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 مستخمص 
لتحول نحو او  , السكنية التنمية خطط في توجيو دورىا إذ جاء, الميمة المفاىيم ىأحد التخطيطية المعايير تعد      

 إستدامة تحقيق في المتنامي المعيار دور حول معرفي نقص وبيذا برزت مشكمة البحث  بوجود, تجمعات سكنية مستدامة 
 السكنية .  التجمعات
 المعاييرالمتمثمة ب , وفيو المستدامة المعاييراىم   إستخالصبيدف ,السكني المستدام  التجمع مفيوم البحث تناول        

 ركز البحث عمى المعايير العمرانية  ,اآلخر منيما كل يدعم مترابط وبشكل ,العمرانية و اإلقتصادية و البيئية و اإلجتماعية
 في المرونة خالل من السكنية التجمعات إستدامة تحقيق المتنامي معيارال بإمكان نوباتمثمت فرضية البحث , لذا فقط

 في المرونة إعتماد االسرة, إذ تم متطمبات في التغير حسب السكنية الخيارات في والتنوع السكنية لمقطع المساحي المعيار
 السكنية الحاجات تمبية من تمكن دةجدي صيغ إلى لمتحول المعيار قابمية لمبحث والتي تعني المعيارالمساحي كمفردة رئيسية

 في الدراسة إعتماده تم . وقدالمعيار التخطيطي المتنامي لقياس مؤشراً  وصفيا السكنية, وبالتالي الخيارات في التنوع لتحقيق
ختبار الالزمة المعمومات جمع ةإستمار  مع تييئة, (القاىرة حي)بغداد  مدينة في السكنية االحياء ألحد العممية  فرضياتال وا 

والعممي فضاًل عن  لنظريلكل من اإلطارين ا النيائية اإلستنتاجات طرح ذلك بعد ليجري, ومناقشتيا لمنتائج وتحميميا وصوالً 
 .التوصيات 

    التنوع, المرونةاإلسكانية, التجمع السكني,  السياسة, المعايير التخطيطية,  المعيار المتنامي : الكممات المفتاحية
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   Abstract 
Planning standards are considered as one of important concepts. The role of such standards appear 
in guiding the sustainable development plans , and the transformation to sustainable residential 
communities .So, the research problem which arised is that there is a knowledge gab about the role 
of the growing  standard in achieving sustainability in residential community. 
The research studies the sustainable residential community, in order to deduce the main indicators 
related to it , which include (social , economic , environment and physical standards). The paper 
focused on the physical standards only,so  research hypothesis is represented by : "the growing 
standard is a standard, which can achieve sustainability in residential  communities through the 
flexibility in area standards for housing plots and the variation in housing options according to the 
changing in the family need". 
So the paper depends  on the flexibility of  the standard as a main concept for the research to 
achieve the variety in the housing options as a main indicator for measuring  flexibility in the  
planning standard which can  sustain  residential community. This variable had been  used in case 
study in (Al- Qahira Quarter) in Baghdad  City .The paper prepared  questionair for data collection 
, and test  hypothesis to reach the findings, conclusions and recommendations . 

Keywords :Planning  Standards , Housing Policy , The Growing Standard , The Residential 
Community , Flexibility and Diversity  
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 المقدمة -1
ن واقع اإلسكان في العراق قد مر بمرحمة تغير        يمثل قطاع اإلسكان أحد القطاعات الحيوية في خطط التنمية، وا 

( مميون 2التقديرات الحالية الحاجة الى حوالي ) أظيرت تمثمت بظيور مشاكل سكنية منيا الزيادة في الحاجة السكنية، حيث
(, ومع تمك التغيرات أضحى من الضروري وضع المعايير 2016لعراقية بحمول عام )وحدة سكنية في المناطق الحضرية ا

عادة النظر فييا لتواكب التطورات التي يمر بيا المجتمع .   التخطيطية التي تالئم ذلك التغير، وا 
تنامي لتحقيق دور المعيار الميتناول البحث المعايير التخطيطية بشكل عام والمعيارالمتنامي بشكل خاص, ويركز عمى 

