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الفصل األولالمنارةجامعة 

العام الدراسي كلية العمارة

2023-2022لمشروع التخرج                       مقرر البحث التمهيدي

التاسعةالمحاضرة

أهمية تقييم الوضع الراهن ووضع البدائل التخطيطية

في مشاريع التخرج ذات الصبغة الحضرية

نقاط المحاضرة

.أهمية تقييم الوضع الراهن-1

.التخطيطيةالبدائلأهمية-2

.التخطيطيةالبدائلأهداف•

.التخطيطيةالبدائلصياغةأسس•

.التخطيطيةالبدائلتقييممعايير•
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:الراهنالوضعتقييمأهمية-1

إضافيا ،ووقتا  جهدا  تتطلبالتيالمهمةالخطواتمنالحضريةالصبغةذاتالتخرجمشاريعفيالراهنالوضعوتقييمتحليلخطوةتعّد

.وتقييمهالراهنالوضعلتشخيصالحاالتبعضفياستبيانيةوميدانيةمسوحاتوبدراساتالطالبقياموتستدعي

:اآلتيةالنقاطفيالراهنالوضعتقييمأهميةتكمن

.مسبباتهاومناقشة...الخبيئية،طرقية،عمرانية،:المشروعموقعفيالراهنةالمشاكلرصد-1

االجتماعيةراغاتالفاالقتصادية،األنشطةالبناء،أنظمةالطرقية،الشبكةاألراضي،استعماالتبتوزيعالمتعلقةوالسلبياتاإليجابياتبيان-2

...والبيئية

وتحسينتطويريفوإمكانياتفرصإلىاإليجابيةالتأثيراتبتحويلوالتفكيرالراهن،الوضععلىالمختلفةوالمؤثراتالمحدداتتأثيرقراءة-3

.اإلمكانقدرتقليصهاأوالسلبيةالتأثيراتوإزالةالوضع،هذا
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:التخطيطيةالبدائلأهمية-2

تساعدتقنيةووسائلأدواتالمقترحةالبدائلتعتبرحيثجدا ؛مهمةكخطوةالحضريللمشروعالتخطيطيةالبدائلوضعخطوةإلىيُنظر

األهدافمنمجموعةتحقيقوفيما،لمنطقةأولموقعالراهنالوضعبتحسينالمتعلقةواقتراحاتهمأفكارهمعنالتعبيرفيالمخططين

.المشروعاستراتيجيةأوخطةبأهدافالمرتبطةوالغايات

نتها؛ومقارصياغتهاوأسس.التخطيطيةالبدائلأهدافعلىيتعرفأناألمربادئالتخرجطالبعلىيجباألهمية،هذهمنانطالقا  

.تخرجهلمشروعالمحتملةالتخطيطيةالبدائلوضعمنليتمكنوذلك

.المدروسالمشروعموقعفيالعمرانيللنسيجالبصريةالصورةعلىالعمرانيةالضوابطتأثيررصد-4

...عديدةسيناريوهاتأوبدائلفيتصاغأنيمكنوالتيللمشروع؛التخطيطيةالفكرةتصوروضعفيالطالبتساعدأوليةمؤشراتاستخالص-5
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:التخطيطيةالبدائلأهداف-2-1

:يأتيبماعموما  التخطيطيةالبدائلأهدافتحديديمكن

تياجاتاالحولتوفيراالقتصادية،واألنشطةوالخدماتاإلسكانمجالفيالحاليالعجزلسدالمقترحةاألراضياستعماالتاستيعاب-أ

.منهاالمستقبلية

نة،متوازبصورةتوزيعهاوإعادةالخدماتكفاءةرفعالراهنة،المشاكلمعالجة:خاللمنالمشروعلموقعالوظيفياألداءتحسين-ب

...التحتيةلبنىاشبكاتتحسينوالبيئية،االجتماعيةالفراغاتومنظومةالعامالنقلووسائطالخدماتومراكزالسكنبيناالتصالتحسين

أوالمدروسوعالمشرفيالمتدهورةالمكانيةبالبيئةاالرتقاءمنه،والحدالبيئيالتلوثمصادرمعالجةخاللمنالبيئيالواقعتحسين-ج

.منهاالمتدهورةباألجزاءاالرتقاء

لتاريخيةاأوالطبيعية:المتميزةالقيمةذاتواألراضي،الزراعيةاألراضيعلىكالحفاظالمتاحةواإلمكانياتللموارداألمثلاالستغالل-د

