاانتهتالب تتثلتلتكيلمت لععين هتالدلياينتللو ت لذدال تاب ل
لينتتت لوثةتتتام لودةتيتتتا  لوتستتتا  لبلتتتكيلكاتتتتحلمتتت لت تتتنفالدلياينتتتللباتتتحفا.لوتتيتتتتزلبااتتتائال

لعرياسفلل واتللود عا تل.

 

ل

ل

ل

ل

ل

 الفراغات الحضرية 2.4

 تعريف الفراغات الحضرية 2.4.1
 لعاهلمدللحدغل نلدليعاعلدلثمث لدألبرالل لدلغالت ايلدألشتاملودألحاديلمت ل لولهالعنق لودت

كيللنيالدللحدغلدلريحدن ل/لدل وحال ن غدلدللحدغلعال ةيل لدملرحضلعرتال ولحالللعرتنلل.ل ت
محدغل تالدلياان لم لدلياينللوفلييلكيلعال  تطل هالعالعيحدالو احاال اعللوعتاليال
 ل2010وعسط االعائتللوعم بلوحادئقلخاصللو اعللوعندقضل تاسدالو حالضلعاطللل ل

 (ل.لل14ف

 للوتندصيلدلالحالولوةتا  ل   ل ناصحلدلت نفالدل وحالم لدلياينللو  لعهيللةادللسكانهال
تللدلنلسول نلا االنل يكالدلةتا ل هاللدخيلدلنحاكلدلسكنتلللوتحوفحل ال نلسه لولوحدحللدلاانتلل

لعثيلدلساحاالودليتنز االب تثلتنا بلوتاا لدلسكانلبياتوضلدللئاالدلريحفللودنةتيا تل.

الدللحدراالدألخحنلكاللندس ضلودلساحاليللو  لتسا  لم لت نفالدلينطةللدل وحفللباد املل
ل(.17 لف2009ضلوفكاال ل(ودللحدراالدلراعل

 

 بلجيكا   –( مناطق وأحياء سكنية بروكسل 5- 2صورة )
 المصدر : موقع الكتروني
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 أهمية الفراغات الحضرية 2.4.2
ترتتتالدللحدرتتتاالودلرناصتتتحلدل وتتتحفللعتتتال  تتت لدلرناصتتتحلدليكننتتتلللوياينتتتللحتتتتثليوتةتتت لمتهتتتال متتتحدلللل

درتتتتاالدلريحدنتتتتتلل/لدليعتيتتتت لوفياس تتتتننلمتهتتتتالنلتتتتا اته للدلياتولتتتتللومتيتتتتال تتتت ت ل  يتتتتتللوةتتتتنللدللحل
 (.ل2009دل وحفللضلوفكاال ل

 .لتطنفحلوتنظت ل مقللدلناسلع لدللحدغلودلي تطلب تثليؤثحلكيلعنهيال وللد خح لودللحدغ1

لدل وحالعه لم ل يوتللدلتايت لودلتطنفح.

ل.لتنمتحلدلحدحلللوناسلوليستااع لدللحدغ لوتواتللدحتتاةاته لوسبطه لبيعتيراته لعالخمع2

ل.دلتايت 

نلحل وتتتتلل تتتتون لوتاتتتتحماالدألشتتتتاافلأل.لدلاتئتتتتللدللتزفائتتتتتللدليتتتتتنمحكلمتتتت لدللتتتتحدغلنلستتتت لتتتتتؤث3
لدلتاحماالدلالحفللعتم عللو  لةزملنليتعز لعالدلي تننلدنةتيا  لودلثةام لودل س ل.

ل.لسبطلدللحدغلودليعتي  لحتثل اربلوةنللمحدغلعالرتحلع تننلدةتيا  لودلرك لص تح4

ل تطنفحلوتلكتيلدللحدراالبياتوضلدلن ائيلودلطحا.لوكغلكل ةن لدليعتي 

ل

 التطور التاريخي للفراغات الحضرية 2.4.3
 نتتاعال تتا لددنستتانلقتتا يا لبالستتكالمتت لتعيرتتاال تتكنتللقحفاتتللعتتالبروتتهالدلتتار  ل يتتيل وتتلل
ت ايتتتالعنتتتا قلماسرتتتللحتتتنعلعستتتامن لدحتتتتنالو تتتيالنلتتتا االدلستتتكانلدلي وتتتتتالعتتتالنلتتتا اال

 وللينتتل لوكتغلكلد تتااعهالكيستاسداللو حقتاالتستهيلدل حكتلل تتالدليستامالدقتاال ل ل تا تتلل
لودلرناصحلدل وحفللدألخحنلم لدلتعي لدل وحا.

د لحتلل نالتطنسل تغهلدلتعيرتاا للوبة ل غدلدلنهيلم لتلكتيلدليانلودلتعيراالدل وحفللعنةنل
لحلدلريحدنتتتلللوياينتتلوبةتتتال تتغهلدلستتاحاالودللحدرتتاال  تتح لعتتال راتتحل تتالثةامتتللدليعتيتت  لمتتاليمع

مانتتال وتتللعتتحلدلراتتنسلتراتتحلتراتتتحد لصتتالقا ل تتالعوتتيننلدل تتتاكلدلتنعتتتلللويعتيتت لدلتتغال رتتتشل
لمتها.
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نللد ت لدلياحفننلدلةاعاملبالياان لدلراعلل مثحلعالعاتانته لدلستكنتل لوكانتاللتايه لسراتللمت لوةت
ااعتتلللتتللليرا تا  لوعةتا ح  لولمتحدغل تا لع وتقللوتندةتال ادخوت  لولةتالد تتاا لدللحد نتللدللتاسغلكاو

فتللدليلهن لدلاين لدليستطحلم لذلكلدلنقا لوكانتالدلانتتللدأل ا تتللدلييتتزكللولحدرتاال ت لدلي نسل
وتتللودلتراعتتاللتنظتتت لدللحدرتتاالدلادخوتتتللودلااسةتتتل لوقتتالدنركستتالدليرتةتتادالدللح ننتتتللدلةا يتتلل 

لتايت لدللحدراالدلريحدنتللم لعاحلدلةا يل.ل

 عالدلياينللدلتننانتللدلةا يللم انالتراحل الل يةحد تللدل ك لوعلاسكللدليعتي لم لتستتحل عنسل
دل تتتاك لدألعتتحلدلتتغالدنركتت ل وتتللشتتكيلدألةتتنسدلكيحكتتزليلدسالوتعتتاساللوياينتتلليتن تتطلدلينتتا قل

ل.دلسكنتل

ل

ل

 

كانالدلياينللدلحوعانتللتراحلميال تتتتتتتتتالدستاتتتتتتتتتاللدليعتيتتتتتتتتت ل
حالو ألنلستتته  لودنركتتت ل بالةتتتتتتتتتتتتتتتانننلدلن تتتتتتتتتتتتتتتر لدلتتتتتتتتتتتتتتتغال
ذلتكل وتتللقتانننل تتاطلوتنظتت لدلانتتاملودلتريتتحلب حفتتللعةتتاكل نظتتا لقتا ت لعنحتتال  تاللقطا تتاال

لدلياينللدلت لتوتضلحنعلدليحكزلددلدسالدلح ي لضدللنس (لم لو طلدلياينل.

 

 

 

ل

ل

 عتتالدليتتانلمتت لدلراتتنسلدلن تتطللم انتتال  تت لعمع هتتال نلد تتتاالالدليراتتالبال نتستتلل نتتالدنتلتتاسل
دلا انتتتتللدليستتتتت تل لوبةتتتتتالدلستتتتاحللدلن تتتتطتلل عتتتتا لدل نتستتتتل لوقتتتتيلدن تيتتتتا لودنستاتتتتاللبالنظتتتتا ل

 
 

 (2014دليااسضلحح هللال 
 الفورم ( 7-2قم الصورة )ر

  

 ( األجورا اليونانية 6-2رقم الصورة )

 (2014دليااسضلحح هللال 
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وظهتتحالدللتتندس لدلين نتتتللودليترحةتتل لحتتتثل نلدنستاتتاللدلحوعتتان لدليتراعتتالمتت لتلتتكتيلدليتتان ل
بالت نفالدلحوعان لدستاطلبالثةامللدلنثنتللدلت لكانندل وتهالودلت نعلدلثةام ليلللدليست تلل لنليللل

لدلتاو ل ال ناصحلحوحفللدةتيا تللم لدلياينللدلحوعانتللكاليرا الودلياسةاالودليساسح.

لدلرةائتتاالمتراتتحل تتالدل تتتاكلدلتنعتتتلللويعتيتت لدلتتغالت و تتيلمتت ل عتتالدلياينتتللدد تتمعتللبيلهنعهتتا
لدد م لكايالو ةتاكلم لكتيل ناصتحلحتاتت لدليال تللودليرننفتللوترتاتحلدلةاتاللدلتعاسفتللعتال  ت 

هتالمت لدليمعحلدلريحدنتللم لدلياينللدد معتل لينل نلدليتتاليالدلراعتلل هتاللت لتظهتحل تنل ل  يتت
تثناملبرتت لدألعثوتتل.لوفرتتنللدلستتابليلتتللدلاتتتنالدلستتكنتللدلتتت لدنتلتتحالدليتتانلدل حبتتتل لوذلتتكلبا تت

لل وللحسا لدلساحاالدلراعللنتتعلللويحونللم لدلتلتحفراالدلانائتتللدليتارتللمت لدليتانلدد تمعت
دلتتت لشتتكوالدأل تتاسلمتت لتلتتكتيلدلياينتتللدد تتمعتل لو تتغدللتت ل ينتت لظهتتنسل تتاحلل اعتتللعحتاطتتلل

حكتزلدلياينتللمت لعنتاتضلدلةاتاللوتتارت لدليتادسسلدد تمعتل لباليسعال لحتتثل  تتيلدليستعالع
لميتالتتحكتزلحنلت لع تتمالعحتاطتللباقتاتالل تتغهلدلياينتل لوعتالدلةاتتاللدلتعاسفتللدلحئتستتلللوياينتتل
تتلتتتح لدللتتتندس لودلطحقتتتاالدلتتتت لتتعيتتت لحنلهتتتالدألحتتتتاملدلستتتكنتللحتتتتثلدلهتتتاوملودلستتتكتنللودلظتتتمعل

رحبتتتللحفل.لودستاطتتالدللحدرتتاالدلراعتتللمتت لدلياينتتللدد تتمعتللودلودلحدحتتللدلنلستتتللودنستاا تتاالدأل تت
لباليحدمقلدلراعللم لدلياينللعثيلدليساةالودليادسسلودلااناا.

 

 

 

 

 

 

حتتتتثل رتاتتتحلدليستتتعالدلعتتتاع لعتتتالدلرناصتتتحلدليحكزفتتتللدلي نسفتتتللبالياينتتتللدد تتتمعتللمهتتتنلقواهتتتال
دلناب لبال تاكلولت للوسل  ا ت لمت لدليعتيت لدد تمع  لوفرتاتحلقاتحلد تتريال لدقاعتللشترائحل
دلاتمكللونلدلنظتائضلدألختحنلدلتت لدستاطتال تاوسلدليستعالعنتغل اد تللدد تم ل تنلتةوتتاللتتاوسل

 

 (2014دليااسضلحح هللال 
 المغرب  –كش ( ساحة جامع الفنا في مرا8-2رقم الصورة )
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الينرك ل واتا ل وللدستااللدليعتي لباليسعالدألعتحلدلتغال لنليلتللدنلاتاعلدليعتيت لدليسعالعي
ل(2014ضحح هللال للاد املليلللوظائضلدليسعالدألخحنل اللوسلدليسعالدأل ا   لب

 ةةت ل دستااللدليسعالبكامللدألنلطللدلحئتستللدلتروتيتتللودلثةامتتللودلات تللودلتعاسفتللليتال •
ل·لعالكنن لعحكزلةغ لسئتس لو يو لكنحاكلدةتيا تللولينتلل

لعحكزللين لودةتيا   لتةا لمت لشرائحلدلامك لوتلستحلولسد للترالت لدلتايالوكتتا لهللا •
 لباد تتتتاملليلتتتتللدةتيتتتتا لدلياتتتتوتالبستتتتاحت لخيتتتت لعتتتتحدالينعتتتتتا لبرتتتتال لدمل تتتتزلوةتتتتيل

لدلامك.

ذدل • ل تتللدلاتانتتاالوحلتتالوختتحوولدلعتتتن  عحكتتزل تا تت  لدلةتتاملدلاطتتبلوتوةتت لدلاترتتلللود 
وو ك لوعكانللمةتيا لود تةااعلدلسلحدملو يتيلدليتزدلدا لباد تاملليلتلل نت ل تاحللدلرتال

قاعللدل اول ل. تالدلناسلو 

 عحكزلثةام لوتروتي  لتةا لمت لحوةاالدلرو لدليناظحدال تالدلرويام.ل •

دليتتتانلتتعتتت لن تتتترالكللوسدحتتتاولةتتتالظهتتتحالسوحلدل م تتتتكتللدل ايثتتتللمتتت ل اتتتحلدلنهوتتتللل
برتت لعمعتتحلدلتاطتتتطلدلحوعتتان  لمظهتتحالدلي تتاوس لينل نل  تتح لعظتتا حلتاطتتتطلدلياينتتلل

وبةت لدألعتحلكتغلكلحتتلل تا ل اتحل تتطحكلدليوتن لمت لنها تلدلةحنل لدل نتستللو تاحتهاللمانا
دلثاعال لح وبا ل ظهحلذلكل وللتاطتطلدليانلودنتةاعلدلتحكتزل وللقانسلدليو ندلساحاال

تاتتيتينتاطتطلعاينتتللل  تتالدلتتغال او تتيانللدليحدمةتتلللتت لكيتتالمتت ل  يتتاعلدليهنتتاسلدللحنستت 
لباسف لم لدلةحنلدلتا  ل لح.

ماليانل وللدختمهلعندقرهالودختمهلثةاملل كانهالتت ننلعتال ناصتحلعاتنتللمحدرتاالرتتحل
 تاحااللتورتبلدللحدرتاالدل وتحفللمتهتالعتاتن دلعانتل لعالدليانلدلةا يتللحتتلل اتحنال تغدل

ضحح هللال اعتتللو منتتتللوشتتاكاال تتحالدلتتاوسلدليهتت لودلتتغال يتتتزلتحكتتتبل تتغهلدلياينتتلل تتالتوتتك
ل.ل(لل2014 

ل

ل
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تصنيف الفراغات الحضرية 2.4.4  

ل(ل.ل2014تانضلدللحدراالدل وحفلليلللقسيتالسئتستتالو يالضلحح هللال ل

 دللحدراالدلطاترتلل (1

 تتت لدللحدرتتتاالدلينةتتتنلكلبالطاترتتتللولتتتت لل نستتتانل اللختتتيلمتتت لوةنل تتتالعثتتتيلدلعاتتتاعلودألنهتتتاسل
لودلنل تتانل لحتتتثل نهتتالتستتا المتت لت تتنفالدلهنفتتللدلطاترتتتلللوياينتتللنلستتهالميتتثملنمحتت لدنختتتمه
 تالعاينلل خحنلعالخمعلتواسفسهالدلت لترطتهالشكوهال لمرولل اتيلدليثاعل نا لعانلترتاتحل

شتتحفطتلل/لخطتتتللللنقن هتتال تتتالةاوتتتالعثتتيلعاينتتللنوتتا لل ل تنيتتال نتتا لعتتانا ل ختتحنلترتاتتحلعتتانا ل
نلعحكزفلللتعيرهالحنعل ؤسكلناتعللعالدلتواسف لدلطاترتللدلت لشكوتهال لو  وال نا لعانا ل خحل

لقال ةسيهالنهحل ولب حل رييل وللت ايالعراليهال.ل

ل

 

ل

 

ل

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 نداك –فرغ طبيعي ( 9-2الصورة ) رقم

 
 المصدر : موقع الكتروني
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 لدللحدراالدلريحدنت (2

 تتتتت لدللحدرتتتتتاالدلتتتتتت لقتتتتتا لددنستتتتتانلباتتتتتنرهالوتلتتتتتكوتهالعثتتتتتيلدليتنز تتتتتاالودلستتتتتاحاالودلا تتتتتتحدال
ا تللدنصطنا تلل لوذلكللتواتللدنحتتاةاالدنةتيا تللودلنلستلل لو  امللدلاهعللودلعياعلودلحم

للورمقلل تالددنسانلودألشتاملدلت لياسكهال.لوياينلل لو  لدللكيلدلنهائ ل

 

 

 

 

 

 ودللحدراالدلريحدنتللدلت ل ةن لددنسانلبانرهال ولتلكتوهالتةس ليللل اكل قسا لو  ل:لل

لدللحدراالدلريحدنتللدلااسةتلل - 

لو  لدللحدراالدلت لتوا لدحتتاةاالددنسانلونلا ات لم لدلينا قلدلراعللو  ل:

و ت لدللحدرتاالدلتت ل ستتطت لددنستانلعتالخملهتالعرحمتللو لسد لعتالحنلت لل-دليستاسدال:ل .1
وةتتنللعتتال  نتتتللوعرتتال لوع تتمالودلهتتاهلعنهتتال تتنلححكتتللدلنتتاسلعتتالعكتتانليلتتلل ختتحلول

باد تتتاملليلتتتللححكتتللدليحكاتتتاال لكيتتتال نتتت لينةتتاللهتتتغهلدليستتتاسدال تتتيااللدنتظتتتاس عتتامال
دللتتندس لو عتتامالليشتتاسداوخاتتائالباتتحفللةيالتتتللووظتتائضلخاصتتلل هتتالوتلتتييل تتغهل

لولدألسصلللل.للل اممادنتظاسلد

ل

ل

ل

ل

  

 المصدر : موقع الكتروني

 لرياض ا -ساحة عامة  ( 10-2رقم الصورة )

 

 

 بيد –بحيرة صناعية ( 11-2رقم الصورة )

 

 

  

 لسويدا -شوارع  ( 12-2رقم الصورة )

 

 

 

 المصدر : موقع الكتروني
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دلساحاالودليتاليال:حلو  لدلساحاالدلت لت تطل هتالععين تللعتالدلياتان لوقتالتنن تال .2
وظتتتتائضل تتتتغهلدلستتتتاحاالو شتتتتكالهاللتواتتتتتللحاةتتتتاالعرتنتتتتللمتتتت لعحدحتتتتيلتاسفاتتتتتللعرتنتتتتلل ل
وتستتتتاا ل تتتغهلدلستتتاحاالكيوتةتتتلللألنلتتتطللدنةتيا تتتتللودلثةامتتتتللودلتحمتهتتتتللضل ا تتتتال ل

 (ل.لل2015

 

 

ل

 

 

 

دل تتادئقلدلراعتتللودلينتتا قلدلاوتتتحدمل:لو تت ل اتتاسكل تتالعنتتتا قلسدحتتللود تتتعيا لوتحمتتتت ل .3
برتتتتتادل تتتتال تتتتعتيلدلياينتتتتللودليحكاتتتتاال لوترتتتتال تتتتغهلدل تتتتادئقلنةتتتتاللةتتتتغ لقنفتتتتلللترتتتتالل
دألنلتتتتطللدلتتتتت لتنمح تتتتالوتنةستتتت ليلتتتتلل تتتتاكل نتتتتند لعتتتتالحتتتتتثلدلنظتلتتتتللودللئتتتتللدليستتتتتهامللل

لحادئقلقنعتللدلخل.للودليااالللهالحتثلينةالحادئقلدأل لاعل 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المصدر : موقع الكتروني

 موسكو  –الميدان األحمر ( 13-2رقم الصورة )

 

 

 

 

 الفاتيكان  –ساحة القديس بطرس ( 14-2الصورة )رقم 

 

 

 

 

  

 المصدر : موقع الكتروني

 ركيا ت -( حديقة 15-2رقم الصورة )

 

 

 

 

 يأبو ظب –( حديقة 16-2رقم الصورة )
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الدلياااتللليياس تلل نتند لعاتولتللعتالدأللرتا لودألنلتطللو  لدليساحال-دليم بل: .4
 دلحفا تلل لوبنامل وللنن لدلنلاللودللئللدليستهاملليت لت ايالنن لوشكيلدليوربلل.ل

 

ل

 

 

 

 

 

 

الدلي تطللباليانلودلييتاكل ولل  حدمهالو  لعنا قلو  لدللحدرال-دألعامالدليلتنحلل: .5
 وشمنالدليتاهل.لولدألححد لود رلللةواملدلححمالدلاتلتللدلةاتحكلعثيلدل اباال

 

 

 

 

 

 

 
 ركيا ت -( ملعب 17-2رقم الصورة )

 

 

 

 

 المصدر : موقع الكتروني

 

 المصدر : موقع الكتروني

 حكتاتل–(لدل اباالم ل ولنلدغل18-2سق لدلانسكلض
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المحدراالعااالللتةا  ل نلطللعرتنللوتيتت لو  ل ااسكل ل-دلراعللدلادخوتلل:دللحدراال - 
بالاانصتتتللعثتتيل تتاحاالدليستتاةالودأل تتندالودليتتتاحضلوختتاعاالدليندصتتمالوع طتتاال

 .دلةطاس
الدلت ل ياسلمتهالدلنتاسلعاتوتضلو  لدللحدرال-دللحدراالشا لدلراعللدلادخوتللودلااسةتلل: -ا

 .(2004دلااصللباليطا  لودليحدمزلدلتعاسفللضلدللحدنل دألنلطللعثيلدللحدراال

ل

 احتياجات أفراد المجتمع داخل الفراغات الحضرية2.4.5
الترتتالدللحدرتتاالدل وتتحفلللعتتالدليكننتتاالدلحئتستتتلللوياينتتللودلتتت لتراتتحل تتال تتاب لدلياينتتللوثةامتهتت

 لمتهتتتالوت تتتنفالوعاتتتالجلععتيرهتتتالحتتتتثلترتتتال عتتتاماللملتةتتتامل متتتحدللدليعتيتتت لوعياس تتتللنلتتتا اته
 مقته لم لدلياينللعالخملهال.لحتثل نلتايت لدللحدغلدل وحالألالععتيت ليتت ثحل ثةامتلل تغدل
لدليعتيتت لوعاالئتت لودحتتاةاتتت لوبالتتتال ليتتت لت ايتتالوتاتتيت لدللتتحدغلدل وتتحاللويعتيتت لبيتتاليتنا تتب

تيرتتاالنل يكتتالعتت لثةامتتت لودحتتاةاتتت ل لينل نل نتتا لدحتتاةتتاالينستتانتللعلتتتحكلل تتتال تتغهلدليع
 دن ت نامل نهالحتلللنلدختولالدلثةامللودلتةالتاللويعتيراالوبراالدليساماال تنهال.للل

 ( Carmoma ,2003).عيلعهيللو  لد لخي ل نللددنسانتلوتتيثيل غهلدنحتتاةاال

ألمحدل تتاللودننتيتتامدللتتحدغلدلريحدنتت لدلحدحتتللدلنلستتتللودألعتتانلل عتتبل نل  ةتتقل-دلحدحتتلل:ل- .1
ب تثل ستطترننلقوامل  تنعلمتتحكلعيكنتلللدختيلدللتحدغلدل وتحال لو ندعتيلدلحدحتلل ت ل

لدل تئللودةتيا تللومتزفائتللو غهلدلرندعيل  ل حلنعاحلدللحدراالدل وحفللوبالتال ليتزلد
 يقااعلدلناسل ولل غهلدللحدراال.ل

املوبالتتتتال لسدحتتتللرنسلدلنتتتاسلبالحدحتتتللدلنلستتتتلل ستتتا ا  ل وتتتللدن تتتتحخشتتتلل-دن تتتتحخام: .2
لدلعس لودلرةتيلعرتالوذلتكل تتنمتحلدألةتندملودلرناصتحلدلينا تالللتغلكلعثتيلدألشتعاسلودليتتاه

 .لذلكل وللعرطتاالوعناح لدلتايت لحلونل نليؤث
دنمتلتتاه:لدلتنتتن لودنختتتمهلمتت لدلاتئتتللدلي تطتتللبتتاللحدغلودلتنتتن لباليلتتا ال ستتا ال وتتلل .3

عتتت لتةتتتا لدلنقتتتالودختتتتمهلماتتتنعلدلستتتنل لتنيتل ناتتتحلدنمتلتتتاهلوفيكتتتالت ةتتتتقلذلتتتكل
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وتسا الححكللدللحدغلو لدست ل وللتنيتت  لكيالينل ناحلدنمتلاهليتطوبلدلاتحوول تال
 دلرالدالودلحوتتالدلتنع لو ا لدللرنسلبالاطح.

دنستاتتتاللدللرتتتاع:لينلدللحدرتتتاالدلراعتتتلل تتت لدلتتتت لتتتتنمحلدلتندصتتتيل تتتتالدلالتتتحل تتتندملكتتتانل .4
ل.لا وننلع لدلي تطلو غدلينةاللايه لدلحدحللودلح اعااشحل ولرتحلعااشحلب تثليت

تتاعلعتت لدلي تتتطل تتنل .5 دنستاتتاللدل تتتحلمرتتاع:لقتتال كتتننلدللتتكيلدأل ا تت للوتلا تتيلدل تتتحلمر 
عحدقاتللدلنتتاسلمةتتطللونلدليلتتاسكللمتت ل النلتتالل ختتح لمروتتلل تتاتيلدليثتتاعلوةتتال نلدلتتغال

و نل مثحلدألعامال عغ لدلناسل نلوةنللدألشاافلد خحفالوعال ياس ننلعال نلطل ل
لد تااعا لبلكيل ا ل  لتوكلدلةحفاللعالححكللدليلاكل.

ل

ل
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شروط نجاح الفراغ الحضري في تأدية وظائفه2.4.6  

قتتا لكتلتتتاللتتتنشل ن تت لخيستتللشتتحوللعتتال ةتتيل فتتالكلكلتتامكلدللحدرتتاالدل وتتحفللو فتتالكل
ل( Lynch , 1960) .ةغ لدليستااعتاللهالو يانلنعاحهال و غهلدللحولل  ل

.لدل تنفتتتل:و  للسةتتتللدلتندمتتتقلعتتتال تتتتال اترتتتللدليكتتتانلعتتت لدحتتاةتتتاالووظتتتائضل متتتحدلل1
 دليعتي .ل

ل.لددحساس:لددحساسلباللحدغلودليكانلوسبطهيالع لدلنقالبيال ويالتنظتي .2

ل.لدليمئيل:لعمئيللدليكانلوشكو لو رت لع لتاحماالو نلطللدليستااعتا.3

يلتتللكتتيلعتتال  تاةتت لددنستتانلوعتتتنمحلبتتاللحدغلكالاتتاعاال.لدلنصتتنع:ليعكانتتتللدلنصتتنعل4
لودليرونعاالورتح ا.

.لدلستتطحك:لدلةتتاسكل وتتللدلنصتنعليلتتللدليكتتانلو نلتطت لعتتالختتمعلدلستتطحكل وتتللححكتتلل5
لدلناسل ادخيلدللحدغ.

 ( Allan & Donald) عالبالنساللل يلعال

 لدلريحدنتت ل تتارلل  تتادهلعهيتتللمةتتالدقتتتحدحلكم يتتالمتت لدلا تتثلدليلتتتح لمتت لدلاتتتانلدلرتتا للوتاتتيت
 .لCarmona , 2003)و حوسفللعال ةيلعستةايلحوحال تئ لةتالض

للاالدلت ل عبلتندمح الم لدلياينلل حتثل ستطت لدلعيت ل نو  ل   لدلال-دل تنفلل: .1
  رتشل حدحللنساتللو عانل.

دللدليعتي لب نه لينتيننليلللدليكانلدلغال رتلننل نلشرنسل محلل-دلهنفللودلستطحكل:ل .2
لمت ل ندمل يو نن ل ولنل.

ون كتت ل وتتتلل تتهنلللدلنصتتنعليلتتللدليكتتانلعتتالختتتمعلل- تتهنلللدلنصتتنعليلتتللدليكتتانل: .3
دستاا تت لباألعتتامالدلينةتتنلكلحنلتت ل تتندملعتتالختتمعلدن تتتااد للألعتتامالدليلتنحتتلل ولعتتال

يلا اكل لب تثل كننل نا لععاعللواحوولعالدل تتاكلدلتةوتا تللدلتت ل رتتشل هتالخمعلدل
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 محدللدليعتي لب تثل يكالله ل نل يححندلوفستيترندل الد تتاادعه للولحدرتاالدل وتحفلل
ل.Carmona , 2003)؛ل2015ض ا تال 

نل كتتننلدألمتتحدللقتتالسفال وتتللمهتت لدلتاطتتتطلدأل ا تت لليتتاينته ل ل-دألصتتالللودلي تتزنل:ل .4
لدلنظائضلودليؤ ساالدلراعللودللحفلدلت لتنمح ال.ول

دليتتتانلعند نتهتتتاللويلتتتاسكللمتتت لدليعتيتتت لل عتتتبل نلتلتتتع ل-دليعتيتتت لودل تتتتاكلدلراعتتتلل: .5
لودل تاكلدلراعلل.ل

اينتتللقتتالسكل وتتللدن تتت معلدألعثتتيلليندسل تتال نلت تتننلدليل-دن تيتتاللدل وتتحالدلتتغدت ل: .6
لوعاالس الدلنالسكلذدتتال.

دلاتئتتللدلعتتاكلل  قلل يلعند الدل انعل وللدل الدأللنللعتالدل تتاكل-دلاتئلللوعيت ل: .7
لو نلت ننل هوللدلنصنعل.ل

ل  
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 مكونات وعناصر الفراغات الحضرية2.4.7
لبرالمهيناللولحدراالدل وحفللو  يتتهالألمحدللدليعتي لوشحوللنعاحل تغهلدللحدرتاالدل وتحفللعتا

تطحكلوذلتتتكلةيترتتت ليتتتت ل تتتال حفتتتقلعرحمتتتللختتتمعلتتتتنمتحل ناصتتتحلدلحدحتتتللودألعتتتانلودل تنفتتتللودلستتت
 دليكنناالودلرناصحلدلت ل عبلتندمح الم ل غهلدللحدراالدل وحفلل.ل

حتثلتت ننلدللحدراالدل وحفللعال ناحفالعهيتالو يالدلاتئللدليال للوددنسانل لحتتثلتتيثتيل
دلاتئتتتللدليال تتتللمتتت لععين تتتللعتتتالدلرناصتتتحلدلتتتت لترطتتت للولتتتحدغلدل وتتتحال ابرتتت لدلاتتتافل ل عتتتال
بالنساللل نسانل نلكيلعاليتروقلبادنستانلعتال نلتطللو تون لوتاتحمااللدختيل تغدلدللتحدغلمهتنل

ليةتتتاسلدل ةتةتت للت تتننل تتغهلدللحدرتتاالدل وتتحفللودأل تتاسلدلتتت ل  نلتت العتتال ةوتت لدلتتغال رطتت لد
لوبالتال لم نلدلنلاللودلسون لددنسان ل رط للولحدغلدلرا لشااتت لو ابر لوت اللعمع  ل.ل

ل(ل.للل1998ومتياليو لتلاتيللويكنناالدليال لللولحدراالدل وحفللضلي حد ت ل 

 دألس تاال .1

لدلتلعتحل .2

لدلن تتل ناصحلدلتلكتيلودلةط ل .3

لدلنامنسكل .4

لدل ندةزلودلرندئقل .5

لدد امك ناصحل .6

لدلرمعاالونمتاالدد من .7

ل ناصحلتعهتزلدللحدغل .8

ل

ل
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لدألس تاال .1

 تتتت لدلعتتتتتزملدأل ا تتتتت لبتتتتتاللحدغلدلريحدنتتتتت لدلتتتتتت لت تتتتالل نيتتتتتاللدل حكتتتتتللودتعا هتتتتتالبالنستتتتتالللويلتتتتتاكل
 ودليحكااا لوحتثل نلدألس تاالتول ل وللدلينطةللخاصتللةيالتلل.ل

وفنةتتالنتتن تالعتتالدألس تتتاالو يتتالدألس تتتاالدلااصتتللباليحكاتتاالودألس تتتاالدلااصتتللب حكتتلل
نلينزلتتتقل نهتتتالدليلتتتاكل ولدليحكاتتتاالو نلت تتتننلدليلتتتاكلوفعتتتبلتاتتتيت ل تتتغهلدألس تتتتاالب تتتتثل

عةاوعلللورندعيلدلعنفللوصوالل ودنلت ننلود ترلللوتتنا تبلعتالحتتثلدألبرتاللودألحعتا للتنا تبل
دللحدراالدلي تطلل هالد لاملشااتلل وللدليكانل ندملكانالحكنعتللتحمتهتلل اعللضلي حد ت ل

ل(لل.لل2009؛للوفكاال ل1998 

ل(ل.1998للدلينا الل عبلعحد اكلععين للعالدلرندعيلو  لضلي حد ت ل و نالدختتاسلدألس ت

تستت ل نتتتالدلتاتتيت لمتعتتبلدختتتتاسلدألس تتتاالدليحف تتللدلتتتت لو تت ل تتاهلسئلل- تتهنلللدل حكتتل:ل
تلع لوتعغ لدليلاكل وللدلستحلمنقهالود تاادعهال عبلدلتلحفقل تالنن تالعالدألس تتاالمت ل

نا يتتلللويحكاتتاالودللتتندس لدلحئتستتتلللو س تتتاال مثتتحلل تتغهلدل التتللو تت ل س تتتاالبال التتبلت تتننل
لخلننلللويلاكلودللندس لدللح تلل.

