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التصميم العمراني

((التصميم)) يشكل آلية إلظهار المهارات في الربط بين التخطيط العمراني والعمارة 

:تأخذ أيديولوجية التصميم العمراني عدة أشكال

االهتمام ببيئة اجتماعية مثالية -

االهتمام بالمتطلبات الجمالية للمدينة -

توضيح بيئة اجتماعية مثالية من خالل حيز فراغي-



عناصر التصميم العمراني

ناصر الع... الخط.. النقطتين .. النقطة ) العناصر التجريدية األساسية -

الحجم ( .. مسطح رأسي ، جداري ، قاعدي)المسطح  ...الخيطية 

النسيج وهو اإلحساس المرئي... اللون ... الحجم ....الشكل)التكوين -

...لألسطح

لموقع ا) مكونات التكوين  نتيجة تأثره بعدة عوامل تحكم تركيب عناصره 

...  مةالتكوينات المنتظمة وغير المنتظ... القصور البصري... التوجيه .. 

وين التك.... التكوين المركزي.... التكوين المضاف.. التكوين المنقوص

...  التكوين الشبكي..... التكوين العنقودي .. الخيطي أو الشريطي



ليس المباني وفقط كتل فھم يرون ” عمى الفراغات“معظم المصممين لديھم ما يسمى 

.الفراغات المحصورة بينھما

.ن االثنينبيحلقة االتصال والتصميم العمراني ھو والفراغات، العمارة تجمع بين الكتل 

. بسيطة للغايةبطريقة بين المباني يمكن زيادة الوعي بالفراغات 

هالموقع المراد دراسة فراغات

ر من تنجذب العين دائماً للمسطحات الداكنة أكث

...الفاتحة

أعيننالذلك تسيطر الكتل ذات اللون الداكن على

تماع في منطقتنا ينظر إلى المساء كوقت لالج.... كل تراث عنده إحساس بالفراغ والوقت 

والجلوس 



تل بيضاء الكحين تركنا المساحات بين الكتل في أي لو ظللنا .. عكسنا الوضع أننا لو 

.بين الكتلالفراغات المتكونة سنتمكن من رؤية 



:عندئذ يمكن للمصمم العمراني ان يسأل نفسه

هل هذا هو الشكل الذي أريد؟. ١

هل هناك تباين بين الفراغات؟. ٢

هل هناك احتواء فى الفراغات؟. ٣

هل هناك تحديد واضح للملكيات؟. ٤

هل المقياس مناسب لخصائص الفراغ؟. ٥

الموجودة وبعمليات اإلعمار المجاورة؟ما هي عالقة الفراغات بالكتل . ٦

”وجودةم“الفراغات أن في إدراك يكمن أوالً يمكن القول أن مفتاح عملية التصميم العمراني 