 إستند البحث في بمورة مشكمتو عمى ركيزتين اساسيتن ىما :, إذ التجمع السكنياستدامة 
بالدور األساسي الذي  يؤديو اإلسكان في توفير سبل   تعنى( : إذ 2010سياسة األسكان الوطنية في العراق  لعام ) -

 حصول عمى سكن الئق لجميع العراقيين .وتيسير الاإلستدامة و الى خمق أحياء سكنية متكاممة ومستدامة, 
 عمى المستوى التخطيطي إليجاد أحياء سكنية مستدامة  اإلستدامةالتي تتناول مبادئ  ستدامة :التوجيات الحديثة لمبادئ اإل -

 وجود نقص معرفي حول دور المعيار المتنامي في تحقيق إستدامة التجمعات السكنية  :  مشكمة البحثمن ىنا برزت 
 : دف البحثىاما 

 .  التعريف بمفيوم المعيار التخطيطي المتنامي -
 .  القائم التجمع السكني  لتحقيق استدامةالتوصل الى إطار نظري لممعيار التخطيطي المتنامي  -

بإمكان المعيارالمتنامي تحقيق إستدامة التجمعات السكنية من خالل المرونة في المعيار المساحي إنو  يفترض البحثو 
 سكنية والتنوع في الخيارات السكنية حسب التغير في متطمبات االسرة .لمقطع ال

 ين المنيجلغرض تحقيق األىداف والتحقق من صحة الفرضية, فقد تم اإلعتماد عمى اما المنيج المعتمد في البحث 
تمثمة والمبحث لبناء اإلطار النظري من االدبيات السابقة وعرض المفاىيم األساسية لموضوع الالتحميمي و الوصفي 

باإلعتماد عمى عينات مسحية وتحميل البيانات المسح الميداني  فضاًل عن,  مة التجمع السكنيبالمعايير التخطيطية واستدا
 . والنتائج بإستخدام برامج حاسوبية

 المعايير التخطيطية  -2
  تعريف المعايير 2-1

ل ما تقدر بو األشياء من كيل او وزن او تأخذ أساسًا من المعيار ىو القاعدة او األنموذج او المثال ، وىو ك معجميًا:
, (79, ص )المعجم العربي  عيارات الكيل كالمتر، والصاع ، ومن عيارات الوزن كالكيمو غرام ، والمعيار ما يقاس بو غيره

 ف بأنوكما عر (, www.thefreedictionary.com) عرفو القاموس الحر بأنو درجة أو مستوى من التميز أو الجودة
نموذٌج مَتَحقٌَّق أو , وىو مقياٌس ُيقاُس بو غيُره لمحكم والتَّقييم, وىو قيمة ثابتة يتّم عمى أساسيا تحديد قيمة متغّير مستقلّ 

ٌر لما ينبغي أن يكون عميو الشيء  . www.almaany.com)) ُمَتَصوَّ
مقياس لألوزان اواألطوال اوالصفات اولقياس  والمعيار ىو صفة تطمق غالبًا عمى شيء يستخدم كوسيمة اختبارأ :اصطالحا

 .  ((Oxford Dictionary of Current English,1989  الفضاء الدرجة المطموبة او
 الدراسات التخطيطية السابقة  2-2
  عالميةالدراسات ال  2-2-1
 Development Standard-General Site,  2005دراسة مجمس دبمن لمتخطيط,  2-2-1-1

لدراسة تخطيط االحياء السكنية وتحقيق جودة عالية في البيئة السكنية من حيث العيش والعمل عمى أساس تناولت ا     
عمى إنيا الدليل الذي يستخدم في عممية اتخاذ القرارات ثم التطبيق ضمن المعايير مستدام, إذ عرف مجمس دبمن لمتخطيط 

 :بالثة أنواع تمثمت ظروف معينة, وقد صنفت الدراسة المعايير التخطيطية الى ث
 .  تتعمق باإلستخدام المختمط والفضاءات الخارجية : (Qualitative Standards)المعاييرالنوعية  -
االرتدادات, وتشمل الكثافات, االرتفاعات, نسب التغطية,  :Quantitative Standards) المعايير الكمية ) -