 لدلتاتتيت للألس تتاالدلحدحتللبالنستالللويلتتاكلودليحكاتاال وتللحتال تتنهل عتبل نليحد تل-دألعتانل:
لتولل.لللب تثليحد  لدلتايت لدلين اسدالدلرالتلل ولدلينا تبلدلن حكلدليلاةئللودلرندعيلدلعنفللدليا

العالدلرندعيلدلحئتستللدلت ل عبل نلتؤخغلبرتالدن تااسلونل ةاال نالو  لترال  ول-دلت وللل:
بالت التضل رحلدليالكلدلاا لم سبل يلي املليلللذلكلدلريتحلدنمتحد ت للهتالوت تالتضلصتتانتهال

 لاتتال لوبالتال لنليت لدختتاسل ورللسخات لدلثيالوبالتال لت تتاوليلتللصتتانللكتيلمتتحكلقاتتحكلم
 كغدلتااحل روللبكثتحلعتالعتالكل ترح ال  وتللول تالت تالتضلصتتانتهالقوتوتللو يح تالدنمتحد ت ل

  نفيل.

لوتتننلودليويتت ل برتتاللدلنحتتادالوفعتتبلعحد تتاكلكتتيلذلتتكلبالتنا تتقلدوفلتتييل تتغلكلل-دليظهتتحلدلرتتا ل:
نلحتتللنلع لدليكانلودلنظتلللمسع لد تترياعلدأللتندنلدلهالئتللو تا لد تتااد لدل ثتتحلعتالدأللتند

لينل يلنظحلدليلاكل الدلي مالدلتعاسفلل.ل
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زيد أبعاده عن بالط خرسانة عادي ال ت( 19-2رقم الصورة )

 ( 2009وذلك لمنع وجود شروخ )دويكات ، 1.2* 1.2

 

 

 

 

 

 

عة األشكال أرضيات متنو تبليطصور ( 20-2رقم الصورة )
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لدلتلعتحل

و  لعتنن للم لد تاادعهالحتثل ستاا لدلتلعتحلم لدل تادئقلودلينتز تاالودلعتزسلودألسصتللل ل
 حتثل نلدألشعاسلترط لشكملعيتزدلوعنظحدلةيتمللويستااعتا.لل

و تت لضللوفنةتتال نتتند ل ايتتاكلعتتالدلنااتتتاالدلتتت لتاتوتتضلمتت ل عتتامالو تترهالو رتتحدضلد تتتاادعها
ل(ل.ل1998ي حد ت ل ل

لدألشعاسلودلناتيل .1

لدللعتحدال .2

لدليتسوةاال .3

لدلنااتاالدلنسقتلل .4

لدلنااتاالدلرااوفلل .5

لدلنااتاالدليائتللوناضلدليائتلل .6

 دلز نسل .7

 عتتالعتتالحتتتثلوظتتائضلدلنااتتتاالمتنةتتالدلرايتتالعتتالدلنظتتائضلعنهتتالدلنظتتائضلدلعيالتتتللودليرياسفتتلل
لويكتانل ولد تتاادعهالكاندبتلل نتالعتاخيل ولكنها تلللطحفتقلودلت لتتيثيلم لي لامل اعيلدلنحتاكل

عرتتتتاللستتتاحلل ولعتتتتتادنلعرتتتتالو  وتتتتالتستتتتاا لمتتتت لي دلتتتللدليوتتتتيلدلينةتتتنللمتتتت لبرتتت لدللحدرتتتتاال
ل.دل وحفل

ول عتتتالعتتتالناحتتتتللدلنظتلتتتللدلهنا تتتللحتتتتثل ثاتتتتالدلتعتتتاس ل نتتت لينةتتتالقتتتاسكللتتتانلدلنااتتتتاال وتتتلل
للدليحوسلوتستاا ل  وتالدلنااتتاالمت لتةوتتيلنستاللدعتاافلدلينةاالدلانتتللدليتروةللم لححك

 دلتونيلم لدلهندمل.ل

و عالعالناحتللدلنظائضلدليناختلللمستاا لدألشعاسللوظيلوكيااداللوحفتاحلباد تاملليلتلل نهتال
 عكتضل اتر للوهندملم لدلاتضلوتنمحلدلاهملم لدللتامل ال حفقل ةنلل وسدقهال.ل
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لدلةط لدلن تتلل

للعتتتال  تتت لدلرناصتتتحلدلتتتت لتتتتؤثحل وتتتللدللتتتحدغلدل وتتتحالحتتتتثلترتتتالعتتتال  تتت لترتاتتتحلدلةطتتت لدلن تتتتت
دلرمعتتتاالدلييتتتتزكللولتتتندس لودلاتتتؤسكلدلااتتتحفلللهتتتالوحتتتتثل نل يوتتتتللو تتترهالوتن فرهتتتالوو تتترهال
للبرلندئتلل ت ننل ااسكل العونثالباحفال لوفعبلدألخغلبرتالدن تااسلحع لوكتوللدلةط لدلن تت

دد تتتامكلدلوتوتتتللب تتتتثلتتنا تتتبلعتتت لدللتتتحدغلدل وتتتحالدلينةتتتالوعتتت لودليتتتندللودأللتتتندنلدليستتتتااعللول
دلنلتتتاللدليستتتتتاا لون دلتتتالدلةطتتتت لدلن تتتتتلل وتتتتللشتتتكيلدل تندنتتتتاال تتت لدألمثتتتتحلدنتلتتتاسدضلي تتتتحد ت ل

ل(ل.ل1998 

ل

ل

 

  

  

 ( تماثيل وقطع نحتية 21-2رقم الصورة )

 

 

 

 

 

 المصدر : موقع الكتروني 
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 دلنامنسكل

طلدلنامنسكلللويتاهللوسلعه لم لي املل ناحلةيال للولحدغلدل وحاللياللهالعتالدلةتاسكل وتللدلتحب
دللتتتحدغلبالطاترتتتللل لوليتتتاللهتتتال  وتتتاللوسلمتتت لتوطتتتتضلدلعتتتنلدل تتتاسل لودليتتتتاهليعتتتالت تتتننل تتتامنلل ول

 ت لوللللم لدألنهاسلدلطاترتللوبح لدليتاهلدلطاترتللودلانا تلتثلتتيثيلدليتاهلدلسامنعت حكلل لح
ترطتت ليحسا تتالبالحدحتتللودلستتكننلوعتتال شتتكاعل تتغهلدليتتتاهلعتتال كتتننل اترتتتالع ا تتالباتتانسل ول

 صنا تالكيالينةالم لدلاح لدلانا تللدلينةنلكلم لدلينتز اال.

أل وتلل عالبالنسالللويتاهلدليت حكللتتيثيلمت لدللتمنالودلنتندمتحلحتتثلعنهتالعتالتنات لدليتتاهليلتللد
لترتلل ولصنا تللعال رط ليحساسلبالاهعللودل حكلل.ل ولتنسا ل وللعستنفاال ا

 

 

  

 

 

  

هيم منسابة تدريجيا )إبرا( أشكال النوافير المندفعة ألعلى وال22-2رقم الصورة )

،1998 ) 

 

 

 

 

 

 قع الكتروني  ( تماثيل وقطع نحتية ، المصدر مو23-2رقم الصورة )
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لدل ندةزل

بلتتتكيل  ا تتت لللاتتتيلدل حكتتتلل تتتتالدليلتتتاكلودليحكاتتتاالب تتتتثليتتتنمحلدألعتتتانللوتستتتتاا لدل تتتندةز
لودلحدحللل يلعالدليلاكلو ائة لدلستاسدال لوذلكلنل رن لعالي يتاعلدلرناصتحلدلعيالتتللمت ل تغه

 دل ندةزل.

ل.(ل1998دلنةاللدلتالتللتن حلدلنظائضلدلت ل يكالدن ترانلل هاللو ندةزلضلي حد ت ل 

و تت لتلاتتيلححكتتللدليحكاتتاالد لتتتلل تتالححكتتللدليلتتاكلل-لللويلتتاكل:دل تتندةزلدلياااتت .1
وفعتتبلعحد تتاكل تتاكلعرتتايتحل تتالد تتتااد ل تتغهلدل تتندةزلو تت ل نل كتتننل تتحضلدلحصتتتضل
مامتتتاللن تت لعثتتيل تتغهلدل تتندةزلودنلنلت تتننلدليستتامااللهتتغهلدل تتندةزل نفوتتللحتتتللنل

اتيلدليلتاكلةزفئتا ل تال اتحقهالوفةلزلعالمةن تالدليلتاكلمالهتاهلعتال تغهلدل تندةزل تنلم
دلطحفقل لوتان ل تغهلدل تندةزلعتالدل ايتالرتتحلقا تيللواتا ل ولدأللينتتن ل ولدلام تتتكل

 ورتح ال.ل

 

 

 

يل تغهلدل تندةزل نتالدل اةتلليلتللعنت لدلستتاسدالوفت لو  لعثل-دل ندةزلدليااالللوستاسدال:
عالدختحدالعنطةللعرتنللبسابلت نفوهاليلللعنطةللعلاكل ولبسابلتنظت لححكللدلستحلورالاالعتال

ل كننلدستلا ل غهلدل ندةزلرتحلكاتحلحتللنل رتقلدلحؤفال وعنهال

 

 

 

  

 
 روني ( حواجز للمشاة ، المصدر : موقع الكت24-2رقم الصورة )

 

 

 

 

 

  

 كتروني ( حواجز للمركبات ، المصدر : موقع ال25-2رقم الصورة )
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 دد امك

مكلعتتتالدلرناصتتتحلدلعيالتتتتللدليهيتتتللمتتت لدللتتتحدغلدل وتتتحال ختتتغدلبرتتتتالدن تاتتتاسلترتاتتتحلدد تتتال-:
للدلنظتلللدأل ا تلللهال لحتثل نهالت ةقلدل حضلدلعيال ل نالتلا وهالع لباق لدلرناصحلدليال 

 دليستااعتا.لللولحدراالدلريحدنتللبلكيل عغ 

وتاتوضلنن لدد امكلوشكوهالحسبلنتن لد تتااد لدللتندس ل تيل ت للويلتاكل  للويحكاتاالوفنةتالل
لودللكيلدلتال لين حلدلتاسولم لوحادالدد امكلحسبلدن تااد لودليكانلدلينةنللمت لضي حد ت 

ل(ل.لل1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

خدام والمكان ( التدرج في وحدات اإلضاءة حسب االست26-2رقم الصورة )

 ( .  1998الموجود فيه ) إبراهيم ،
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لدلرمعاالودلممتاالودد مناال

الحتثلترتاحلذدالت ثتحد لباحفا لكاتحد لخانصالم لدلينطةللدلتعاسفلل لحتثلت ثتحل تغهلدد منتا
ودلممتتتاال لب تتتثل نلد تتتااد ل تتغهلدلممتتتاالبلتتكيل لتتندئ ليتتؤلاليلتتللدلتوتتنيلدلااتتحال ل عتتال
بالنسالللورمعاالدلياااللل حكللدليحوسلمتعبل نلت ننلححومهالود  للوقوتوتللحتتلل ستهيل

لائقلقحدمتهالبسح للوعال غهلدلرمعاالودلممتاالودد مناالل وللدلس

يشتتتاسدالدليتتتحوسل ل معتتتاالدليتتتحوسل ل معتتتاالدليلتتتاكل لختتتحدئطلدليتتتانل للنحتتتاالدد منتتتاال ل
ل.ل(1998ضلي حد ت ل  معاالعندقضلدلستاسدالورتح ا

ل

ل ناصحلمح لدللاس ل

عتامالدلعوتنسل لصتناليقلدلةياعتلل لدليةا تالو حتثلترتاحلعالدليكيماللرناصحلدللتاس لوعنهتال
ل(ل.1998دليظمال للوسدالدليتاهل لنندمتحلدليتاهل ل حندضلدلز نسلضلي حد ت ل 
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 اإلطار النظري  2.5
ودلريتتاسكلحتتتثل عستتتالدللكتتتيلل دلريحدنتتعستتحل تتتالعهتتاسدالدلتاطتتتطلدلدلتاتتيت لدلريحدنتت ل لكتتتيل

للوياينتتتلل.لتاسفاتتتتتالتلتتتاس لكتتتيلعتتتالدلتاطتتتتطلدلريحدنتتت لودلريتتتاسكلبان تيتتتا لمتتت لدلتاتتتيت لدل تتتتزا ل
ل.ل تزف لللويستن ناالدلالحفللونن تللدلاتئللدلددةيال 

للوم لدلةحنلدلرلحفالسكزلدلتاتيت لدلريحدنت ل وتللشتكيلدليستتن ناالدلريحدنتتللودلريوتتاالدلثةامتت
لمةتتانتت للتتت ل نتتا لترحفتتللوحتتتاللوتاتتيت لدلريحدنتت للل تتتؤثحل وتتللتوتتكلددشتتكاعللودل ةتةتتللدلتتت ل
عستتنايال تغلكل وتللتنقرتاته لودحتيتانته لدلااصتلل.لل لالكيلةتيلوثةامللترحفلالخاصتال هت د تي

حتتثل راتتحلدلتاتتيت لدلريحدنتت ل تتالظتا حكلسبطتتال تتالقتتح لعتت لكتيلعتتالدلريتتاسكلودلتاطتتتطلو تت ل
عنطةتتلل.للتتغلكلمتتانلل واطتتطلعاينتتللعل وتاتتيت لشتتاس لل والتظهتتحلنلستتهالمتت لودةهتتللعانتتللسبيتت

 لتن تحلدليلا تل نتطحاليلللدلتايت لدلريحدن ل اسا لليهت لبلكيلدليساحاالدلريحدنتلل.للو نا
ض نفتتالكللهتتغهلدلظتتا حلل موتتيلوياتتييتالدلريتتحدنتتالعتتالدةتتيلدمتستتا لمهتت للددياينلنةتتتلودلياتتالجل

ل لعاونللدل تحونتلل(ل2010 

 التصميم العمراني إيديولوجية2.5.1
ل: دلثمثللدلتالتلليحاىاألشكاعدلتايت لدلريحدن ل الكللت خغيياينلنةتل

ل. دن تيا لباليتطوااالدلعيالتلللوياينل (1
لدن تيا ل اتئللدةتيا تللعثالتل (2

ل. ت حدسلتن تحل تئللدةتيا تللعثالتللعالخمعلعثاعلحتزا لل مثحبلكيلل و

 ل تاوس الللتتؤثحلد عا تتال وتللدلاتئتللدنةتيا تتلللوياينتللودلتتدلاتئتللدل تزف تل ن نا لد تةاللتةوتاال
 وتتتلللف تتتلدل تزللت ثتحدلاتئتتتلحتتتنعل لعثالتتتتللدليعتيتتت ل.للةتتتالعتتتتزلسد تتتنسالثتتتميلعندقتتتضلليلتتتلتتتتؤلال

 :   ليند نتننلد

ل.لددنسانلل ولل ون لدلاتئللدل تزف للت ثتحدلتةحفحلدلاتئ لل تلتلل - 
للوترتتتتتتتتن للادنستتتتتتتتان كدلسونلللتتتتتتتتتزوللدلياينتتتتتتتتللبلتتتتتتتتحضلزف تتتتتتتتتنلدلاتئتتتتتتتتللدل  دلتاتتتتتتتتنسلبتتتتتتتت - 

ل.العالقايل ندعيلثةامتللودلت لكيلعنهالتةحسلرالالادنسان كدلسونل
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الدل تزفلل وللتزوفالدلسكانلباتاسدالعاتوللللسونكه لوترتالبرت لتوتكلدلاتتاسدليعكانتلدلاتئل3) 
ل. دألخحنلعالل مثحقا ولللوتنلتغل

للو تتتون لددنستتتانلترتاتتتحلعهيتتتللةتتتادللوتاتتتيت لدلاتئتتتللدل تزف تتت تتتغهلدليرونعتتتاال تتتالدلرمقتتتلل تتتتال
يت لتعناهتالل نودليرياسفتال وللتيتزلحالللدلتايت لدلت ل عبللادلياططتلتسا ادلريحدن لمه ل

ل.بسابلبر لدلت ثتحدالدلي تيولل وللدلسون لددنسان ل.