ة المقصود ھو دراسوتقاطعاتھا ولكن ليس المقصود ھنا ھو دراسة الطرق بدرجاتھا 

.كعنصر فاعل فى العملية التصميميةطرق الوصول للموقع 

مداخل بالطرق المحلية وحتىالطرق التجميعية مروراً التدرج فى مقياس الطرق من ن إ

:وذلك ألنه... التصميميعتبر من أھم عناصر نجاح المجموعات السكنية 

كنيةيقلل من التأثير البصري للسيارات على المنطقة الس

 من تأثير اإلزعاج السمعي للسيارةيقلل

 من أخطار الحوادثيقلل

 من تأثير الخصوصيةيزيد



محيط الموقعالسيارات على أماكن انتظار 

اراتانتظار السيتنتهي بأماكن طرق وصول قصيرة 

 ًمن يسمح للموقع بأن يكون خالي تماما

السياراتأخطار 

 لسكنية ايسمح بتقصير مسافة المشي إلى الوحدات

طار أخمن خالياً يبقى الموقع إلى حد ما في حين 

السيارات

 لوصول تزويد الموقع بطرق منفصلة يجب

الطوارئسيارات 



طرق مغلقة للوصول

المنحنيات تضمن بطئ حركة السيارات

 السيارات الى أماكن قريبة من الوحداتوصول

 المشاة تتبع نفس طرق السياراتطرق

إضافة إلى طرق مغلقة( Loop)طرق حلقية 

 يقطول الطرالمنحنيات ليست بالضرورة اال فى حالة

 لتالي السكنية وباالسيارات بالقرب من الوحدات وصول

لسيارات الطوارئاالستغناء عن طرق منفصلة 

 ع ال تشجالطرق الحلقية يجب تصميمھا بحيث لكن

السرعة



شبكةأماكن انتظار مجّمعة تتصل مع بعضها لتكّون

تستخدم السيارات المنطقة شبه الخاصة

 يارات حركة السوضع احتياطات للتداخل بين يجب

والمشاة

 نظراً لقصر طول الطرق وبطئ حركة

ع اندماج حركة السيارات مالسيارات يمكن 

حركة المشاة

أماكن انتظار مجّمعة غير متصلة



عاندماج الطرق المغلقة مع أماكن انتظار مجّمعة م

طرق المشاة

 فير يمكن تومع استخدام أكثر من طريقة للوصول

تنوع مشوق بالموقع

 مكان ين مسافة بأقل الطريقة التقليدية التي توفر

والوحدة السكنيةالسيارة 

 كة شباآلثار السلبية تقاطع شبكة المشاة مع من

السيارات

 ة سرعأماكن انتظار للسيارات مع تقليل وضع

يقلل من اآلثار السلبيةأن يمكن السيارات 

شبكة متقاطعة من الطرق



 ھد فيللمشايجب مراعاة التتابع البصري

الجامدة واللينةدمج الحدود مع السيارة 

Hard and Soft Edges

 عن طريق األشجارتحديد للطريق

تغير المستويات وتحديد باألشجار والحوائط



 ول انتقالية للوصلو اضطر المصمم لعمل منطقة

ائر على السجيداً حتى يسھل فيجب توضيحھا 

.بسھولةإدراك طريقه 

 تجمع مداخل منطقةكانت المنطقة االنتقالية على لو

.تشجع الدخول للغرباءسكنية فيجب أال 

 بقدر ة المناطق االنتقالييجب تقليل السرعات داخل

.اإلمكان لتأمين المشاة



 تكوناالنتظار في المناطق السكنية إما أن أماكن

.أو متفرقةمجمعة 



ةاستخدام اقتصادي للمساحة والتكلف

 ن حركة بيأمانا فيما يتعلق بالعالقة أكثر

المشاة والسيارات

مراقبة السيارة ضعيفة

 نيةالوحدة السكأطول للسير حتى مسافة

 االندماج مع المساكنضعف



 السيارات على جانب الشارع انتظار

ية السكنللوحدات يضمن مسافة قريبة 

وإمكانية إشراف قوية

 في الشارعلكن يقلل من حركة المرور

ب كذلك يقلل من الرؤية البصرية لراك

المخاطرالسيارة مما يسبب بعض 



لكعلىمباشراً اعتماداً تعتمدالمشاةحركة

تلالكتوزيعمندراستھاتمتالتيالعناصر

.وتدرجھاالطرقشبكةإلىوالفراغات

أنأوالً يجبسليمةمشاةحركةنضمنلكي

ً الناسيتحركوكيفلماذانعرف ىعلمشيا

؟مالحظتھميستدعىوماذا؟األقدام

لناساالموقع،علىتتوقفالحركةوكيفيةنوع

منوالغرضالموقعفيالمستوياتأنفسھم

.السير



حول حوائط وأركان المبانيحضري 

متنزه أو منطقة

مفتوحة  
حول األشجار ، مناطق خضراء



أطفال
يلفون حول أنفسھم حيث

مھتمامھباتستأثر أشياء 

يميلون للسير المباشر بالغين

للغرض المطلوب

كبار السن
أقل مباشرة ، أبطأ ، 

الوقوف للراحة



..فوق وتحت ومن خاللأطفال

درجات فوق وتحتبالغين

منحدرات أو درجاتكبار السن

متباعدة



Bإلى Aمشي رشيق من السرعة

حركة غير مباشرةالتمشية

خاصة لكبار السنالراحـة



أطفال يلعبون يقفزوناللعب

االستمتاع 

بمنظر

الوقوف لرؤية منظر 

بهواالستمتاع 

االجتماع
الوقوف على جانب الممر 

للحديث

الحركة والوقوف أمام 

المنازل للحديث



حادةزوايافيھھماتجاويغيرونيمشونالاألشخاص

منحنياتفيوانجرافحركة،تدفقھالكالمياهالمشاةحركة

 ً حدهبأقلولكنخطاًقصرمتتبعا



العقباتحوليلتفون

الحركةالمحددةالمناطقفيواحدةحركةيشكلون



...   المعطيات القائمة، مسؤولية المخطط،(:الوضع الراھن)رفع الواقع 

... األرض ووضع األبنية، جاھزيةتقييم وتوضيح العالقات، :  تحليل الوضع الراھن

التصميم العمراني

أسس التصميم العمراني



الطرقيالربط 

طرق مشاة رئيسي

خطوط نقل عام

طريق دراجات

شوارع ربط

تحتيةبنى



تخديميةمنشآت 

تعليمية

دينية



أسلوب البناء

شكل األبنية 

بنية االستعماالت

كثافة األبنية 

مميزات التشكيل 

تحتيةبنى

مناطق سكنية مناطق مختلطة
مناطق حرفية

مدارس



Surveyانيلميدالمسحا

Data Collectionجمع المعلومات



ت اللمقابانستبياالا

Interviews

Observationوالمقارناتتحظالمالا



Photographyلتصويرا

Base Mapإعداد خريطة األساس 

 Projectوضع البرنامج التفصيلي 

Program

Site Analysisتحليل الموقع 



الوضع الراھنالمعطيات والفكرة

معطيات مخطط االستعماالت

نوعية االستعمال 

الربط الخارجي

استعمال المساحات المحيطة 

حدود المنطقة 

نوع السكن والكثافة 

المخطط الزمني



المعلومات المطلوبة من الموقع

Locationالموضع

Neighborhood Contextالمحيط المجاور

Sizeحجم الموقع

Legalلتشريعات



الدراسات والتحليالت للعناصر الطبيعية للموقع

الدراسات المناخية



دراسةالطبوغرافياوالترب







يجب مراعاة كثافة واحتياجات

المركبات

التنظيم بحيث ال تؤثر على حياة 

الناس

شبكة المشاة بشكل متصل

األولوية للمشاة



خطيط المنطلقات الوظيفية في ت

الطرقات

السكن كمنطلق للعالقات 

الوظيفية والفراغية

قطر الحركة وعالقتھا بھدف 

وجنس المستخدم

وشخص ما لالطفالحيز الحركة 







ھدف طارئ واستخدام آخرترفيه

تدرج الممرات



ممرات المشاة





شبكي

شبكي منزلق

متداخل

مركب



فصل المشاة عن السيارات 

بالمناسيب

تحديد مسار السيارات من خالل 

العقبات





شبكات



حلقات

الفصل بحاالت

محدودة

الفصل ممكن 

ولكن بشكل 

أصعب

تخديم حلقي 

خارجي

الفصل ممكن 

ولكن بشكل 

أصعب




















