 المساحات, الوصول فضاًل عن معايير الخدمات والطرق .
ىي المعايير التي يجب تطبيقيا فيما يتعمق  :( Development Control Standardsلمعايير االنمائية )ا -

 ، بما في ذلك المعايير السكنية التنموية في مناطق الحفاظ وكل انواع التنمية .لمتنميةباألشكال المختمفة 
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المساحات الكبيرة من المساكن الى مساحات أصغر  من خالل تقسيمSubdivision) ركزت الدراسة عمى مبدأ اإلفراز )    
)التقسيم الفرعي(, وتحويميا إلى إثنين أو اكثر من الوحدات السكنية مع الحفاظ عمى النمط السكني وتوفير موقف سيارة لكل 

من  (Extensionsوحدة سكنية, أو تقسيم المساكن الفردية الى وحدات منفصمة لكل طابق, فضاًل عن مبدأ اإلضافة )
 .ن التأثير عمى الشكل القائم لو خالل التحويرات والتعديالت عمى المساحات الداخمية لممسكن دو 

لممعايير والفرق فيما بينيم وركزت عمى إعطاء معايير ليس فقط عمى مستوى الوحدة  اً تصنيف في دبمن قدمت الدراسة    
, فضاًل عن إستخدام المختمط قل والفضاءات الخارجية واإلستخدام السكنية, بل تتعداه الى مستوى الحي السكني تتمثل بالن

مبدأ اإلفراز والتحوير عمى مستوى المساحات السكنية لموحدة السكنية الواحدة, وبالتالي تغيير المعايير المساحية لموحدة 
 السكنية عمى المستوى الخارجي والداخمي .

 الدراسات العربية   2-2-2
 العمراني, معايير التخطيط فمسفتيا وانواعيا ومنيجية إعدادىا في مجال التخطيط 2011يم, غنالدراسة   2-2-2-1
تناولت الدراسة مفيوم معايير التخطيط العمراني وشروط اعدادىا والعوامل المؤثرة في تحديدىا سواء عمى المستوى     

سة المعايير التخطيطية بأنيا إحدى الوسائل اإلقميمي او المحمي فضاًل عن تخطيط الخدمات وتصنيفيا, عرفت الدرا
وأالدوات الميمة التي تستخدم في إعداد وتنفيذ المخططات العمرانية، تساعد المؤسسات وفرق التخطيط عمى توجيو وضبط 

او مقاييس نسبية غير ثابتة تختمف من بيئة عمرانية الخرى إعتمادًا عمى خصوصية المدينة وىي  ,عممية التنمية العمرانية
التي تؤثر في المنطقة العمرانية الواحدة اوتختمف حدودىا من فترة زمنية إلخرى بناء عمى مجموعة من العوامل والمتغيرات 

 تحديد ىذه المقاييس.
 :المعايير التخطيطية وفق اسس تصنيفية مختمفة اىميا  ت الدراسةصنف       

 وتتميز بنوعين من المعايير وىي : ابعاد المعايير: - أ
 جتماعي أوا إقتصادي أو بيئي أو وىي المعايير التي تتكون من بعد واحد قد يكون تخطيطي أو :لمعايير البسيطة ا   -

 مراني .ع
 وىي المعاييرالتي تتكون من بعدين او اكثر . المعايير المركبة :  -
, معايير دينية فية, معاييروتشمل معايير اسكانية, معايير تعميمية, معايير صحية معايير ثقا نوع الخدمة )الوظيفة (: - ب

 ترفييية, معايير النقل ومواصالت, معايير البنى التحتية الفنية واإلجتماعية . 
 وتصنف الى :  نوع المعيار:  - ج
وىي المعايير التي تأخذ شكل شروط أو اشتراطات واضحة ومحددة  مثل معايير األمان  المعايير النوعية )وصفية (: -

 لمواقع المدارس وغيرىا.
 وىي المعايير التي تمتمك بعد كمي محدد وتقسم المعايير الكمية الى: :معايير الكميةال -
 معايير مساحية )مثل مساحة الوحدات السكنية ( . -
معايير مسافية ويقصد بيا المسافة المقطوعة سيرًا عمى االقدام مثل )المسافة المقطوعة من ابعد وحدة السكنية الى    -