 االهتمامات الحديثة للتصميم العمراني 2.5.2
نسكلدلي تيوتتلللوثتتلتتت ثتحدالكتتانل نتتا لد تيتتا لعتزديتتالمتت لدلرتتال لدل حبتت لبامتت ل اد تتللدلةتتحنلدلرلتتحفال

دلاتتنا تللودلت تتتحدالدألختتحنلمتت لدليعتيتت ل وتتللدلريتتاسكلودلتاتتيت لدلريحدنتت ل.لوقتتالنتتتيل تتال تتغدل
لدن تيتتا لعةتححتتاال ايتتاكلد تتالكلينلتتاملدليتتانل.لوتيثتتيلعةتححتتااللنكنسبن فتتتللومحدنتتكللنفتتاسديا

 نل يوتللدلت وتحلودلتاتيت لدلريحدنت .لحتتثلو ت للنكنسبن فتتللدلرايتالعتالدليندقضلدلتطاتةتللن
عةتححتتاالدلتاتتيت لدلريحدنتت لدلرالتتتللدليستتتننلكياططتت للياينتتللدلثمثتتللعميتتالنستتيللوعاططتتلل

ل. دألخحنلد الكل ناملباسف 

لدليانلدليثالتللودليستةاوتلل م اس

 لتوتتكلدلياططتتاالترتيتتال فتتالكلكثامتتلللولةتتالكانتتالدلياتتالجلودأل تت لدلتتت ل س تتا اللنكنسبن فتتتللمتت
ملدلياينللوتن تت لو تائيلدل حكتللي عتاللحتادئقلوعتنز تاالكاتتحكلمت لدلياينتللوعرالعتللدليحكتزل انتا

ل  نتللكاتحكلعحمن تلل تالدألسضل ند تطلل  يتاكل.ل تنيتال اتحلمحدنتكللنفتالسديتال تال م تاسهلبيةتتحح
ل وتطتتنفحهلل ثامتتللعنالوتتللعتتالدأل نتتتلللكانتتاليلتهتتا  تت لدأل تت لدلتتت لد تتتنالل لوعاينتتلل حودلدمتتح

متتت لعاططتتتللدلطتتتحالقتتتاسلل  دعلةتتتالتاتتتنسلعاينتتتللدليتتتزدس لدلاتتت تحكلحتتتتثل لدليستتتامالدلينلاتتتولل
لدلياينلل انلعالخوقلدل ادئقلودليتنز االدل اتحكل.ليلل عوبلدلحفللل نوحاوعللددعكان

دلياييتالحنعلدللتكيلليلسد ولةالكانلتاتيلكتلاللتنشللوياينللودليناظحلمتهالعؤثحلم لتراييل
قالو حلعلهن لدلهتئللدلريحدنتللعتعساكلم لدلتلا يل تالدللكيللدألول ب ث لل نحتثلل  دلريحدن
دلناسللتغلكلدللتكيل.للةتالد تت لبيظتا حلخاتائالدلياينتللدليحئتتلللدلتت لتتؤثحل وتلللن لسد دل تزف ل
تاوتتقل ناصتتحلدلياينتتللكتتالطحالللدلرةوتت للواتئتتللحتتتثلدنتت لعتتتزل تتتالدلاتتنسكلدلحئتستتتللدلتتت لددلسد 

ل.لدألس تلودل اماالودلرةالودليةا راالضدلينا ق(لودليرال ل
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لم تتحكلتزوفتتاليلتتلدمتلتتاهلكتلتتتللي تتالكلتنظتتت لدليتتانلد تتتنالدللود خحفنتت للذلتتكلدلا تتثلقتتالقتتالهللين
ل. لاتئته ل مويدلناسلبله لباحال
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 الفصل الثالث : الحاالت الدراسية
رتتتتاالدلراعتتتتللدل وتتتتحفللمتتتت لعاينتتتتللرتتتتزكل تتتتيالس تتتتالللتطتتتتنفحلدللحدلل-دل التتتتللدلاسد تتتتتللدألولتتتتلل:

ل.ل2014عاةستتحللوااحثل ياللسفاضلحح هللال 
ل

ذكتتحلدل اتتتبلبالااد تتلل تتالتتتاسفخلرتتزكلوعرانتتاكل  وهتتال وتتللعتتحلدلستتنتالبستتابلعياس تتاالدنحتتتمعل
دللتزفةتتتتللودلاتئتتتللدلريحدنتتتتللبعيتتتت لدد تتتحدئتو لوعتتتالنعتتت ل نتتت لعتتتالتوتتتنيلوختتتحد ل تتتا لمتتت لدلانتتتتلل

عكنناتهتتتالوذلتتتكلبستتتابلدلتتتنةالمتتت لدلاتتتتانلل وتتتللدليستتتتننلدلرتتتا لودلاتتتافلودلتتتنةالدل تتتاللمتتت ل
 دن تثياسلبكاملل نند  .

وبرتتالععتت ملدلستتوطللت ستتنالدألو تتا لمتت لدلياينتتللو دلتتالدل ثتتتحلعتتالدلرةاتتاالعيتتال لنليلتتللل
دلااد تلل  تللعاططتاالةتا زكللوتطاتتقلعيتال لنلظهنسل لحكل يحدنتللشاعولل لول ل كتال نتا لمت ل

ليلللدلرلندئتللم لدلاناملودلتاطتطل.
لبرالذلكلذكحلدلن  لدل ال للياينللرتزكلسرت لدل اتاسلدليستتيحل وتهتالينل نجت لينةتال  يتاعلمت ل

لدلتلتتالودلاناملوشقلدلطتحالدلعايتاكلو  دلتللدلترتا االعتالبرت لدليتند نتال وتللدألسد ت لدلراعتل
لل لكييلينةال  والنلاللم ل ييلدلاوا االودلعهاالدلياتاتللمت لي تادللدلياططتاالودليلتنح

لدلهتكوتللودلتلاتوتللوعحدقالل  ياعلدلانامل.
نتتالوبرالذلكلقا لدلااحثل ترادلل نتند لدللحدرتاالدل وتحفللدلينةتنلكلمت لعاينتللرتزكللوتن فرهتالعكا

 ل-و  ل:
لال.ا ئلدلا حل لعتناملدلاتاليشل-محدراال اترتلل: .1
لتايال ل يتحلدلياتتاسل لدلنحتاكل لدلناتحل لةيتاعل اتالشاس لصمحلدل-عساسدال: .2

لدلناصحل لدلعمللودلحشتال.
لبلدلتحعن لوعوربلموسطتا.لعورل-عم بل: .3
 لل ل حشوننلل لدألختنكل لدل ا ةتللدلاولتتللضدلي طتللعنتزهلدلاوال-حادئقلوعنتز اال: .4

ل(ل لدلةاللودلحشتال.
طتال لعتتتتتادلدلعنتتتتاالدليعهتتتتنعل لعتتتتتادنلعستتتتعالموستتتتلعتتتتتادنل-دليتتتتتاليالدلراعتتتتلل: .5

لموسطتالورتح العالدليتاليالدلا تحكل.
الدلينةتتنلكلمتت لحتت لعثتتيلدللحدرتتال-دللحدرتتاالدلي اتتنسكل تتتالدللحدرتتاالدلستتكنتلل: .6

 . دللتخلس ندنلول  حدولتيلدلهننل

ل
ل
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هلدلااحتثل تغكحلناتغبرالذلكلقا ل ت وتيل   لدللحدراالدل وحفللدلينةنلكلم لعاينللرزكلحتثلقتا ل
 عاتاحكل نهالوعساحتهالوتانتلهالو   لعتزدتهالو تنبهال.

حتتتثلحوتتيلدلااحتتثلوذكتتحل نتت للينةتتالعستتاحاالخوتتحدملمتت لبرتت لدللحدرتتاالدل وتتحفللدلينةتتنلكل
 تنيتتتال لتةتتتحلبروتتتهاليلتتتللدليستتتاحاالدلاوتتتحدملوكيتتتالذكتتتحل  وتتتال تتتهنلللدلنصتتتنعليلتتتللعرظتتت ل

البرت لعنهتالصترنبللمتت لوذلتكلبستابل تا لوةتنللشتاس لدللحدراالدل وحفللدلينةتنلكل تنيتالينةت
تهتئتتتللنلوكيتتتتالذكتتتحل  وتتتتالدمتةتتتاسلبرتتتت لدللحدرتتتتاالدل وتتتحفلللرناصتتتتحلتنستتتتقلدلينقتتتت لدليهيتتتتلل

فللمالظمعلولوسدالدليتاهلودلنندمتحلل تنيالتتنمحل غهل ناصحلتنستقلدلينق لمت لدللحدرتاالدل وتحل
لدل وحفللت تاوليلللتطنفحلشاعيللهال.دألخحنل لكيالذكحلدل اتبل  وا ل نلبر لدللحدراال

ل
و ختحدلقا لدل اتبل ن  لعةتححاالدلتطنفحل وت لتانتضلعةتححاالدلتطنفحليللل اكلع اوسل

ل-و  ل:  

للتتتندس ل عتتتا ليرتتتمالبرتتت لدل-ححكتتتللدلستتتتحلوتلتتتييل وتتتلل تتتاكلعةتححتتتاالعنهتتتال: •
اكلدليحكااالوةروهتاللويلتاكلمةتطل لو قاعتللحتندةزللويلتاكللوتيانل تا لترتاالدليلت

 وللخطل تحلدليحكااالو نل ةن لدليلاكلبةط لدللاس لم لدألعامالدلياااتلل ل
وعنتتت لدلتعتتتاسلعتتتاليقاعتتتللدلاستتتطاال وتتتللدألسصتتتلللدلااصتتتللباليلتتتاكل لودن تيتتتا ل

 بالعزسلعالحتثل سد تهالباألشعاسلدلينا اللوصتانتهال.
عتتالتنظتتت لدللحدرتتاالوتلتتييل وتتللتطتتنفحللتتار لدللحدرتتاالدل وتتحفللدلتتت لترتتان ل •

ل نملتنظت لعالدلرناصحلدليكننلللهال.
ن لبرتت لدللحدرتتاالل وتتحفللحتتتثل نتت لترتتال-تزوفتتالدللحدرتتاالباألثتتايلدلينا تتبل: •

عال ناصحلدلت ثتثلدلااصللباللحدراالدل وحفللدلراعللوشييل تغدلدلي تنسل وتلل
يتتتاللو شتتتكاعلةايتتتاكلل امتتتلل ناصتتتحلدلتل تتتتحلب نل-بروتتتالعتتتالدليةتححتتتاالو تتت ل:

لدسلدلسا قلعنهال لتنمتحل  ادللعنا اللعالدليةا الو نلت ننل غهدلت ثتثلو ا لت حل
لدليةا العطوتللبيالكلعةاعلللورندعيلدلعنفللوعتنا اللع ل عامالتندةا الودألنلطل
دلي تطتتتلل هتتتال لوتتتتنمتحلدليظتتتمالألعتتتامالدلعوتتتنسلودلييتتتحدالودنلت تتتننلعةاوعتتتلل

لدلاوسفللدلم علل.للورندعيلدلعنفللوشيوال  والعةتححاالدلااحثل وللدلاتانل
حتثلدقتححلدلااحثل وللدلتحكتتزل وتللدليستاحاالل-دنستةاملبالينا قلدلاوحدمل: •

دلاوتتحدمل نةتت ل تتا لو وتتللدلتلتتعتحل نةتت لختتافلحتتتثل اتتحلدلااحتتثل تتال  يتتتلل
دألشتتعاسلبيتتالتتتنمحهلعتتالوظتتائضلةيالتتتللعثتتيلسبتتطلوتنحتتتالعتتالدلرناصتتحلدلياتولتتلل

لل ندبتلل ولعتاخيلو نا تتللعثتيلدعتاتتافلودليكننتلللوينظتحل يكتال نلت تننلبيثابت
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ةزملكاتحلعالدلينةاالدلانتتللدلناتعلل الححكللدليحكااالوتةوتيلنساللدلتوتنيل
متت لدلهتتندملدلعتتنالودعتاتتافلةتتزملكاتتتحلعتتالوعناختتتللعثتتيلتريتتيلدألشتتعاسل وتتلل

دالدلحفاحل. لتنمتحلدلظمعلوعاا 
دليتائ لليتالتتنمحهلعتالكحلدل اتبل  يتللوةتنللدلرناتحلذل- فالكلدلرناصحلدليائتلل: •

دللتتحدغلبالطاترتتللوقوتت للسبتتطسدحتتللنلستتتللليستتتااع لدللتتاسغلليتتاللهتتالعتتالقتتاسكل وتتلل
لدلانا تللم لدللحدراالدل وحفلل.لودللمنادلااحثلباقتحدحلوةنللدلنندمتحل

وتلتتتييلل-عندمعتتتللدللحدرتتتاالدلريحدنتتتتللن تتتتاادعاالذوالدنحتتاةتتتاالدلااصتتتلل: •
اتاسدالدلااصتتللدلتت ل عتبل ختغ البرتتالدن تاتتاسل وتلل تاكلدقتحدحتاالحستبلدن ت

لتاتتتتا لدلتاتتتتيت لدلاتتتتاسة لذوالدنحتتاةتتتتاالدلااصتتتتللوعنهتتتتال:ل عتتتتبل نلنل ةتتتتيل
 تتت لليتتتحوسلكح تتت لل120 تتتحضلدلييتتتحلدلاتتتافلبيتتتحوسلدل حد تتت لدليت حكتتتلل تتتال

 ت لليتحوسلكح تتتالمت لوقتالودحتال لي حد تلل نلت تننل س تتاالل180ودحا لو ال
دللعتتنتتللثا تتتللوعانرتتلللمنتتزنالورتح تتالعتتالدن تاتتاسدالدلييتتحدالودألسصتتلللعتتالعتتنل

لدألخحنل.
احتتثل نلودةهتتاالدلياتتان لودلي تتمالحتتتثلذكتتحلدلال-لسد تتللعرياسفتتلللوندةهتتاال: •

دلتعاسفتتللدلي تطتتللبتتاللحدغلدل وتتحال تت لبيثابتتللدلاولتتتلللهتتغهلدللحدرتتاالو وتهتتالتتت ل
عيتحلتعتاسالعستةنهلنليت لتايت ل ل-دقتحدحلترايمال ولل غهلدلندةهاالعنهال:

برتتتتحضلعنا تتتتبل عتتتتا لدلي تتتتمالدلتعاسفتتتتللمتتتت لدلطتتتتا قلدألس تتتت ل ل تتتتا لدلستتتتياحل
ألصتتتت ا لدلي تتتتمال تاوتتتتتطلدلحصتتتتتضل عتتتتا لع متهتتتت لبلتتتتكيلعحتلتتتت ل تتتتالبتتتتاق ل

لدلحصتضلورتح العالدنقتحدحاال.
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لنا و دلتن ف لدليكان للو ادئقلدلراعللونظ لتاطتطهالم لعاينللل-دل الللدلاسد تللدلثانتلل:
.ل2017 يالس الللعاةستتحللوااحثلسدئالمايزلحح هللال   

قتتا لدلااحتتثلبريتتيللسد تتللت وتوتتتلللو تتادئقلدلراعتتللودلتحمتهتتتللدلةائيتتللودليةتححتتلل تتيالدلياطتتتطل
دلهتكوتت ل تتيال حتتتاملوقطا تتاالدلياينتتللحتتتثلبرتتالعتتالت تتايلدل اتتتبل تتالتطتتنسلدل تتادئقل

 -يمحظاالو  ل:دلراعللم لعاينللنا و لقا لبا تنتاولبرالدل
 نلتن ف لدل ادئقلدلراعللم لدلياينللل ل كال يالخطللعاسو للو   لوعرايتحل .1

لو نيال  ل يالنهيلدستعال ل.
نح لدل اتبل نل يوتللتن ف لدل ادئقلدلراعللتتحكزلم لبر لدلينا قل مثحلعتال .2

لدلينا قلدألخحنل.
لصرالل.عرظ لدلينا قلدلياططلللو ادئقلدلراعلل  لعنا قلذدالتواسف ل .3
لرتا لدأل  لودليرايتحلم لدختتاسلدألسد  لدليااالللتااحلحادئقل اعلل. .4
لوةنللعساحاالكاتحكلعالدلتمعلودلعااعلدلاالتللعالدألشعاسلدل حةتلل. .5
 ا ليشحد لةهاالعاتاللم ل يوتللدلتاطتطلخاسولنطاالدلعهللدليكولللبريوتلل .6

لدلتاطتطللضل تا تللدلتلحللبالةحدسل(ل.
ل-دلااحثل ت وتيلوتةتت لو  لدل ادئقلدلراعللم لدلياينللونح لعاليو ل:وبرا القا ل
لتن ف لدل ادئقلودليتنز االودلينا قلدلاوتحدملرتتحلعتحتاطللسد تللعترةوتللبرتالل .1  ن 

لوحاةللدلسكانل.
لتن ف لدلينا قلدلاوحدملت ل يال يوتللدستعالتللولت ل يال   لوعرايتحل .2  ن 

لتاطتطتلل.
حدملت لبرال يوتللتاطط لدلينطةللدلندحاكلولت لدلياينلل نلتن ف لدلينا قلدلاو .3

لمكيل.
لتن ف لدلينا قلدلاوحدملرتحلعحتاطلبيند ناالعالتلللتطاتقل غهلدليلاسف ل. .4
خونلبر لدألحتاملتياعالعالدل ادئقلدلراعلل لباليةا يلتحكتزلدل ادئقلدلراعللم ل .5

ل حتامل خحنل.
لحتاطللبيتزدنتللع الكل. ا لدمتياعلتنلتغلبر لدل ادئقلوذلكلألنهالع .6

وذكتحل  وتتالدلااحتتثل  تاا لي يتتاعلو تتا لصتتانللدل تتادئقلدلراعتتللودلي وتتللمتت لدليتتانلدللوستتطتنتللل
لل-وعال غهلدأل اا ل:

لنليت لي طامل  يتلللهغهلدليلاسف ل يال تا للدلاوا االدلينةنلكل. .1
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ديلدلياططتتتالدلةتتائيتال وتتللتاطتتتطلدلياينتتللنل ةنعتتننلب  طتتامل  يتتتللن تتت ا .2
لدل ادئقلدلراعللدلينةنلكل يالدليرايتحلدلراليتلل.

