
األجيالعبر الناسحاجاتتلبيةمنلنتمكنباستمرار املدينةتطوير التنظيمعملية

(km2) الكثافة:     الوحدات األساسية

  (ha)

  (m2)

شائية/ صافية (     نسمة( )km2)عدد السكان في الكثافة السكانية 

طرقيةkm2/ نسمة 250

مناطق خضراءkm2/ نسمة 1000

أسواق / مدارس km2/ نسمة 100-50
...الخ )

عناصر املدينة ومكوناتها



4-الجدول 

km2عدد املساكن في الهكتار أو :  الكثافة السكانية  





نسبة البناء 
مساحة كامل األرضإلىنسبة المساحة المبنية من األرض 

عامل االستثمار 
عدد الطوابق×  نسبة البناء  



تصنيف وتقسيم املساحات



السكنيةاملناطق

شخص200–50وتضمالسكنيةاملجموعة-

فينسمة2000–1500سكانهاعدديتراوحسكنيةمجموعاتعدةتضمالحارة-
(قرية)ابتدائيةومدرسةصغير مركز وسطها

رهاقطونصفاالبتدائيةاملدرسةمركزهااألساسيةالتخطيطيةالوحدة
500الـيتعدىال أنيجب – 600 m





الحي

–إدارية)فعالياتبعدةمركز يتوسطه:ساكن3000–7000ويضمحاراتعدةمنمكون 
.(وتعليميةتجارية

املدينة

الخدماتمنوعددنسمة50.000إلى20.000منسكانهاعدديتراوحأحياءعدةمنمكونة
.(الخ....ترفيهي–تجارة–صناعة)

الكبرى املدينة

.نسمةاملليون سكانهاعدديفوق املتروبوليةاملدينة

.السكانيالحجمكبر كلمااالجتماعيةالعالقاتضعفنالحظ

املدينةاقليم

 أو نواةمنمكونةكانتمناطقيشمل
 
عبر وتالصقتتمتقرى أو نوى عدةمنغالبا

 تضمنوأصبحتالتحضر عملياتمسار 
 
 تجمعا

 
.املتوسطةمنأكبر كثافةذاسكانيا





اقع السكنيةاختيار املو

افية ومادية  :عديدة منها عوامل بشرية ، جغر

االنحدارشديدةمناطق-

الجيولوجيةالناحية-

املناخيةالناحية-

.والشواطئالطبيعيةاملناظر حمايةيجب-

وشبكاتالطرق لتأمينالثابتةاألراض ياملستطاعقدر -
.العامةالتجهيزات

.العاماالقتصادعلىاملحافظة-





املسكن

إلىتخضعالتصميميةوشروطهاملعتادةلإلقامةأكثر أو شخصفيهيأوي الذياملغلقالحيز 
افيةاعتبارات لسكانيوالثقافاالجتماعيالتطور ملستوى أكثر وبشكلكماومناخية،جغر
:نشاطاتاملختلفةالبلدات

والنظافةبالغذاءاالنفرادالراحة،النوم،
وبالحركةوالجماعيةالفرديةوبالنشاطات

.

 
 
لكي يكون صالحا

 
 
 صحيا

 
مسكنا

 
 
 مريحا

 
مسكنا

 
 
 )يعمر طويال

 
(مستداما

يؤمن االطمئنان لساكنيه

 
 
اقتصاديا

وظائف رئيسية : نميز ضمن مساحة املسكن الواحد بين 

وظائف ثانوية

مساحة سكنية



5-الجدول 



املباني السكنية وأنواعها

(توأميةفردية ، )العائلية -

طوابق4-3مباني جماعية صغيرة أو متوسطة االرتفاع      -

طوابق6–4مباني جماعية متوسطة-

طوابق8+ أرض ي مباني جماعية مرتفعة -



مسكن العائلة الواحدة-
فيال –مسكن منفرد 

مساحة املقسم

600m2≃ 1500-1000m2

كثافة سكنية صافية
هكتار/ نسمة 60–30

 
 