 المدرسة االبتدائية ( .
 عايير الطاقة االستيعابية ويقصد بيا السعة المطموبة مثل )عدد السكان في المجمع السكني( .  م -

وتصنيفًا واضحًا ليا عمى المستوى العمراني  اً إن الدراسة تناولت مفيوم المعايير التخطيطية واعطت تعريف يتضح مما تقدم
 القائم وتخطيط الخدمات مستقباًل  وركزت عمى كون المعايير التخطيطية ىي الوسيمة لتقييم الوضع

 الدراسات المحمية  2-2-3
 , التصميم األساسي لمدينة بغداد 1773دراسة بول سيرفس,  2-2-3-1
%( من السكان في 80إىتمت الدراسة بقطاع اإلسكان وركزت عمى ان تشكل مناطق السكن المنفردة االسرة حوالي )   

%(, 20, مع إقامة تجمعات سكنية متعددة الطوابق بنسبة )2( م600-150السكنية )المستقبل وان تكون مساحة القطعة 
عتبرت الحي وحدة شبو مستقمة وضمن حدود ثابتة, إذ يقع مركز كل حي عمى تقاطع طرق تستعمل من قبل باصات النقل  وا 

 ( م .800-750( محمة سكنية, و بمساحة  محددة بمسافة سير )4-2وتخدم )
( م الى المدرسة األبتدائية الواقعة في المركز والى 300 – 250قعة ضمن مسافة سير خمس دقائق )إن المساحة الوا

ساحات لمعب والى بعض المرافق اليومية تؤلف النواة األولية الرئيسية لمييكل المسمى ىنا )محمة سكنية( وعمى ىذا االساس 
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دد السكان فية تبعًا لنوع السكن وكثافتة حيث أن عدد ىكتار( ىي عنصر ثابت ولكن يختمف ع 50فان المساحة البالغة )
 ( نسمة . 4700-2300السكان يتراوح بين حوالي )

تعد ىذه الدراسة االساس في تحديد المعايير التخطيطية وخصوصًا فيما يخص اإلسكان, إذ ركزت الدراسة عمى وضع     
( لمسكن المنفرد األسرة فضاًل 2م 150مساحة سكنية ىي) معايير تخطيطية فيما يخص المساحات السكنية واعتماد أدنى 

قامة مجاميع سكنية متعددة الطوابق ضمن افرازات السكن  عن المعايير العمرانية المتمثمة بمسافات الوصول والكثافات وا 
 المنفرد االسر )السكن االفقي ( .

 يمي قم,  معايير ىيئة التخطيط اإل1777ىيئة التخطيط االقميمي,   2-2-3-2
( تحديد لممناطق العمرانية المختمفة 1تمثل أىم المعايير التي صدرت في مجال تنظيم المناطق السكنية, يبين الجدول )

ونسبة الخدمات مع أصناف  ومساحة القطع السكنية فييا مع الكثافة السكانية واإلسكانية ونسبة المساحة المخصصة لمسكن
 . الطرق والمماشي والشوارع الخدمية

يتبين أن الدراسة تناولت عدة معايير خصت المناطق العمرانية وأعطت قيمًا رقمية ليا منيا )مساحة القطع السكنية    
ة ادنى مساحة وعددىا, الكثافة السكانية, نسب المناطق المفتوحة والمرافق العامة( ضمن المنطقة العمرانية, إذ حددت الدراس

 .كنية بإختالف المناطق العمرانية ( كما حددت الكثافات الس2م400( واعمى مساحة )2م200قطعة أرض )
 48: وزارةانخخطٍظ,صيؼاٌٍر اإلسكاٌ انحضري/ انًظذر :( 1جذول )

 

    لمعراقسكان العام , معايير مخطط اإل1983عمار واإلسكان, وزارة اإل  2-2-3-3
عطت بعض المؤشرات عن أمعايير مساحات القطع السكنية حسب الوحدة السكنية ونمطيا العمراني و الدراسة تناولت       