ل ا لوةنللثةامللدلي امظلل وللدألعامالدلراعلللانلدليند نتال. .3
دألعامالدلت ليت لت ايهال لحتادئقل اعتللت تننلمت لدل التبل عتامالذدالتوتاسف ل .4

لصرالل.
لنلحادئقل .5  اعلل ا لقاسكلدلاوا اال وللشحدملقط ل سد  لود رلللت ننلعستةامل 

. 
ل
ل

لعاينتللنتا و لعةستيلليلتلل تال قا لدلااحتثلبالريتيل وتللدل تادئقل وتللعستتننلدل ت ل لحتتثل ن 
حت لقتا لدلااحتثلب ستا لعستاحللكتيلحت لوعرحمتللل تاللل42عنا قلو غهلدلينا قلت تنال ولل

دلينتتا علمتت لكتتيلحتت لوحستتا لدلترتتادللدلستتكان لدلتةحفاتت لمتت لكتتيلحتت ل لودألختتغلبرتتتالدن تاتتاسل
حتللاعللدلينةنلكلم لكيلح لوعةاسنتهالباأل  لودليرايتحلدلتاطتطتللودل ادئقلدليةتحلدل ادئقلدلر

م لكيلح لحسبلدلياطتطلدلهتكوت لوبرتال تغدلدلت وتتيلقتا لدلااحتثل ت ايتالدلتنةالمت لكتيلحت ل
عالدألحتاملوو  لعةتححاالدلتطنفحلم لكيلح لبيالينا تا لحتتثلتت لي تامللحتادئقل اعتللمت ل

دألحتتتاملتتت لدنحتلتتاعلبيتتالعنةتتنلل هتتالعتت لعةتححتتاالتطتتنفحللو تتادئقلبرتت لدألحتتتامل تنيتتالبرتت ل
 دلينةنلكل هال.

 ولل2 1.5دحتستتا لناتتتبل تتكانلدلةطتتا لعتتالدل تتادئقلدلراعتتللودلتحمتهتتتللبا تاتتاسلناتتتبلدللتتحلل
لوذلكلب سبلدل ثامللدلسكانتللم لدلةطا ل.لل2 ل1.2
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( )مدينة طولكرم: لمحة عن منطقة الدراسة  الفصل الرابع  

وسنة تأسيسها تسمية المدينة14.  

قاتتتيلدليتتتتملل لو نلتتت لدلحوعتتتانتتالل3000   ستتتالعاينتتتلل تتتنل ح لعتتتالقاتتتيلدل نرتتتانتتالمتتت لل
 لودتاتغالد تيهالدل تال لل(ل (Berat Soreqa تتحدال تنسفةا  والعحكزدلتعاسفتالمت لقحفتلل

 تتنل ح للودلتتغال رنتت لضدلعاتتيلدلعيتتتي(لبرتتالدللتتتحلدد تتمع لللوستتطتالمتت لدلةتتحنلدلستتاب ل
عتتتتتملال لودن تتتت لدلرحبتتتت لعتتتت خنذلعتتتتالد سدعتتتتتلل تتتتنسلكاسعتتتتالودلتتتتت لترنتتتت لةاتتتتيلكتتتتحو ل

ل.ل(2012 لض وا لل نل ح لدلرنب

 مراحل التوسع العمراني لمدينة طولكرم 4.2
تيثوالعحدحيلدلتن  لدلريحدن للياينلل نل ح لختمعلمتتحدالدل كت لدلرثيتان لودلاحفطتان لودألسلنت ل
 لحتثلكانالم لدللتحكلدلرثيانتلل ااسكل القحفللعرحومللبا  ل ن لصربلوكانالم لذلكلدلنقال

لعروهتالعاينتللعستتةوللولهتال وا تلللعتاختتحال تنل ح ل1892تابرلللياينللنا و ل لمت لحوتنعل تا ل
وةتتنلل تتكللدل عتتا لدلندصتتيلعتتال تتتال لوذلتتكللرتتاكل  تتاا لعنهتتالدلتن تت لدلريحدنتت لل لخاصتتلل هتتا

ةيتتتت ل ن تتتاملموستتتطتاللدلتتتت لةروتتتالعتتتالعاينتتتلل تتتنل ح لعاينتتتللعهيتتتللو  وتتتالدليحكتتتزلدلحئتستتت ل
كتتانللغاودلةا تاكللوعتتتشلدلرثيتتان لمتت لدل تتح لدلراليتتتللدألولتتلل ل عتتالبالنستتالللو كتت لدلاحفطتتان لدلتت

 صاحلم ل غهلدللتحكلحتاوللود ت لللوياينتلللوتت لتنلتتغلو يتيلل1945ل-1918ال تالم لدللتحكلع
 للل2 ل3623(للوكانتتالعستتاحلل تتنل ح 1ضلااس تتلعاططتتاال تكوتتتلللوياينتتللكيتتال تتنلعن تت لبا

ل1967-1948 ل تتالدلرتح لودلتهتنللةتاملدل كت لدألسلنت لمت لدللتتحكلعتال تتالل1948وبرالحتح ل
تللوخمعلمتتحكلدل كت لدألسلنت لشتهاالعاينتلل تنل ح لتن ت لمت ل وللدلولللدل حبتللودلةاسلدللحق

كيتتال تتنلعن تتحلمتت لل 1967ل-ل1961حتتاول الحتتتثل تتيالدلرايتتالعتتالدألس تت لعتتال تتنللل
ومت ل تغهلدللتتحكللت ل كتال نتا للل2 ل10141حتثل صا العساحللعاينلل تنل ح لل(2دلااس للض

ود تتيحلذلتكلل1967و ل تا ل التاطتطلحسبل وبلدللوسطتنتتالوذلكلبسابلدنحتمعلدد حدئت
 لوم لذلكلدلنقتاللت لت تالدلاوا تللت تاللينلدلاطتنلل1996حتللعع ملدلسوطللدللوسطتنتلل ا ل

(لتت لت وتتحللىتا نضلحت1967مهتنلعتاللدد تحدئتو دلرحفوللللاكللدلطحال ل عتالبالنستالللو كت ل
 تنل ح للض وا تلل1988ولل1970بروالعالعةتححتااللدلاطتطللياينتلل تنل ح لمت لكتيلعتال تا ل

 2012.) 
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ل-دليححوللدلاحفطانتللل–عحدحيلدلتطنسلدلريحدن لل(3.1دلااس للض

 دليااسل:لدلااحثل
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ل-دليححوللدألسلنتللل–عحدحيلدلتطنسلدلريحدن لل(3.2دلااس للض

 دليااسل:لدلااحثل
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  ل.ل1967للياينلل نل ح لبرا(لتن حلدلتن  لدلريحدن ل3و عالدلااس للض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ل-ل1967عالبرالل–عحدحيلدلتطنسلدلريحدن لل(3.3دلااس للض
  

 دليااسل:لدلااحثل
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االموقع والخصائص الجغرافي 34.  
 تتنل ح ل تت ليحتتانلدليتتانلدللوستتطتنتللدلتتت لتةتت ل وتتللدلستتهيلدلستتاحو لدللوستتطتن ل ل وتتلللدئتتحكل

كتت ل تتال تتاحيلدلا تتحلل15شتتحقال لتارتتالدلياينتتللحتتندل لل35.1شتتيانلوختتطل تتنعلل9 32 تتحضل
دأل تتتت لدليتن تتتطلو تتت لتيثتتتيليحتتتانلدليتتتانلدللتتتيالتلللووتتتلللدل حبتتتتلللودلياينتتتللتةتتت ليلتتتللرتتتح ل

(و ت لتيثتيلدلتتن لعحكتز دللويندصتمالدلاحفتلل3.4عن تحلمت لدلااس تللضع امظلل تنل ح لكيتال تنل
اوتتلل تالدلساحيلودلادخي  موكل نهالترتاحل نق اللينتعااليقوتي لدلسهيلدلساحو لودليحتلراالدلع

ل(ل.ل2009ضدل  ل ل

هنلعناخلدلا حلدأل ت لدليتن طلو نلعا حللدمئلشتام لوحاسلس بلمعناخلدلياينلل عالعالحتثل
 وستتتنسللولعرتتاعلدل تتحدسكلل16ل–ل8صتتتلا ل لحتتتثل نلعرتتاعلدل تتحدسكلمتت لدللتتتاملتتتتحدوحلعتتال تتتال

لنسل.ل وستل30ل-17م لدلاتضليتحدوحلعال تال
النسالل%ل ل عالبل70ل–ل40 عالعالحتثلدلح نبللم نلعراعلدلح نبللم لدلاتضليتحدوحلعال تال

ل(ل.2012%ل.ض وا لل نل ح ل لل85-ل70ليراعلدلح نبللم لدللتاملم ن ليتحدوحلعا تال
ل

حتثلتةن ل نل ح ل ولل وتاللتيتحلمتهتالععين تللعتالدألول تللدلةالعتللل عالعالحتثلدلتواسف 
 عالدليحتلراالشحقالضلعاينللنا و ل(لباتعاهلدلسهيلدلساحو لرحبا ل

دستلتا ل سد ت لدلياينتللعتال تتاللوفتتحدوحدليحتلراالشحق الباتعاهلدلستهيلدلستاحو لرحب تا لل- لل120
(لين تحلعنقت لدلياينتللوخاائاتهالل3.26لدنظتحلشتكي للمنال طحلدلا حللضلل120 ليللل55

ل(ل.2009ضدل  ل دلطانرحدمتلل

 

 

 

 

 

   
لدلطانرحدمتلللا(لعنق لدلياينللوخاائاه3.1دللكيلض

ل(ل2009دليااسلضدل  ل 
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ل(لعنق لعاينلل نل ح لل3.4دلااس للض 
لدليااسل:لدلااحثللل

 



  50 
 

حجم السكان ومعدل النمو السكاني 44.  

لعادلسكانلمانال نل ح لو ندحتهال ااسكل القحنلص تحكلم لدللتحكلدلرثيانتللحتثلكانل الل

ل نل ح للنسيلل لوبرا اللد لدلل اللدلسكانل20000حندل لل ل1961- ل1931 تال ا ل

ل%لحتثلحايلقلزكلبراللدلسكانلبساب2 نساللو ندحتهالدلثميلضدستاح لشنفكلل لذنابلل(ل

لبرالدل ح لبلكيلحاللبرال حلل نهلدلسكانل1967دلنا حتا لودنال ل اللدلسكانرا لل

ل.ل(2012ض وا لل نل ح ل لل15177بالةنكللتايليللل

وصيل اللل2007 نلللوحسبلدلترادللدلرا ل33949وصيل اللدلسكانليلللل1997وم ل ا ل
ل(ل.2012نسيللض وا لل نل ح ل ل50912دلسكانليللل

 نسيللةها ل74436وم ل حايلترادلللعها لددحااملدليحكزالوصيل الل كانلدلياينلليللل
(ل.2017ددحااملدليحكزالدللوسطتن ل  

ينةتوزيع الخدمات في المد 54.  
تران لعاينلل نل ح لك تح العالبر لدليانلدللوستطتنتللعتالتيحكتزلدلاتاعاالمت لو تطلدلياينتلل

اسلدلوتتتندح لضلدلينتتتا قلدلي تطتتتلل(لعتتتالبرتتت لدلاتتتاعاالدلحئتستتتللل لحتتتتثل رتاتتتحلو تتتطلودمتةتتت
دلياينلل نلدلنةطللدلحئتستللم لتةتا  لدلاتاعاالبكامتلل شتكالهال لو  وتالينةتالتن فت ل لتندئ لمت ل

دلاتتتاعاال لوفرتتتنللدلستتتابلدلحئتستتت لوسدملذلتتتكل تتتنلرتتتتا لدلتاطتتتتطلللتتتتحكلعتتتالدلتتتزعال ل سد تتت ل
ودلن  لدألعن لرتحلدليستةح لودتسا لعساحللدلياينللودنويا ل تندح للوياينتلليلدسفتا لوتنظتيتتا ل

(ل.2009وخاعاتتا ل لعيال لنليلللدتسا لدلحقرللدلع حدمتللوتيحكزلدلااعاالم لدلياينللضدل  ل   

أحياء مدينة طولكرم 64.  
 حتاملو  لشنفكلل لعنطةللدلسهيل لدل اسكلدلليالتلل لدل اسكلل10ينةالم لعاينلل نل ح ل

دلعننبتلل لدل اسكلدللحقتلل لدل اسكلدل حبتلل لدلاواكلدلةا يلل لذنابلل لدلاندنلل لدستاحلكيال نل
(ل.3.5عن حلم لدلااس للض  

ل  
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 شويكة 

 ذنابة

 السهل 

الحارةالشمال

 ية

الحارة 

 الغربية

 الحارة الشرقية 
 الحارة

 الجنوبية 

 الصوانة  ارتاح 

 البلدة القديمة 

ل(ل حتاملعاينلل نل ح للل3.5 للضدلااسل
لدليااسل:لدلااحثللللل
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: اختيار المشروع وتحليل الفراغات الحضرية في المدينة الفصل الخامس  

مبررات اختيار المشروع 15.  
 تت لدلتزديتالدلستتكان لودستلتتا لنستتاللدلانتتاملدلريتتنلالودألمةتت لودلرلتتندئتللمتت لد تتتااد لدألسد •

 عالةهللوع اول للدألسد  لعالةهلل خحن.

تحلقوللدن تيا لباللحدراالدل وحفللدلينةنلكل لو ا لكلايتهاللسكانلدلياينللحسبلدليراي •
دللتتتتاالدلندحتتتتالعتتتتالدللحدرتتتتاالدل وتتتتحفلللدلتاطتطتتتتتللل حتتتتتثل نلعتتتت لد تاتتتتاسلناتتتتتب

لونيتالمةتتطلل81.1لونيتتالودليتتنمحلمتهتتالل186.1مت نلعاينتتلل تنل ح لب اةتتلليلتللل2 2.5
(لتن تحل5.1عالدللحدراالدل وحفلل لودلااس للضلالونيل100 الينةالنةال مثحلعال

 دللحدراالدل وحفللدلةائيلل.

لنستتالللويتتند نتال لو تتغدلعتتالياتنتت قوتتللدلتتن  لب  يتتتللوةتتنللدللحدرتتاالدل وتتحفللدلراعتتللبال •
 تناقالدللحدراالدل وحفللعالدلياططاالدلهتكوتللدلسابةللوحتللدل التلل.