هكتار/ نسمة 75أعظميا



مسكن ذو فناء-

عرض املقسم 
15 m – 12 m

مساحة املقسم
250m2 -150m2

كثافة سكنية صافية
هكتار/ نسمة 160–100



مسكن متصل-

عرض املقسم
5.0m  8.0m-6.5m

عمق املقسم

10m – 9m   ≃ 30m
5mحديقة أمامية   

كثافة صافية 
هكتار/ نسمة 200–150



مسكن متصل متبادل املدخل-

20mعرض املقسم
45mعمق املقسم 

– 500مساحة املقسم 400m2

كثافة صافية
هكتار/نسمة100–75



مسكن شريطي مترابط-

:متعلق بنوع عنصر الربط عرض املقسم
≥10m للمسكن الواحد

12 – 15m≃ 
 
املسكن الواحد غالبا

مساحة املقسم
500m2 – 300m2للسكن الواحد

كثافة صافية 
بالهكتار/ نسمة 150–80



مسكن منفرد ألكثر من عائلة-

– 22mعرض املقسم 20m
30mعمق املقسم 

لكل وحدتين سكنيتين800m2مساحة املقسم  
الكثافة السكنية الصافية 

بالهكتار/ نسمة 120–100



(عند املدخلتوأمية)مساكن جماعية متصلة -

عرض وحدة املسكن 
22m..18( الوحدتين السكنيتين)

عمق املقسم
10.5m≥  9m  ≤

الكثافة السكنية الصافية
بالهكتار/ نسمة 200–330



(ثالثية عند املدخل)مساكن جماعية متصلة -

(للثالث وحدات)عرض وحدة املسكن 
22m..20

عمق املقسم
10.5m≥  9m  ≤

الكثافة السكنية الصافية 
بالهكتار/ نسمة 180–320



برجيةأبنية املساكن املتعددة الوحدات والكثيرة الطوابق 

الهكتار/ نسمة 380–240الكثافة السكانية الصافية



مساكن ذات ممرات خارجية -

(  وحدة في الطابق: )عرض الوحدة  
9.0m ≥ 5.0m ≤

:عمق املسكن 
11.0m ≥ 10.0m  ≤

:الكثافة السكنية الصافية 
بالهكتار/ نسمة 400–250



ممرات ذات أنواع أخرى 





6-الجدول 



 للمناطق السكنية 
 
:عامل االستثمار وبشكل تقريبي تبعا

0.1–0.4في املناطق السكنية في األرياف

في املناطق السكنية املنفردة ذات الطابق الواحد     

0.7–0.2

0.5–0.6في مناطق السكن املنفرد ذات الطابقين

0.7–1.2في مناطق السكن املتعدد الطوابق

:حصة الفرد الواحد من املساحات الصافية الخاصة بالسكن وفق معادلة

1.25× معدل املساحة السكنية الخاصة بالفرد 

عامل االستثمار

m2 375في مناطق التجمعات السكنية الصغيرة واألرياف  - 100

190m2في مناطق السكن اإلفرادي          – 55m2

75m2في مناطق السكن اإلفرادي املتصل – 63m2

55m2في مناطق السكن الجماعي – 32 m2

60m2في حال عدم توفر معطيات دقيقة يمكن اعتماد





ثالث أشكالالربط الطرقي

الشوارع–املساحات–الطرق :املركباتسير 

خاصةوممراتوساحاتومحاور أرصفة:اةـاملشسير 

 باملشاة
 
حصرا

اقف:املواقف املركباتمو

7-الجدول 



كلجزأوامل(آخرحاجز )أخضربشريطبعضهماعنمفصوليناتجاهينذاعامطريقاملركباتسير 
يةالطولميولهتسمالتقاطعاتعديم.(االتجاهلنفس)مساربلعدةمنهما