واقترحت )تحديد مستوى , لبنى التحتية الفنية واالجتماعيةمن االرض والوحدة السكنية وااإلسكان ن تكو ين إبعادىا واقرت أ
  .( 2الجدول )في كما موضح , والنوعي القائم مع تحديد العجز الكميالذي يمثل السكن الالئق, ساس( النمط السكني اال

 اساسي معيار وتحديد آنذاك العراق في الفعمية السكنية اتاألحتياج تحديد ومحاولة القائم السكني تناولت الدراسة الوضع
 السياسات بخصوص مقترحات إعداد فضاًل عن( األساسية السكنية الحاجات يمبي والذي لمسكن الالئق المستوى) يمثل

مط السكني الن السكن, تناولت معايير رقمية تخص لمشكمة الحمول إيجاد وىو النيائي اليدف تحقيق إلى تقود التي السكنية
 . والنسبة البنائية واإلرتدادات والكثافات السكانية والبنائية ( السكنية القطع مساحة)تمثمت 

 

 (Ministry of Housing &Construction, p122):/ انًظذر1983(:  يؼاٌٍر يخطظ االسكاٌ 2جذول )

 مساحة اإلسكان نمط
 القطعة

 (2األرض )م

 نسبة البناء من
 )%( القطعة مساحة

كثافة السكانية الصافية ال
 ىكتار(\)شخص

المتحققة  البنائية الكثافة
 (لطابقين)

 0.6 80-30 %30 600-400 ذات أربعة أوجو مكشوفة دار منفرد سكن

 0.9 160-110 %45 400-300 أوجو  ذات ثالثة دار
ذات وجو أووجيان  دار

 مكشوفان

200-350 60% 140-200 1.2 

 1.5 290-170 %75 300-150 ذات فناء داخمي دار
متعدد  سكن
 األسر

 ---- 400-200 ---- ---- طابق 4-3أبنية منخفضة 
 ---- 500-250 ---- ---- طابق 4أبنيةعالية أكثرمن

  العراق في والمعايير السكنية  األنماط لدراسة التعريفية دراسات الندوة,  1984 الموسسة العامة لإلسكان, 2-2-3-4

انًُاطك  

 انؼًراٍَت

يساحت انمطغ 

 2انسكٍُت و

انكثافت 

 انسكٍُت

 شخض /هكخار

 انسكٍ

% 

 انخذياث

% 

انطرق وانًساحاث 

انًفخىحت ويىالف 

 انسٍاراث

اطُاف انطرق وشىارع 

 انخذيت

 و انشىارع 20-10 %65 15 طىابك 3 250-200 حسب انخظًٍى انؼًاراث انسكٍُت

 و طرق انخذيت 4-8

 و انشىارع 12-10 %50-35 15-10 50-40 180-150 200 االونى

 و طرق انخذيت 4-6

 و انشىارع 15-12 %40-33 10-7 60-50 140-120 300 انثاٍَت

 و  طرق انخذيت 6-8

 و انشىارع %37-30 8-5 65-55 110-75 400 انثانثت

 و طرق انخذيت8   
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منيا ىو  اسة المعايير التخطيطية في تخطيط وتصميم المناطق السكنية وتعيين الحاجة السكنية, الغرضالدر  تناولت      
 تخطيط مجاالت في توظيفيا يمكن والتي تنفيذىا وأساليب التخطيطية بالمعايير الخاصة توفير المعمومات والمؤشرات

 ( .2222سنة ) لغاية العراق في العام اإلسكان مخطط بيا جاء التي اإلسكانية السياسات وبرمجة
 متكامالً  نظاماً  تشكل والتي السكنية الحاجات تمبية مستوى يحدد الذي المعايير التخطيطية بأنيا المقياس دراسةال عرفت     

 تمثمت, وموحد متفاعل بشكل( والفنية اإلجتماعية) التحتية والبنى واالرض السكنية الوحدات عمى يحتوي لإلسكان
 لحجم ىرمي تسمسل وفق والفنية اإلجتماعية التحتية البنى خدمات ومعايير السكني ومعايير المجمع السكنية داتبمعاييرالوح