 لعستاحت ل1946(لدلياططلدلهتكو للياينلل تنل ح ل تا ل5.2ميال نلعن حلم لدلااس للض
نستتتيلل لعتتت لد تاتتتاسلناتتتتبلل8000 لحتتتندل ل1947لونيتتتالو تتتاللدلستتتكانل تتتا لل3,352.7

لونيتتالعتتالدللحدرتتاالدل وتتحفللل20متت نلعاينتتلل تتنل ح لب اةتتلليلتتللل2 2.5دللتتاالدلندحتتال
لونيالوبالتتال لمت نلناتتبلدللتاالدلندحتالمت لل353.27ول الدللحدراالدل وحفللدليتنمحكل

 لولاالدلندحا.للل2 44ذلكلدلنقال

 ل1970(لدلياطتتتطلدلهتكوتتت للياينتتتلل تتتنل ح ل تتتا ل5.3عن تتتحلمتتت لدلااس تتتللضل عتتتالكيتتتال تتتن
نستيلل لعت لد تاتتاسلل16000 لحتندل ل1970لونيتالو تاللدلستكانل تتا لل10345.4عستاحت ل

لونيتتتالعتتتالدللحدرتتتاالل40متتت نلعاينتتتلل تتتنل ح لب اةتتتلليلتتتللل2 2.5ناتتتتبلدللتتتاالدلندحتتتال
وبالتتتتال لمتتت نلناتتتتبلدللتتتااللونيتتتالل22.7دل وتتتحفللول تتتالدللحدرتتتاالدل وتتتحفللدليتتتتنمحكل

للولاالدلندحا.للل2 1.4دلندحالم لذلكلدلنقال

ل

ل
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 ل2002(لدلياطتتتطلدلهتكوتتت للياينتتتلل تتتنل ح ل تتتا ل5.4 عتتتالكيتتتال تتتنلعن تتتحلمتتت لدلااس تتتللض
نسيلل لع لد تاتاسلل35000 لحندل ل2002لونيالو اللدلسكانل ا لل13790.35عساحت ل

لونيتتالعتتالدللحدرتتاالل87.5ح لب اةتتلليلتتللمتت نلعاينتتلل تتنل ل2 2.5ناتتتبلدللتتاالدلندحتتال
لونيتتتالوبالتتتتال لمتتت نلناتتتتبلدللتتتاالل37.7دل وتتتحفللول تتتالدللحدرتتتاالدل وتتتحفللدليتتتتنمحكل

للولاالدلندحا.للل2 1.1دلندحالم لذلكلدلنقال

ل

 

  

  

1:25,000 
ل(لعنق لدللحدراالدل وحفللدلةائيللل5.1دلااس للض

لدليااسل:لدلااحثللل
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ل لل1946(لعاططل تكو ل نل ح ل ا ل5.2دلااس للض

ل
لدليااسل:ل وا لل نل ح لل
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ل لل1970(لعاططل تكو ل نل ح ل ا ل5.3دلااس للض 

ل
لدليااسل:ل وا لل نل ح لل
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لدليااسل:ل وا لل نل ح لل
ل لل1970(لعاططل تكو ل نل ح ل ا ل5.4دلااس للض

ل
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ل لل2013(لعاططل تكو ل نل ح ل ا ل5.5دلااس للض

ل
لدليااسل:ل وا لل نل ح لل
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منهجية المشروع 25.  
كل ونلت لت وتيلدلن ت لدلةتائ للولحدرتاالدل وتحفللمت لعاينتلل تنل ح ل لبرتالذلتكلقينتال تطتنفحلم تحل

ل حتاملدلياينللب تثلتاا لةيت لشحدئحلةيت دليلحو لدلةائيلل وللتنمتحلدللحدراالدل وحفللم ل
لكلد تنالد ليللل  ت لذدليعتي ل لمةينالبرالذلكلب سا لحاةللكيلح لعالدللحدراالدل وحفللول

و تترالعتتالقاتتيللبيرتتايتح لوبرتتالذلتتكلتتت لترتتتتالعندقتت لدللحدرتتاالدل وتتحفلللتاطتطتتتلوعرتتايتحل
لدلااحثلل.
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القائمة في كل حي من األحياءتقييم الوضع الحالي للفراغات الحضرية  35.  
لح لشنفكلل

و نلعورتبليحتتالل وتت لدللتاا لعتالعنطةتللشتياعل تنل ح لينةالم لحت لشتنفكللضعورتبلشتنفكل(ل
عو تتتلل اعتتللعلتنحتتلل ل  تتتطلباليورتتبللاو تتنل اتتاسكل تتال سدضلذدلبكثتتحكلوخاصتتللمتت لدلاتتتضل 

ةتتححلل لو تغدلدليورتبلوشتاس لعللشتندس لقائيتل3 شعاسلدلاننبحلعالةيت لدلعهاال لوف تطل هتال
لذدالعو تلل اعلل.

ينةتالبت للوسدالل2 ل266لونيتال لوفنةتالعانتللتتاب للويورتبلعستاحت لل7.9تاوغلعستاحللدليورتبل
نل لباد تتاملليلتتللذلتتكلمتت نلدليورتتبلل لوفنةتتالعلتتحبتللمتت لدلاتتاسوللعتتتاهلورتتحهلل تتتاسلدلم اتتتا

لينةالل ل الحاوللود  للضلحسبلدليرايتحلدلراليتلل(ل.

ل- لتةحلدليوربليللل ناصحلتنستقلدلينق لدلم عللعثيل:ميال

  ا لوةنللعةا اللو ا حفال ولعاسول. .1
 دليوربليلللدلتظوتيلدلينا بللوعالستا.ل لتةا .2
 نةالدليلحبتاالدلااسةتل. .3
  ا لوةنلللوسدالعتاهلم لدلااسول. .4
  ا لوةنللدد امكلدلينا الل. .5
  ا لدن تناملدلاوسالب س تللدليورب. .6
 عندقضللويحكااا. ا لوةنلل .7

 (لصنسلليوربلشنفكلل5.1 نظحللولكيلض

 
 
 
 
ل(للعوربلشنفكللل5.1دللكيلض   

ل
لدليااسل:لدلااحثللل
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ل3.22حا ةتتتتتللدأل لودلطلتتتتتي:لو تتتتت ل اتتتتتاسكل تتتتتالعنطةتتتتتللتحمتهتتتتتتلللأل لتتتتتاعلودلرتتتتتائمالعستتتتتاحتهال
لونيتتتتال لو تتتت لذدالعو تتتتتللخاصتتتتلل ينةتتتتال هتتتتال عتتتتاماللعوتتتتنسلدلرتتتتائمالو عتتتتاماللرتتتتبل  لتتتتاعل

ل.ل(5.2كيال نلعن حلم لدللكيلضوعسابحل

 روتتتتتبللت تتتتتتنالحا ةتتتتتللدأل لودلطلتتتتتيل وتتتتتلل ناصتتتتتحلتنستتتتتتقلدلينقتتتتت لدلم عتتتتتللعثتتتتتيلدلظتتتتتمعلمتتتتت 
لودليلحبتاالولوسدالدليتاهل.دألعامال لودألشعاسل لودد امكل لودليةا ال ل

يلتتتتتتللدلظتتتتتتمعلمتتتتتت لبرتتتتتت لعنتتتتتتا قلدل ا ةتتتتتتللوعنهتتتتتتالةتتتتتتزملعتتتتتتالعنطةتتتتتتلللرتتتتتتتبللحول نهتتتتتتالتلتةتتتتتت
ل(.5.3دأل لاعلكيال نلعن حلم لدلانسكلض

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ذدالعوتتتتكل تتتتا ل تينفتتتتيلل2 ل900حا ةتتتتللدلات تتتتاسكل:لو تتتت ل اتتتتاسكل تتتتالحا ةتتتتللصتتتت تحكلعستتتتاحتهال
دلرايتتتتتاللعتتتتالدألنلتتتتتطللدلااصتتتتتللعتتتتال نتتتتتكلموستتتتطتالعتتتتتالختتتتتمعلعؤ ستتتتللدلترتتتتتاونل لوفتتتتت ل هتتتتتال

ل(.5.4باأل لال يال نلعن حلم لدللكيلض

ل

  

 

لدليااسل:لتولزفننلدللعحلدلعايال

لدليااسل:لتولزفننلدللعحلدلعايالل

ل(لحا ةللدأل لودلطليللل5.2دللكيلض

ل(ل ا لوةنللظمعلم ل عاماللربلدأل لاعللل5.3دللكيلض
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لل

  
لدليااسل:لعنق لدل تحون لل

ل(لحا ةللدلات اسكلل5.4دللكيلض
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 السهل 
لل-محدراالحوحفللو  ل:ل3ينةالم لعنطةللدلسهيل

للورتتتائمالودللتتتتاا لودأل لتتتتاعل لدليتعاننتتتال:لو تتتت ل اتتتتاسكل تتتالعنطةتتتتللتحمتهتتتتتل (1
ل10 لمتتت لدلااد تتتللكانتتتالعنطةتتتللصتتت تحكلعستتتاحتهالحتتتندل ل2007ت  ستتتال تتتا ل

لونيتالل38.8وبرالذلكلبسنندال ا البانتسا لتاسفعتالحتللوصواليلتلللونيال
. 

صتتتااحالل8و تتت لذدالعو تتتتللخاصتتتللوتلتتتتحلمتتت ل وقتتتاالع تتتالكلعتتتالدلستتتا للدعل
لتتكلمتت لبرتت لدألوقتتاا لوفتت ت ليلتهتتاللتتتملوقتتالتيتتتاليلتتلل مثتتحلعتتالذل12وحتتتلل

 ودسلعالةيت لع امظاالدلولللدل حبتللمه لترتاحلعال ماحلدألعامالدلتحمتهتلل
متتت لدلوتتتلللدل حبتتتتلل وت ثتتتحلدلزفتتتاسداللهتتتالمتتت لماتتتيلدلاتتتتضلومتتتتحدالدأل تتتتالل

لومتحدالسحيلدليادسسل.

وتللوفنةال هالدلرايالعالدأللرتا للأل لتاعلودللتاا لوفنةتال هتال  وتال عتامالعظو
لعوتتنسلدلرتتائمالكيتتالوفنةتتال  وتتالعةا تتالمتت لةيتتت لدألعتتامال لو  وتتالينةتتتال
دلرايتالعتتال نتند لدللتتعحلدلياتولتللعنهتتالشتتعحلدلناتتيلولدل ثتتتحل نتند لعتتالدلتتنسولل

لدلت لتول لةيانل وللدلينطةلل.ل

ل(لصنسللويتعاننال5.5ضليدنظحللولك

 

 

 

 

  

 

 

ل(للدليتعاننالل5.5دللكيلض

ل
لدليااسل:لعنق لدل تحون ل
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ت لدننتهاملعالت  تس لووصيلو نل ااسكل العم بللولاا لدلنالالدلثةام ل:ل (2
لل2003ليستتتتاحت لدل التتتتتلل تتتتا ل ينةتتتتالبتتتت لل ولونيتتتتال14.1عستتتتاحت ل لحتتتتتثل ن 

و تتتتغهلدألبرتتتتاللت ةتتتتقلدليرتتتتايتحللل 64.6 لو ح تتتت 102 نلتتتت للعورتتتتبلكتتتتحكلقتتتتا 
- ل100.5دلاولتللحتثل نل نعلعوربلكتحكلدلةتا لحستبلدليرتايتحلدلاولتتللعتال

 لوف تتتتنال تتتغدلدليورتتتبل وتتتلل ناصتتتحل91.4ل– ل45.7عتتتال لو ح تتت 118.5
عالي امكلوعاسولودن تناملب س تللدلرلب.لكيالوفنةتال  وتالللدلتنستقلدلم ع
 .ودنحتلانالوقا لللأللرا لدللحل لل لعسةنهلعوربلكحكل ول

لبكثتتحكلوفتتت لمتتت لعااسفتتاالع وتتتلل لولدللتتاا لودللتتابااليلتتللدلنتتالالدلثةتتام يحتتتالل
وف تتتناللتتتم ل لل12دلنتتالالدلثةتتام لعلتتتنحللنقتتالع تتاللحتتتثل ةلتتيلبرتتالدلستتا لل

  غدلدليوربل ولللوسداللويتاهلوعلاس لكامت ل.

 الالدلثةام للونلصنسكلةنفل(ل5.6دنظحللولكيلضلللل

 

  

 

لدليااسل:لدلااحثللل
ل(ل:لصنسكلةنفلللونالالدلثةام لل5.6دللكيلض
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 وتةت ل وتلللعنطةللدلا للل:لو  ل اتاسكل تالةزفتحكلول نهتال وتللةانتبلدللتاس ل (3
 ليحتتتتتتالليلتهتتتتتالدليند نتتتتتننلبكثتتتتتحكلوخاصتتتتتللمتتتتت لماتتتتتيلدلاتتتتتتضل لشتتتتتاس ل تتتتتحف ل

 (ل.5.7م لدللكيلضوددمطاسلمتهالم لشهحلسعوانلكيال نلعاتال
حتتتتثلترتتتالعتتتتنل للويتتتند نتالدلةتتتا نتالمتتت لتوتتتكلدلينطةتتتللوخاصتتتللدليتتتتند نتال
دليةتيتالم لشةقل تكنتللحتتثلنلتنةتال عتامال اعتللعاااتلللهت ل تننل تغهل

لدلينطةلل.
ل.(لدلانسكلدلعنفلللينطةللدلا للل5.8لونيال لودللكيلضل 2.6عساحتهال

كيتانلوفتتنمحللول نهالرتحلكامت ل لححد ليتنمحل هالدليةا الوفنةال  والعنطةلل
 ل لوتطتيل وتللعنتاظحلةيتوتلل ولل  حدمهتال شتعاس لوفتتنمحلدد تامكلدلينا تالل

لول النليتنمحلمتهالدلظمعلدلينا الل.ل
(لصتتتتنسللينطةتتتتلل5.10(لت وتتتتتيللينطةتتتتللدلا لتتتتللودللتتتتكيلض5.9دنظتتتتحللولتتتتكيلض

لدلا لللل
ل
ل

 

  

  

 

لدليااسل:لدلااحثللل
ل(:لصنسكلتعي لدلناسلم لعنطةللدلا للل5.7دللكيلض

ل(ل:لصنسكلةنفلللينطةللدلا للللل5.8دللكيلض
لدليااسل:لدلااحثللل
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 الحارة الشمالية 

عتتتادنلةيتتاعل اتتالدلناصتتحل:لحتتتثلينةتتالعتتتادنلةيتتاعل اتتالدلناصتتحلمتت لو تتطلدلياينتتللعستتاحت ل
ل لودليتادنلع اللعالةيت لدلعهاالبالي مالدلتعاسفلل لودن لحا لدليحوسال.ل2 ل920

تنستتتقلدلينقتت لعثتتيلدألشتتعاسلودلنتتامنسكلل  تتتنالعتتتادنلةيتتاعل اتتالدلناصتتحل وتتللبرتت ل ناصتتح
وفلتةاليللل   ل ناصتحلتنستتقلدلينقت لو ت لدليةا تالودلظتمعلباد تاملليلتللل لول نهالرتحلكامتل

 نتتتتتت ليتتتتتتت لد تتتتتتت معلعتتتتتتتادنلةيتتتتتتاعل اتتتتتتالدلناصتتتتتتحللن تتتتتت لدلاستتتتتتطاال وتهتتتتتتالعتتتتتتالقاتتتتتتيلدلاا تتتتتتلل

 

    1:1500مقياس الرسم 
لدليااسلدلااحثللللل

ل(ل:لت وتيللينطةللدلا للللل5.9دللكيلض

  

لدليااسلدلااحثللللل
ل(لصنسللينطةللدلاسد لللللل5.10دللكيلض
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(لصتتنسكل5.12يلض(لين تتحلت وتتتيلليتتتادنلةيتتاعل اتتالدلناصتتحلودللتتك5.11ودللتتكيلض.دليتعنلتا
 ليتادنلةياعل االدلناصحل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحارة الغربية 

عوتتتنسللايستتتتناال لو تتتنل اتتتاسكل تتتال عتتتاماللعنتتتتزهلدلاوا تتتلل:لت  تتت لعنتتتتزهل وا تتتلل تتتنل ح لمتتت لد
ل لوكامتتحفال.لدلرائمالوفنةال  والعنطةللسعوتللعل لرا لدأل لاع

لو  واليت لعلا اكلدليااسفاالمت لعالقايلدللاا ل لوفت ليرمق لم لنها للدلتن ل.

 
 

ل(لت وتيلعتادنلةياعل االدلناصحلللل5.11دللكيض
لدليااسلدلااحثللللل

     1:1000مقياس الرسم 

  

 
ل(لت وتيلعتادنلةياعل االدلناصحلللل5.12دللكيض

لدليااسل:لعنق لدل تحون للللل
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لونيتتتال لوفتتتتنمحلمتتتت ل ناصتتتحلتنستتتتقلدلينقتتت لدلم عتتتللعتتتالظتتتمعلو شتتتعاسلل3.9عستتتاحت لدلينتتتتزهل
 وعةا الولوسدالعتاهلوعلاس ل لوبكالنلينةالصتانلللوسفلللوينتزهل.

 البلدة القديمة 

 لل2 660(ل لعستاحتهال5.13 احللدليسعال:لو  ل ااسكل تال تاحللعاوطتللكيتانلمت لدللتكيلض
يتعيتتت لمتهتتتالدلنتتتاسل وقتتتاالدلاتتتمكل لكانتتتالقاتتتيلذلتتتكلتستتتت يلعتتتالقاتتتيلدلاا تتتللدليتعتتتنلتالحتتتتثل

 لومتتت لبرتتت لدل تتتاناليتتتت ل وتترننلدلاستتتطاالمتتت لدلستتتاحللول تتتال وا تتتلل تتنل ح لقاعتتتالبيتتتنره ل
ل.دلتراال وللدلساحللحتثل ةن لدليند نتال حكالدلستاسدالمتهال

لشعاسل ول   ل ناصحلتنستقلعنق ل خحنلمه ل ااسكل ال احللماسرلل.ونلينةال هالعةا ال ول 

 

 

 

 

 

 

 

 الحارة الجنوبية 

عورتتتتبلكتتتتحكلقتتتتا ل:و تتتتنلذدالعو تتتتتلل اعتتتتللتتتتت لينلتتتتامهلعتتتتالقاتتتتيل وا تتتتلل تتتتنل ح ل لوفرتاتتتتحلعورتتتتبل
ل.ل2 ل882حتثل نلعساحت لل(ل 5.14كيال نلعن حلم لدللكيلضلص تح

ع تتتتتالل تتتتتار لدألشتتتتتعاسل وتتتتتللةتتتتتاناتالدثنتتتتتتال لول نتتتتت ل لتةتتتتتحليلتتتتتلل ناصتتتتتحلتنستتتتتتقلدلينقتتتتت ل
لدلحئتسللعثيلدليةا ال لودليلحبتاال.