.يةعالبسرعاتاملركباتسير علىباملحافظةمسارهوانحناءاتوالعرضية









.بهحرم االتوستراد يخطر البناء ضمنه أو املساس 



8-الجدول 





السكانيالهيكلية األساسية للشوارع الرئيسية للمدينة أو ملنطقة التجمع



الهيكلية الخاصة بكل قطاع سكني
الغزارات السيرية التدرج الوظيفي





أتوسترادات املدينة
للتوقف املفاجئ( 2m)البد من وجود مسرب خاص بعرض الوقوف محظور 



 من االتوستراد املدني في برلين 
 
أملانيا –يبين جزءا



الشوارع الرئيسية
توقفبالخاصمسربتستدعيوالاملسلكينبينفيماالفصلتستدعيال

 عليهمامحظور والوقوف
 
أيضا



الشوارع التجميعية
7mيكفي ملقطعها أن يكون بعرض  



الشوارع التخديمية
6mيكتفى ملقطعها أن اليزيد عن  





الشوارع السكنية
3.5m–4.75مقطعهما يتراوح بين   







املنعطفات والتقاطعات















التخطيط الطرقي
 في تنظيم وسالمة ال

 
 كبيرا

 
حركة يلعب دورا







اتباملالحظاألخذمنالبداملدنفيالحركةوتصميمدراسةلضماناملشاةحركة
العامةاملروريةالشيكةمنمتكاملبشكلاملشاةشبكةدراسةضمان(1):التالية



وجود هيكلية هرمية لشبكة املشاة( 2)





مراعاة العروض الدنيا لألرصفة( 3)





مراعاة امليول العظمى لألدراج واملنحدرات( 4)







أن يتم لحظ حواجز وأشرطة حماية فيما بين ممرات الدراجات وأرصفة املشاة ( 5)



اتخاذ إجراءات تصميمية ألرضيات الشارع ضمن ممرات عبور واضحة( 6)



اتخاذ إجراءات تصميمية خاصة لرفع عامل األمان عند معابر انتقال املشاة( 7)



اتخاذ إجراءات تصميمية لتحويل مسارات املشاة عبر الجسور واألنفاق( 8)





اعتماد الحركة االنسيابية للمشاة ( 9)





االهتمام بدراسة معابر خاصة بسير الدراجات بشكل متكامل وخاصة عن التقاطعات( 10)









اقف  املو
اقف في املركز يمكن تقديره  :عدد املو

P :اقف العدد املطلوب تنظيمه من املو
E :عدد السكان العام لكامل املدينة

D : (عدد املواطنين لكل سيارة)كثافة السيارات في املدينة
K : عامل مكاني( 

 
(8......5تقريبا

C :1/K عامل املدينة( 
 
(0.20..... 0.12تقريبا

E/D :مجموع عدد السيارات السياحية في املدينة

P = = c.k
E

k.D



9-الجدول 



اقف  ثالث أشكال لتنظيم املو
مائلة ومتعامدة مع محور الشارع–محاذية 

















10-الجدول 









الكراجات الطابقية
( 8وال يزيد عن 6عن اليقلعدد الطوابق )الجدوى االقتصادية 





الصناعيةاملناطق

الفئات

الخ...تعدين–كيميائي–اسمنت:ثقيلةصناعات(1)

الخ...نسيج–تجارة–الحدادةورش:متوسطةصناعات(2)

الخ....املالبس–التنظيف–األفران:خفيفةصناعات(3)

املوقعاختيار 

املستخدمةللمواداألوليةاملصادر منالقرب(1)

.والطاقةاملياهمصادر (2)

التصريفوأسواقواملواصالتالنقلوسائل(3)

الخ...تشميس–رياحاملناخيةالعوامل(4)

افية(5) عنواالبتعاد%10واليتعدى%2يقارباالنحدار يكون بحيثالطبوغر
.باملياهتغمر قدالتيواملناطقاألودية



11-الجدول 

التنظيم للمناطق الصناعية
إعطاء صورة عن املساحات التقريبية الالزمة



100m2 كمساحة إنشائية لليد العاملة الواحدة لدى تخصيص منطقة صناعية ما.

: مثال 

املدينةفيعاملةيد60.000×%25=15.000نسمة60.000سكانهاعددمدينة

املناطقفيعاملةيد120.000×%25=30.000نسمة120.000املجاورةاملناطق

املجاورة

العملسنفيالسكانمن25%

عدد العاملين في املناطق الصناعية% 30

4.500 =30 % ×15.000

9.000 =30 % ×30.000

90haللمدينة45haقدرهامساحةإلىبحاجةأننالنايتبينالواحدةالعاملةلليد100m2بأخذ
املجاورةللمناطق

مساحات مبنية% 40

طرقيةمساحات % 20

مساحات حرة% 40



املراكز اإلدارية والتجارية

العدليالقصر –املدينةمجلس)األولىالدرجةمنمؤسساترئيسية(1)
100.000سكانهاعدديزيدتجمعات(الخ..الثقافةدار –