 واحجاميا الفضاءات سعة لتحديد والمصمم المخطط يستخدميا معيارية أرقام ىي المعايير إن الى , وأشارتالسكني التجمع
 السكني التجمع لمكونات االساسية المتطمبات عن فضالً  اإلجتماعية يةالتحت البنى وخدمات السكنية الوحدات بين والعالقة
 . السكني والقطاع السكني والحي السكنية المحمة من كل بمكونات المتعمقة

 خاص وبشكل المعيار تعديل مبدأ , يعتمد األول عمىمجاالت تطبيق المعاييراسموبين في  اعتمدت الدراسة عمى    
 او المرحمية طريق الزيادة عن وذلك المرحمة مع يتناسب الذي وبالشكل اإلجتماعية التحتية والبنى يةالسكن لوحداتا معايير
 الى والرجوع الكثافة ىذه تقميل تدريجيا ويتم واحد مكان في واحدة فعالية من اكثر دمج ومحاولة اإلشغال لكثافة المؤقتة

 تمبي التي السكنية المعايير من الجزء ذلك تنفيذ حصر مبدأ عمى تمديعفاما الثاني , الالحقة المراحل في الواحد اإلستعمال
 في تنفيذىا يتم أن عمى االولى المرحمة في عنيا اإلستغناء يمكن المعاييرالتي تنفيذ وتأجيل لمساكنيناالساسية  الحاجات
  الالحقة المراحل

يذ ووجوب تطبيق سياسة المعيار المتنامي, كما اسموب تعديل المعيار واسموب حصر التنفعمى ترحيل المعايير يستند ان 
عن عدد  (, من اىم المعايير التي تخضع لمترحيل حسب الدراسة ىي درجة اإلشغال والمعبرة1)شكلالفي  موضح 

 ومبدأ اإلضافة البنائية التي اعتمدت كوسيمة لمترحيل . وحدة سكنية(/شخص) السكنية لموحدة االشخاص
, إذ يحدد تمك المرحمة في الالئق السكن يحقق الذي المقياس بأنو عنوت وعبر  االساس المعيار اشارت الدراسة الى     

 تخدم في الوحدة السكنية وأن والحركية والخدمية المعيشية الفضاءات كافة وتوفير, لصاحبيا االرض السكن الالئق بحيازة
 واإلجتماعية  الفنية التحتية البنى بخدمات

 اعتباره يمكن اسكاني معيار تحديد يتم العراق في العام االسكان مخطط تنفيذ من االولى المرحمة في انو الدراسة بينت    
 رفع فيتم الالحقة المراحل في اما, األساسية السكنية الحاجات يمبي والذي لإلسكان الالئق المستوى يوفر الذي المعياراألساس

 تكثيف يتطمب وىذا االول المعيار في المثبت االسكاني المستوىب تتمتع االسر جميع كون حالة في فقط المعيار مستوى
 فيما , اما المثبت المعيار مستوى دون سكنية وحدات في تسكن التي االسر لمساعدة الدولة قبل من وخصوصاً  الجيود
 ذلك في يةالحر  ليا فتترك المعيار مستوى من اعمى سكنية وحدات بناءب ليا يسمح مالي بوضع تتمتع التي االسر يخص
  واإلجتماعية اإلقتصادية الناحيتين من لممجتمع العامة المنافع عمى تؤثر ال بشكل

 معايير اإلسكان الحضري , 2010 لإلسكان, العامة الييئة 2-2-3-5
الة، , ينبغي تحميميا بما يناسب كل حمفاتيح الحمول التصميمية ىة أواحدىي مجرد أدا المعاييرن اشارت الدراسة الى إ    
, كي تواكب التقدم الفني و تحديثياستخداميا بأفضل شكل ممكن لمتوصل إلى الحمول النيائية ويتم مراجعتيا باستمرار ا  و 