ل(لصنسكلةنفللعل احللدليسعالدلةا  لللللل5.13دللكيلض 
لدليااسل:لدلااحثللللللل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

 الصوانة 

(ل ل5.15تتتتتتتتيلدلحبتتتتتتتت :لو تتتتتتتنل اتتتتتتتاسكل تتتتتتتالعنطةتتتتتتتللتحمتهتتتتتتتتللكيتتتتتتتال تتتتتتتنلعن تتتتتتتحلمتتتتتتت لدللتتتتتتتكيلض
لونيتتتتتتتتالو تتتتتتتتنلذدالعو تتتتتتتتتللخاصتتتتتتتتلل لينةتتتتتتتتال هتتتتتتتتالعستتتتتتتتابحلو عتتتتتتتتاماللعوتتتتتتتتتنسلل5.1عستتتتتتتتاحت ل

ل.نكلتتحفالدلرائمالو عاماللوربلدأل لال

لوف تتتتتتتتتنال وتتتتتتتتلل ناصتتتتتتتتحلتنستتتتتتتتتقلدلينقتتتتتتتت لدلم عتتتتتتتتللعثتتتتتتتتيلدألشتتتتتتتتعاسلودليةا تتتتتتتتالودليلتتتتتتتتحبتاا
لولوسدالدليتاهلو عامالعظوولللوعونسلونندمتحل.ل لودد امكلدلم ع

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

لدليااسل:لدلااحثللللللل
ل(لصنسكلةنفللليوربلدل اسكلدلعننبتلللللللل5.14دللكيلض

 
 

لدليااسل:لعنق لدل تحون لللللل
ل(لصنسلعلعنتزهلتيلدلحبت للللللل5.15دللكيلض
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لدستاحل

لعنتتتتزهل نتتتتاالدلناتتت ل رةتتتتن ل:لو تتتنل اتتتتاسكل تتتتالعنتتتتزهلعةتتتتا لبعانتتتبلقاتتتتنسل نتتتاالدلناتتتت ل رةتتتتن ل 
رايتتتتالوف تتتتايلمتتتتت لدللوفتتتتت ليرمقتتتت لمتتتت لنها تتتتللدلتتتتتن  للونيتتتتالوقتتتتال قاعتتتتت لدلاوا تتتتلل ل2.3عستتتتاحت ل

عتتتتالدلنلتتتتا االوخاصتتتتللنلتتتتا االلأل لتتتتاعلكيتتتتال  وتتتتالينةتتتتالبتتتت ل  يتتتتاعلتحدثتتتتتللعثتتتتيلدلاتتتتزهل
(ل لو  وتتتتتال تتتتت ت ليلتتتتتت ل ودسلوسحتتتتتيلعاس تتتتتتلل لوفنةتتتتتال  وتتتتتال5.16ورتح تتتتتالكيتتتتتالمتتتتت لدللتتتتتكيلض

ال لوتتتتتت لتزوفتتتتتاهل  وتتتتتلدثتتتتتتلل عتتتتتاماللعوتتتتتنسلدلرتتتتتائمابتتتتت لباد تتتتتاملليلتتتتتللدأل يتتتتتاعلودللنتتتتتننلدلتحل
ل.ب لرا لتحمتهتلللأل لاعلوكلتتحفالخاصللبالينتزهلل

  تتتتتتنالدلينتتتتتتزهل وتتتتتلل ناصتتتتتحلتنستتتتتتقلدلينقتتتتت لدلوتتتتتحوسفللو تتتتت لدليةا تتتتتال دألشتتتتتعاس لدلتتتتتنسول ل
لولوسدالدليتاهل لودليلاس لودد امكلوعنطةللحيا للعالدللاس ل.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

لدليااسل:لعنق لدل تحون لللللل
ل(لعنتزهل ناالدلنا ل رةن للللللل5.16دللكيلض
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(لدلتتال لعواتاللت وتتيلدللحدرتاالدل وتحفللمت لعاينتلل تنل ح ل لوتت ل5.1مت ليوت لدلعتاوعلض
ل  والو  لدقتحدحااللم تاادعاالدلناقاللم لكيلح لعالدألحتام.ل

ل

ل

الفراغات الحضرية  األحياء
 القائمة 

مسااااااااااااااااحتها 
 دونما/

أوقاااااات اساااااتخدامها  استخدامها  ملكتيها
 يوم /

اساااااااتخدامات الفراغاااااااات 
 الحضرية المقترحة 

لةوسااللورائمالل ا للل24لعوربلكحكلقا لل اعللل7.9لعوربلشنفكلل شويكة
ل عاماللربلدأل لاعل

لوعوربلكحكل ولل
دلرتتا ل  لتتاعلل لةوستتااللخاصللل3.22لحا ةللدأل لودلطليل

  لعسابحل
ل

لنقتتتتتتتتالع تتتتتتتتاللعتتتتتتتتال
لدلتن ل

ل ا للل24لدلرا ل  لاعلل اعللل900لحا ةللدلات اسكل
لعكتتتتتانلتحمتهتتتتت للورتتتتتائمالخاصلل38.8لعتعاننال السهل 

لودأل لاعلودللاا 
لنقتتتتتتتتالع تتتتتتتتاللعتتتتتتتتال

لدلتن ل
لةوسااللورائمال

ل عاماللربلدأل لاع
عم بلسفا تللضمحكلقتا لل اعللل14.1لدلنالالدلثةام ل

لوكحكل ولل(
لنقتتتتتتتتالع تتتتتتتتاللعتتتتتتتتال

لدلتن ل
ل ا للل24لةوساالل اعللل2.6لدلا للل

الحاااااااااااااااااااااااارة 
 الشمالية 

عتتتتتتتادلةيتتتتتتاعل اتتتتتتتال
لدلناصح

لةوسااللورائمالل ا للل24لةوساالل اعللل0.92
ل عاماللربلدأل لاعل

لعم بلسفا تللل
لنقتتتتتتتتالع تتتتتتتتاللعتتتتتتتتاللدلرا ل  لاعل لةوساالل اعللل3.8لعنتزهلدلاوا لل الحارة الغربية 

لدلتن ل
لةوسااللورائمال

ل عاماللربلدأل لاعل
لعم بلسفا تل

البلاااااااااااااااااااااااادة 
 القديمة 

لةوسااللورائمالل ا للل24ل-ل اعللل0.66ل احللدليسعال
ل عاماللربلدأل لاعل

لعم بلسفا تللل
الحاااااااااااااااااااااااارة 

 الشرقية 
لةوسااللورائمالل-ل-ل-ل-لنلينةال

ل عاماللربلدأل لاعل
لعم بلسفا تللل

الحاااااااااااااااااااااااارة 
 الجنوبية 

لةوسااللورائمالل ا للل24لعوربلكحكلقا لل اعللل0.822لعوربل
ل عاماللربلدأل لاعل

لعم بلسفا تللل
ةوساال ل لرا ل  لاعل للخاصللل5.1لدلحبت تيل الصوانة 

لعسابحل
لنقتتتتتتتتالع تتتتتتتتاللعتتتتتتتتال

لدلتن ل
لةوسااللورائمال

ل عاماللربلدأل لاعل
لعم بلسفا تللل

لنقتتتتتتتتالع تتتتتتتتاللعتتتتتتتتاللةوساال ل لرا ل  لاعلل اعللل2.3لعنتزهل ناال رةن  ارتاح 
لدلتن ل

لةوسااللورائمال
ل عاماللربلدأل لاعل

لعم بلسفا تللل
لةوسااللورائمالل-ل-ل-ل-لنلينةال ذنابة 

ل عاماللربلدأل لاعل
لعم بلسفا تللل

ل81.1ل المجموع 

لدليااسل:لدلااحثلللللللل
ل(لعواالت وتيلدللحدراالدل وحفللدلةائيلللللللل5.1ةاوعلض
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نمحت لعتالدلعتاوعل نل روتبلعستاحاالدللحدرتاالدل وتتحفلل ت لذلتالعو تتللخاصتللكيتال تتنل
%لعالعساحللدللحدراالدل وحفللدليتتنمحكلعوتكل تا لل41حتثل نل(ل5.6عن حلبالااس للض

ل(5.1ضل%ل لعساحتهالعوكلخوالكيال نلعن حلم لدلح  لدلاتان ل59و

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

  

1:25,000 
ل(لتانتضلدللحدراالدل وحفللحسبلدليو تلل5.5خاس للض

لدليااسل:لدلااحثللل

 

59%
41%

0% 0%

ملك خاص  ملك عام 

 (لنساللعو تللدللحدراالدلةائيل5.1دلح  لدلاتان لض

ل
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كياللونمح ل  والعالدلعاوعل نلعرظ لد تاادعاالدللحدراالدلةائيلل  للورائمالودأل لاع
%لعالعساحللدللحدراالدل وحفللدليتنمحكل71.5حتثل نل(7.5 نلعن حلم لدلااس للض
 نلعن حلم لدلح  لدلاتان لل%ل لعساحتهالعم بلكيال28.5ةوساال ائوتللو  لاعلو

.(25.ض  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
  

1:25,000 
ل(لتانتضلدللحدراالدل وحفللحسبلدن تااد للل5.6خاس للض

لدليااسل:لدلااحثللل

 

71.5
%

28.5
%

0% 0%

جلسات عائالت وأطفال  مالعب 

ل(نساللد تاادعاالدللحدراالدلةائيلللل5.2دلح  لدلاتان ض
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 رم للفراغات الحضرية في مدينة طولك التحليل الرباعي 5.4

لنةاللدلةنك

 .لدليساحللدل اتحكللار لدللحدراالدل وحفللدلينةنلك
 .لدلينا قلدلعيتوللودليلا الدلعيتولللار لدللحدراال
 .ليقااعلدلسكانلوحاةته للولحدراالدل وحفللدلينةنلكل

لنةاللدلورضل

 .لنةالدللحدراالدل وحفللم لعاينلل نل ح ل
  لتحكلللار لدللحدراالدل وحفلللدلينةنلك.دليساحاالدلا
 ل(.5.8خونلبر لدألحتاملعالدللحدراالدل وحفللكيال نلعن حلم لدلااس للض
 .لتلتةحلدللحدراالدل وحفللدلينةنلكليللل ناصحلتنستقلدلينق لدلهاعلللوسكانل

لدلتهايادا

 لا لدلتزديالدليستيحلم ل اللدلسكانلعالةهللوع اول للدألسد  للعالةهلل خحنلودست
ل(ل.5.9نساللدلياان لدلرالتللكيال نللعن حلم لدلااس للض

 لدستلا ل رحلدألسد  لم لدلياينلل.ل
 ل(ل5.9دل ثامللدلانائتللدلرالتللم لبر لدلينا قلكيال نلعن حلم لدلااس لض

لدللحف

 وةنللدلرايالعالدألسد  لدل تحلعانتللم لعاينلل نل ح لكيال نلعن حلم لدلااس لل
ل(.5.10ض

 ل(.5.11 سد  ل اعللرتحلعانتللم لدلياينللكيال نلعن حلم لدلااس لللضوةنلل
 .لدلطاترللدلسهوتللودلسهوللعاينلل نل ح لل
 دل ثامللدلانائتللدلينالوللودليتن طللم لدلرايالعالدلينا قلكيال نلعن حلم ل

ل(5.12دلااس للض
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لدليااسل:لدلااحثللل
ل(لخونلبر لدألحتاملعالدللحدراالدل وحفلللل5.8دلااس للض

1:25,000 
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لدليااسل:لدلااحثللل
ل(لدل ثامللدلانائتللدلرالتللوع اول للدألسد  للل5.9دلااس للض

1:25,000 
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لدليااسل:لدلااحثللل

 

ل(لدألسد  لدل تحلعانتللم لعاينلل نل ح لل5.10دلااس للض

1:25,000 
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لدليااسل:لدلااحثللل
ل(لدألسد  لدلراعللدل تحلعانتللم لعاينلل نل ح للل5.11خاس للض

 
1:25,000 

 



  78 
 

 

  

 

لدليااسل:لدلااحثللل

 
ل(لدل ثامللدلينالولليلللدليتن طللم لعاينلل نل ح لللل5.12دلااس للض

1:25,000 
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: تطوير فكرة المشروع الفصل السادس  

 فكرة المشروع 6.1
تاتا لةيتت ل حتتاملللتاوسلم تحكلدليلتحو لحتنعلتتنمتحلمحدرتاالحوتحفلل تيالدليرتايتحلدلتاطتطتت

وتةن ل غهلدلل حكل وللحسا ل تاللدلستكانل ل(ل6.1كيال نلعن حلم لدللكيلضل عاينلل نل ح ل
م لكيلح لعالدألحتامل لوعرحم لناتبلدل  لعالدللحدراالدل وحفللوتنمتح الع لدألخغلبرتتال

لدن تااسلدللحدراالدلةائيللم لكيلح لود تاادعاتهال.

ل

  

ل(للم حكلدليلحو ل6.1دللكيلض 
لدليااسلدلااحثللل
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 تطوير فكرة المشروع 6.2
لعيتتت لل2 ل2.5 نلناتتتبلدللتتاالدلندحتتالعتتالدللحدرتتاالدل وتتحفلل تتنللدن تاتتاسباألختتغلبرتتتال

ل.لللدلتاطتطت حتاملعاينلل نل ح لوذلكلحسبلدليرايتحل

لل2 ل2.5وب سا لناتبلدل  لعالدللحدراالدل وحفلل=ل الل كانلدل  ل*

لل-ت لبرالذلكلحسا لناتبلكيلح لعالدللحدراالدل وحفللكياليو ل:

لللح لشنفك

متت نلناتتتبل تتكانلدل تت للو وتتت لنستتيلل ل10080للترتتادللدلتةحفاتت للوستتكانلمتت لحتت لشتتنفكياوتتغلدل
لونيتتالل12.05ودليتتنمحلعنهتالل لونيتتال25.2للحستتبلدليرتايتحلدلتاطتطتتلعتالدللحدرتاالدل وتحفل

للونيالم لح لشنفكلل.ل13.1متعبلتنمتحل

لعنطةللدلسهي

مت نلناتتبل تكانلدل ت للو وتت نستيلل ل3215ياوغلدلترتادللدلتةحفات للوستكانلمت لعنطةتللدلستهيلل
ل55.5لونيتتال لودليتتتنمحلمتت ل تتغدلدل تت لل8للحستتبلدليرتتايتحلدلتاطتطتتتعتتالدللحدرتتاالدل وتتحفلل

لونيتتالعتيتتثملمتت لدليتعاننتتالو تت لذدالعو تتتللخاصتتللو تستتتاا لمتت ل وقتتاالع تتالكل لودلنتتالال
ا لتتتتللدلتتتتت لتستتتتتاا للونيتتتتالو تتتت لعنطةتتتتللدلل2.6دلثةتتتتام لو تتتتنللم تتتتتااد لدللتتتتاا لومةتتتتطلينةتتتتال

لللونيتتالو تت لدعتتتادلللينطةتتل7قتحدحلالبتتاقينتتلوعوستتاالدلرائوتتتللكيتتالتتت لذكح تتال تتابةال لو وتتت لمةتتال
لدلا للللوعوساالدلرائوتللودأل لاعل.

 ذنابلل

متتت نلناتتتتبل تتتكانلدل تتت لعتتتالو وتتتت لنستتتيلل ل12130ياوتتتغلدلترتتتادللدلتةحفاتتت للوستتتكانلمتتت لذنابتتتلل
لونيال لونلينةالم ل غدلدل  ل   لمحدراالل30.3دلتاطتطتللدللحدراالدل وحفللحسبلدليرايتحل

لونيالوبا تاادعاالعاتولللحتثل  تاولدل  ليلللتنمتحلعم بلل30.3حوحفلل لمتعبلتنمتحل
لوةوساال ائوتللو عامال لرا للأل لاعل.

ل
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لدل اسكلدلليالتلل

 لم نلناتتبل تكانلدل تلو وت نسيلل ل14901ياوغلدلترادللدلتةحفا للوسكانلم لدل اسكلدلليالتلل
لونيالمةتطلل0.92لونيالودليتنمحلعنهالل37.2للدلتاطتطتلحعالدللحدراالدل وحفللحسبلدليرايت

 لمتتقوتتللدألسد تت لدل تتتحلعاتنتتلللو ثامتتللدلستتكانتللدلرالتلولللونيتتالونظتتحدل36.2وبالتتتال ل عتتبلتتتنمتحل
لونيتتتال سد تتت لرتتتتحلعانتتتتللمتتت لدلينطةتتتل لمستتتتت لدن تتتتلالكلعتتتالل36.2حتتتتثلنلينةتتتاللدلينطةتتتل

لدللحدراالدل وحفلللألحتاملدليعاوسكل.