.نسمة

األولىمنمستوى أقلإداريةمراكز الشراءبيوتبعضمتوسطة(2)
مراكز (رياضيةمنشآت–ثانويةمدارس–مستشفيات)

.نسمة100–30عادةتخدم

صيدليات–طبيةعيادات)شهريةشبهإمداداتمستلزماتابتدائية(3)
.نسمةألف30-10عادةتخدم(مصارف–بنوك–

الخ...حضانةدار ،يوميةتغذيةمحالت،ابتدائيةمدرسةصغرى (4)

أالف نسمة 10-5تخدم 

خلق شبكة مترابطة متكاملة بشكل هرمي





املنشآت العامة

رياض األطفال واملدارس

وسطي% 18سنة12–7من (    6–1)االبتدائية ( 1)

990االحتياج ملدرسة تستوعب نسمة 6000حي سكني :مثال 
تلميذ

وسطى% 13(  18–13)اإلعدادية والثانوية ( 2)



ألف نسمة100منشأة لكل الهيئة التخصصية األخرى ( 3)

للطفل الواحد25m2-30سنوات  6-3املجموعة العمرية % 0يمثل مواطن 1000روضة لكل رياض األطفال ( 4)

m2(750-1000)طفل ومساحة كل منهما تتراوح بين 30نسمة يمكن لحظ روضتين سعة كل منهما 6000منطقة سكنية : مثال

للمنشأة3000m2عن التقلاملساحة منشأة لكل مدينة بيوت الراحة والشباب      ( 5)

.سنة 65من عدد السكان الذي تفوق أعمارهم سن % 12-6عدد األماكن فتقدر بنسبة دور املسنين( 6)

لكل سرير m2(80-100)مساحة بين 

سرير لكل دار 120–60و 

هكتار للمنشأة1.2–0.5أي

12-الجدول دور العبادة ( 7)

 يمكن االستئناس 
 
لحصة املواطنبهمؤشرا

الواحد من األراض ي

12-الجدول 



املباني الصحية ( 8)

أسرة10مواطن في أملانيا على 100كل 

سرير خاص باألمراض الطارئة6.5

.التخصصية كالسل واألمراض النفسية واملصحات املشافيسرير ملرض ى 3.5

1996مواطن 1000سرير في سوريا لكل 1.2

لكل سرير2م150–80املساحات  

تخصص للمشافي للمواطن الواحد2م1.5–0.8

عيادات ومستوصفات محلية( 9)

0.05 m2للمواطن الواحد

نسمة12.000تلحق بالقطاع السكني الواحد 

مالعب رياضية وساحات لألوالد واليافعين( 10)

(سنوات3دون )أماكن لعب األطفال –آ 

لكل ساكن0.3m2أي بمعدل 2م10-25

2م450–150لكل مواطن واملساحة بين m2 0.5( سنوات6-3)-ب

2م1000لكل مواطنm2 0.5( سنة12-6)أماكن لعب األوالد -ج

لكل ساكن 2م1( سنة17-12)مالعب يافعين  –د 

هكتار في املدن 1.5-2

الخ... مالعب وصاالت رياضية 



حدائق( 11)
(طابقية)وحدة سكنية 15–10حديقة واحدة لكل 
2م400–300مساحة الحديقة 

 50حديقة لكل 
 
وحدة سكنية طابقية حاليا

.



املساحات الخضراء( 12)

لكل مواطن2م20–15

مراكز الخدمة املحلية ( 13)

للمواطن ضمن مجال الوحدة املدرسية2م0.3

للمواطن ضمن مجال الوحدة اإلدارية0.2+ 

مواطن1000عيادة طبية عامة لكل 

مواطن2000عيادة سنية لكل 

وعطاريةعيادة نسائية وصيدلية 

مواطن6000–4000لكل 

املقابر( 14)

عدد السكان ،: بـاملساحة تتعلق 

صالحية التربة ، منسوب املياه الجوفية 

ودرجة امتصاص التربة ، 

افية ، الربط الطرقي ، الطبيعة الطبوغر

5.5 M2 للقبر الواحد.



وفاة في العام dkj/v1000% 10نسمة وبمقياس وفاة 100.000مدينة تضم : مثال 

 
 
املساحة الصافية وعلى مدى ثالثين عاما
1000X5.5X30=165.000M2=16.5ha

على الصافية% 100املساحة الشائبة تضاف نسبة 

33ha