...وجودهاحالفي
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:التخطيطيةالبدائلصياغةأسس-2-2

المشاريعةحالفي)التخطيطيةالوحداتأوالتقسيمات،الطرقشبكة:هيأساسية،عناصرثالثةمنالتخطيطيةالبدائلصياغةتتم

.األراضياستعماالت،(الكبيرةالحضريةالمشاريعحالةفي)التخطيطيةالمناطقأو(الصغيرةالحضرية

:اآلتيةاألسسوفقالتخطيطيةالبدائلتصاغ

.المشروعيتناولهاالتيالمختلفةللمشاكلالجوهريةالمسبّباتمعالتعامل-أ

لتركيبةاالعمراني،النسيج)الخصائصفيالتجانسالسكان،عددفيالتقارب:تخطيطيةمناطقأووحداتإلىالتقسيمأسس-ب

...التخطيطيةالمناطقأوالوحداتبينالفاصلةالحدود،(...االجتماعية

لتدرج التوافق مع شبكة الطرق القائمة، التوافق بين مرتبة الطريق واستعماالت األراضي الواقعة عليه، ا: أسس شبكة الطرق-ج

...الهرمي للطرق
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ن مركز المدينة، العالقات الوظيفية بين االستعماالت، تناسب االستعماالت مع قيمة األراضي وفقا  لقرب الموقع أو بعده ع: أسس توزيع استعماالت األراضي-د

.العالقة مع شبكة الطرق بتقدير حجم الحركة المرورية المتولدة عن االستعماالت

: واحد أساسي( Approach)تركيز كل بديل على مدخٍل -هـ 

، (االهتمام بالجانب الوظيفي الستعماالت األراضي على حساب بقية الجوانب)مدخل وظيفي •

،(التركيز على الجانب البيئي)مدخل بيئي •

، (تركيز البديل على األنشطة االقتصادية)مدخل اقتصادي •

( ...  اهتمام البديل بالجوانب االجتماعية بصورة أكبر من الجوانب األخرى)مدخل اجتماعي •

رجة تحقيقه لألهداف دإلىيساعد تركيز البديل على مدخٍل واحد على اجراء المقارنة والمفاضلة بين البدائل المقترحة، وتثقيل النقاط اإليجابية لكل بديل بالنظر 

.المطلوبة من المشروع وفق أولوياتها

"  الكودات"مع استخدام 1/10000أو 1/5000يتم رسم البدائل بمقاييس رسم مختلفة بحسب مساحة موقع المشروع؛ حيث يمكن اعتماد مقياس رسم 

. اللونية الخاصة باستعماالت األراضي المتعارف عليها
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:التخطيطيةالبدائلتقييممعايير-2-3

ل األنسب، ولكن قد تختلف المرجعيات التخطيطية بعدد ونوعية المعايير الخاصة بتقييم البدائل للمقارنة بينها واعتماد البدي

:يمكن تحديد هذه المعايير بما يلي

.إمكانية أو سهولة تنقيذ البديل-أ

.مدى تحقيق األهداف الخاصة بالمشروع-ب

...الجدوى االقتصادية للبديل-ج 

قارن ويفاضل كل بديل وفق المعايير المذكورة، ومن ثم ي( نقاط الضعف)وسلبيات ( نقاط القوة)يقوم الطالب بتحديد إيجابيات 

إمكانية معيار، يليه البديل األفضل من ناحية تحقيق أهداف المشروع على وجه الخصوص كمعيار ذات أولويةبينها لتحديد 

االقتصادية الذي قد يتطلب من الطالب اللجوء إلى استشارة مختص بالجدوىمعيار الجدوى االقتصادية ، وأخيرا  تنفيذ البديل

...للمشاريع الهندسية عموما  
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مقاييسبعادةرسمهيتمالذي(العامالتنظيميالمخطط)العامالمخططأساسالمعتمدالبديليشّكل

مكوناتمعيتوافقأنالمخططبهذاويُفترضالمشروع،مساحةبحسب1/20000أو1/1000

هةٍ جمنواضحةبصورةالتخطيطيةوالتوجهاتاألفكاريعكسوأنجهة،منالتخطيطيالبرنامج

...أخرى
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