لدل اسكلدل حبتلل

نستيلل و وتت لمت نلناتتبل تكانلدل تت لل4550ياوتغلدلترتادللدلستكان لدلتةحفات لمت لدل تاسكلدل حبتتلل
لونيتتتتالل3.8ونيتتتالودليتتتتتنمحلعنهتتتاللل11.3للعتتتالدللحدرتتتاالدل وتتتتحفللحستتتبلدليرتتتتايتحلدلتاطتطتتتت

 لونيالم لدل اسكلدل حبتل.7.5وبالتال ل عبلتنمتحل

لدلاواكلدلةا يلل

نستيلل لو وتت لمت نلناتتبل تكانلدل ت لل2650ياوغلدلترادللدلستكان لدلتةحفات لمت لدلاوتاكلدلةا يتلل
للونيتتتال ل0.66لونيتتتالودليتتتتنمحلعنهتتتالل6.6للعتتتالدللحدرتتتاالدل وتتتحفللحستتتبلدليرتتتايتحلدلتاطتطتتتت

للفول البسابل ا لوةنللدألسد  لدللاسرللم لدلاواكلدلةا يلل تت لدن تلالكلعالدللحدراالدل وحل
ل.دليعاوسكللها

لدل اسكلدللحقتلل

نستيلل لو وتت لمت نلناتتبل تكانلدل ت لل8190م لدل اسكلدللحقتللياوغلدلترادللدلسكان لدلتةحفا ل
الونلينةتتال  تت لمحدرتتاالحوتتحفلللونيتتل20.4عتتالدللحدرتتاالدل وتتحفللحستتبلدليرتتايتحلدلتاطتطتتتلل

لونيتتالعتتالدللحدرتتاالدل وتتحفللمتت لدل تتاسكلل20.4قائيتتللمتت ل تتغدلدل تت ل لوبالتتتال ل تنةتتبلتتتنمتحل
لدللحقتلل.

ل

ل
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لدل اسكلدلعننبتلل

لنسيلل لو وت لم نلناتبل تكانلدل ت ل5700ياوغلدلترادللدلسكان لدلتةحفا لم لدل اسكلدلعننبتلل
لونيتالل0.822لونيتال لودليتتنمحلعنهتالل14.2للدليرايتحلدلتاطتطتتعالدللحدراالدل وحفللحسبل

للونيالعالدللحدراالدل وحفللم لدل اسكلدلعننبتلل.ل13.3وبالتال ل عبلتنمتحل

لدلاندنلل

نسيلل لو وت لم نلناتبل كانلدل  لل8430ياوغلدلترادللدلسكان لدلتةحفا لم لعنطةللدلاندنلل
للونيالوبالتال ل5.1دليتنمحلعنهاللونيالوللل21لللتاطتطتدعالدللحدراالدل وحفللحسبلدليرايتحل

 لونيال.ل15.9 عبلتنمتحل

لدستاح

نسيلل لو وت لم نلناتتبل تكانلدل ت لعتالل5200م لح لدستاحللدلتةحفا لياوغلدلترادللدلسكان 
لونيتتالعتتالل10.6لونيتتالو وتتت ل عتتبلتتتنمتحلل2.4لونيتتالودليتتتنمحلعنهتتالل13دللحدرتتاالدل وتتحفلل

لحفللم لح لدستاحل.دللحدراالدل و

ل(ليواالم حكلتطنفحلدللحدراالدل وحفللم لعاينلل نل ح ل.6.1ودلعاوعض

مساحة الفراغات 
 الواجب توفيرها 

مساحة الفراغات 
 الحضرية القائمة 

مساحة الفراغات 
الحضرية الواجب 

توفيرها حسب 
ةالتخطيطيالمعايير   

التعداد السكاني 
التقريبي في 
 الحي/نسمة 

مساحة الحي / 
 دونما 

 اسم الحي 

لونيال13.1 لونيال12.051  لونيال25.2  ة يكشو  6255.047 10080   
لونيال7 لونيال55.5  لونيال8  السهل  منطقة 1480.349 3215   

لونيا30.3 لونيال30.3 -   ذنابة  4138.923 12130 
لونيال36.2 لونيال0.92  لونيال37.2   الحارة الشمالية  781.961 14901 
لونيال7.5 لونيال3.8  لونيال11.3   الحارة الغربية  1067.992 4550 

دن تلالكلعالدألحتامل
 دليعاوسك

لونيال0.66 لونيال6.6   البلدة القديمة  74.573 2650 

لونيا20.4 لونيال20.4 -   الحارة الشرقية  917.940 8190 
لونيال13.3 لونيال0.822  لونيال14.2   الحارة الجنوبية 1095.638 5700 
لونيال21 لونيال5.1  لونيال21   الصوانة  3542.536 8430 

لونيال10.6 لونيال2.4  لونيال13   ارتاح  1319.071 5200 
دونما 186.1  المجموع   

ل(للدللحدراالدل وحفللدليةتححللل6.1دلعاوعلض
لدليااسل:لدلااحثلللل
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 معايير اختيار مواقع الفراغات الحضرية 6.3
وبرالحسا لعةادسلحاةللكيلح لعالدألحتاملعالدللحدراالدل وحفللو رنال اكلعرايتحل

 -ال ل:نختتاسلعندق ل غهلدللحدراالدل وحفللو نلنليت لدختتاس ال لندئتا لودليرايتحل  لكالت

 نلت ننل يالحاوللدلينطةللدليانتللحتلل سهيل وللدليند نتالدلنصنعليلتهالكياللل 
ل(ل.6.1ضل نلعن حلم لدلااس ل

 نلت ننل هوللدلنصنعلوذلكل نلت ننلقحفالل وللدللندس لدلحئتستللم لدلياينلل 
ل(.6.2ودللندس لدلي وتللكيال نلعن حلم لدلااس للض

 نلتاا لةيت ل حتاملدلياينلل ل نلت ننلعن  للبلكيلةتالم لدلياينللو نلنلت ننل 
 ل العنزعلدليند ال800عحكزكلم لعنطةللعرتنلل لو  وال نلنلت ننلبرتاكل مثحلعال

ل.(6.3ضميال نلعن حلم لدلااس ل

 نلت ننلقحفاللعالبر لدلااعاالم لدلياينللعثيلعكتبلت س ل لعطا  ل لع طلل 
ل.(6.4وقنلل لعتن لعاسكال لعطر ل لعكتاللكيال نلعن حلم لدلااس للض

 ل نلت ننلبرتاكل العاالسلدلتونيلدلينةنلكلم لدلياينلل لحتثلينةال ح لتعي لعتاه
ل العلللوفنول  والدلياان للدلتهنل لللضةاشنسال(ل لوفنةال  والودلالدلزوعحلول ا
لت لل لت ثتحلكاتحلبرال ييلع طللدلتنةتللم ل هيلليحلشحهل لوفنةال  والدلينطةلل

ل.(6.5دلانا تللودل حمتللدلياططللهالكيال نلعن حلم لدلااس للض

 ألسد  ل التللدلةتيللدلزسد تلل نلنلت ننل سد  لدللحدراالدل وحفللعانللل يالد
ل(.6.6وذلكل هاهلدل لاعل وتهالكيال نلعن حلم لدلااس للض
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ل(لحاوللدلينطةللدليانتل5.1دلااس للض
 

لدليااسل:لدلااحثللل

1:25,000 
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لح للل(لدللندس لددقوتيتللودلحئتستللودلي وتللم لعاينلل نل 6.2دلااس للض

 

لدليااسل:لدلااحثللل

1:25,000 
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ل(ل حتاملعاينلل نل ح للل6.3دلااس للض

 

 

لدليااسل:لدلااحثللل

1:25,000 
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ل(لتن ف لبر لدلااعاالم لعاينلل نل ح للل6.4خاس للض  

لدليااسل:لدلااحثللل

1:25,000 
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ل(لدليونثاالم لعاينلل نل ح للل6.5دلااس للض

 

لدليااسل:لدلااحثللل

1:25,000 
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لدليااسل:لدلااحثللل
ل(لتانتضلقتيللدألسد  لدلزسد تللم لعاينلل نل ح للل6.6دلااس للض

1:25,000 

 



  90 
 

(لحتثلتاتالدألسد  لدلت ل يكال76.وبرالتطاتقلكامللدليرايتحلدلسابةللتنتيللاينالدلااس للض
ها.ينلاملمحدغلحوحالمتهالودألسد  لدلت لنل يكالينلاملمحدغلحوحالمت  

 

  

ل(لتطاتقلكامللعرايتحلدختتاسلعندق لدللحدراالدل وحفلللل6.7دلااس للض
  

لدليااسل:لدلااحثللل

1:25,000 
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مواقع الفراغات الحضرية المقترحة 46.  

.(86.دللحدراالدل وحفللل يلح لو  لكيالعن  للم لدلااس للضوبرالذلكلت لدختتاسلعندق ل   

  
ل(لعندق لدللحدراالدل وحفللدليةتححلللل6.8دلااس للض

لدليااسل:لدلااحثللل

1:25,000 
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لحدرااوبرالذلكلت لدقتحدحلد تاادعااللولحدراالدل وحفللدليةتححللع لدألخغلبرتالدن تااسللول
يال(لد تاادعاالدللحدراالدل وحفللدلةائيلل ل تن6.9دل وحفللدلةائيلل لحتثلتن حلدلااس للض

لد تاادعاالدللحدراالدل وحفللدليةتححل.(ل6.10تن حلدلااس للض

ل

  

  

لدليااسل:لدلااحثللل
ل(لد تاادعاالدللحدراالدل وحفللدلةائيلللل6.9دلااس للض

1:25,000 
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لدليااسل:لدلااحثللل
ل(لدن تاادعاالدليةتححلللولحدراالدل وحفلللل6.10دلااس للض

1:25,000 

 



  94 
 

: تصميم مقترح لبعض المشاريع سابعالفصل ال  
في هذا الفصل قمنا باقتراح تصاميم لموقعين من الفراغات الحضرية كما هو 

( .17.موضح في الخارطة )  

والمشروعين هما األول تطوير ملعب شويكة والثاني تصميم مقترح لحديقة وملعب 
ارتاح كانت ضمن ارتاح وعملية تطوير ملعب شويكة وتصميم حديقة وملعب 

للفراغات الحضرية . ةاألسس والمعايير التخطيطي  
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لللل(لعندق لدللحدراالدل وحفللدلت لدقتححلدلااحثللهالتايت 7.1دلااس للض  
لدليااسل:لدلااحثللللل

1:25,000 
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المشروع األول ) تطوير ملعب شويكة ( 17.  
لونيال(.ل7.9دلعنفللليوربلشنفكللضعساحلل س لل(لدلانسكل17.دنظحللولكيلض  

 

  

 
1:900 

 
 ( صورة جوية لملعب شويكة 7.1الشكل )

 المصدر : الباحثة 
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لويم تتتتبل نتتتتالتاتتتتيت لعورتتتتبلشتتتتنفكلل لحتتتتتثللللةتتتتالتتتتت لدألختتتتغلبان تاتتتتاسلدليرتتتتايتحلدلتاتتتتيتيت
باتعتتتتتتتتاهلضشتتتتتتتتياعلةنتتتتتتتتن (لحستتتتتتتتبلعرتتتتتتتتايتحلتاتتتتتتتتيت لل40*20تتتتتتتتت لتاتتتتتتتتيت لعورتتتتتتتتبلخيا تتتتتتتت ل

 تتتتتتتنلعن تتتتتتتتحلمتتتتتتتت للا لوتتتتتتتت لتتتتتتتتتنمتحلعتتتتتتتاسةاالعستتتتتتتتةنملللو ا تتتتتتتحفالكيتتتتتتتتلدلراليتتتتتتتتتللدليم تتتتتتتب
لحوتتتتتتت ل  وتتتتتتالتتتتتتتنمتحلعاتتتتتتضللوستتتتتتتاسدال وتتتتتتت لدألختتتتتتغلبرتتتتتتتالدن تاتتتتتتاسل ناصتتتتتتل(7.2دللتتتتتتكيض

تنستتتتتتتتقلدلينقتتتتتتت لدلم عتتتتتتتللو تتتتتتتت لتتتتتتتتنمتحلدلظتتتتتتتمعلول تتتتتتتتمالدليهيتتتتتتتمالودد تتتتتتتامكلدلينا تتتتتتتتالل
لكيال نلعن حلم لدللكيلورتح ال.لوعنطةللدل يا ل

 (لتايت لدليوربلدليةتححل7.3دنظحللولكيلض

  

 1:400 

 

 

 ( تصميم مقترح لملعب شويكة  7.3الشكل )

 المصدر : الباحثة 

 المصدر : الباحثة 

 ( مظالت للمدرجات  7.2الشكل )
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المشروع الثاني ) تصميم مقترح لحديقة وملعب ارتاح ( 27.  

م ل غدلدلتايت لدليةتححلت لدألخغللونيالولل13ت لتايت لحا ةللوعوربلم لدستاحلعساحتهالل
لو ادئقل لحتثلت لتنمتحلدلينا قلدلاوحدملودألشعاسلللبرتالدن تااسلدليرايتحلدلتايتيت

ودلنسولل لوت لي امللدلرناحلدليائ ل لو نند لعاتولللعالدلتاوتطل لودد امكلدلم علل لول مال
دليهيمال لولوسدالدليتاهل لودليلاس لودليةا ال لو عامالعظوولللعونسلدلرائمال لوعنطةلل

.  لوت لتايت لعوربللولاا ل تاسدال لوعنقلتال2 ل350لربل  لاعلعساحتهال  

(لودلغالين حلتايت لعةتححللو ا ةلل47.دنظحللولكيلض  

  

 1:350 
 ( تصميم مقترح لملعب وحديقة ارتاح   7.4الشكل )

 المصدر : الباحثة   
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 المراجع العربية
ل(لعاينللرزكلك اللللسد تل:د تحدتتعتاالتطنفحلدللحدراالدلراعللدل وحفللضلحح هللال  ياللسفاض

ل.2014برنندنلدلعاعرللدد معتللب زكل لم لدلتاطتطلدل وحالوددقوتي لس الللعاةستتح

:دللحدرتتتاالدلراعتتتللدل وتتتحفللمتتت لعاينتتتللنتتتا و لوتطنفح تتتال يحدنتتتتاللوفكتتتاال متتتحدسلنظيتتت لعتتتحوحل
دقوتيتتت لمتتت لدلتاطتتتتطلدل وتتتحالودس تتتالللعاةستتتتتحللوباتتتحفالضلسد تتتللت وتوتتتتلللويعيتتت لدللتتتحق ل(

ل.ل2009ةاعرللدلنعاحلدلن نتلل 

للدللحدن ل ان لخوتي:لدلااائالودلرناصحلدلااحفللودلعيالتللمت لدلياينتل:للسد تللت وتوتتلللياينت
دلنعاحلدلن نتتل ل .نا و  لس الللعاةستتحلرتحلعنلنسكلم لدلتاطتطلدل وحالوددقوتي  لةاعرل

ل.2003نا و  ل

لودلساحاالدلراعتللمت لدلاوتاكلدلةا يتللمت لعاينتللللحدراادلعاطلل ل  اعلل ااهللالصالحل لتلكتي
متتتت لدلتاطتتتتتطلدل وتتتتحالعنلتتتتنسكلنتتتتا و :لت وتوهتتتتالوعةتححتتتتاالتطنفح تتتتا لس تتتتالللعاةستتتتتتحلرتتتتتحل

ل.2010ةاعرللدلنعاحلدلن نتلل لنا و ل للوددقوتي  

درتتتاالدللحلمححتتتاا لبتتتا حلي تتتيا تي لدلرمقتتتللدلتااللتتتتلل تتتتالدلستتتون لددنستتتان لودلاتئلدليال تتتللمتتت ل
 لةاعرتللعاتحلدلاولتتل للريحدنت م لدلتاطتطلودلتاتيت لدلكعنلنسللرتح لس الللعاةستتحلدلريحدنتل

ل.ل2001دلةا حك لعاح ل

ل لع يالع ينل ل   لدلتايت لدل وحاللولندس لدلتعاسفللبالياينللدلياحفللعثاعلتطاتة ي حد ت 
ل.1998ةاعرللدلينتا لعاحلشاس لدل ستن لبياينللدلينتا لس الللعاةستتحل لكوتللدلهنا ل ل

رااللولحدلدلةت لدلعيالتللودلنظتلتللليثحدملوسل ناصحلتنستقلدلينق لم ل ا تال ل نالمؤدللةيتيل:ل
ل.2015 ل:لحا ةللدلعناالدليعهنعلم لعاينللرزكدل وحفلل حاللللسد تل

دلرويتتتتلللل وستتتوللدلروتتتن لولدلاسد تتتاالععوتتتللةاعرتتتللتلتتتحفاللوا تتتنيللقناتتتوتلل لةتتتنسول:ععوتتتلل
ل.2013 لدلهنا تللدليعوال

دل تتت ل ل اتتتتالدللتتتتاحل حيتتتتال وتتت ل:لتطتتتتنفحلوت ستتتتالدلرناصتتتتحلدلااتتتحفللودلعيالتتتتتللمتتت لدلينطةتتتتلل
ل.2009دليحكزفلللياينلل نل ح ل لس الللعاةستتحل لكوتللدلهنا لل لةاعرللدلنعاحلدلن نتلل ل
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