) تخطيط المحمة السكنية, كثافة استعماالت ة خاصةتخطيطي معاييروضعت الدراسة , والنمو االجتماعي االقتصادي العام
المسكن )عدد غرف المسكن ب المفتوحة, مواقف السيارات( ومعايير خاصة, الفضاءات جتماعيةاإل , الخدماتاألرض

ومعايير خاصة بالمسافة )المسافات بين  ,(3جدول )الكما موضح في ( السكن , أصناف السكنية ومساحتيا, مساحة القطع
عمى تنظيم المحددات ر ييحدات السكنية( وتعمل ىذه المعاالوحدات السكنية والخدمات االجتماعية, المسافة بين بموكات الو 
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عمى ثالثة  الخاصــة بالتجمعات السكانية المتمثمة ) بالمحمة السكنية، الحي السكني، القطاع السكني، المدينة ( اعتماداً 
جتماعية , ومحددات الخدمات اإل(عدد الوحدات السكنية -معدل حجم التجمع السكاني -معدل حجم األسرة )وىي  عناصر

(,  مواقف السيارات، المالعبجم التجمعات السكانية ومحددات المناطق المفتوحة )الخضراء، المتنزىات، العامة حسب تدرج ح
ومحددات المساحات التفصيمية لفضاءات األبنية السكنية وأبنية الخدمات االجتماعية العامة والمناطق المفتوحة بجميع 

 مكوناتيا .
( التي سبقتيا وما ورد من معايير ال يخرج عن 1983سكان العام لمعراق )يتبين أن الدراسة تعتمد عمى دراسة مخطط اإل   

( واعمى 2م150كونو تغييرًا طفيفًا في تمك المعايير التي افترضتيا الدراسة السابقة, اعتمدت ادنى مساحة لمقطعة السكنية )
 ( فضاًل عن تناوليا الكثافات ونسب التغطية ومسافات الوصول .2م 600مساحة )

 (12, ص2010)وزارة االػًار واالسكاٌ , / انًظذر:يؼاٌٍر االًَاط انسكٍُت  :(3) جذول

 مساحة القطعة   نوع المسكن 
 )متر مربع(

ة  لمحد نسبة التغطي
األعمى لممساحة المبنية 
نسب إلى إجمالي 

 لمقطعة المساحة الكمية

نسبة المساحة 
البناية الكمية إلى 
صافي المساحة 

 السكنية

سكانية الكثافة اإل
)وحدة سكنية / 

 ىكتار(

الكثافة السكانية 
الصافية )شخص / 

 ىكتار (

 130-80 21-13 0.33-0.22 0.30 600-400 منفصمة 

 160-110 27-18 0.39-0.25 0.45 400-300 شبة منفصمة

 250-140 42-24 0.48 -0.43 0.60 350-200 مساكن متصمة

 290-170 48-28 0.52-0.44 0.75 300-150 مساكن ذات الفناء

 1,00-0.60 - - عمارات منخفضة االرتفاع
 

40-80 
 

200-400 
 

 500-250 120-60 1,50-0.90 - - عمارات عاليةاالرتفاع

 
  المعيار التخطيطي المتنامي   2-3
 مفيوم التنامي   2-3-1
 قتصاد.جتماع واإلواإل األحياء كالمغة وعمم العموم في التنامي مفردة ظيرت   

ْرعُ  َتَناَمى الى التنام مفردة المغة : تشيرالتنامي في   www.almaany.com)) :َزادَ  ، َكُثرَ :  الزَّ
 ُمَتَزاِيد,  ِغَراَسة,  َصْيُروَرة,  ِزَراَعة,  َزْرع, ُمَتَصاِعد,  ُمْرَتِفع - ( الى ُمَتَزاِيدGrowingاما في المغة االنكميزية فتشير كممة )

 (www.the freedictionary.com)ناِبت,  ُمْسَتْفِحل,  ُمَتَكاِثر,  َفاِقمُمتَ ,  ُمَتَعاِظم,  ُمَتَصاِعد, 
 ألجزاء المتفاوتة النمو معدالت حسب يقاس, الجسم وشكل حجم بين العالقة دراسة بإنو التنامي عرف األحياء عمم في اما
 المقارنات إسموب إستخدام خالل نوالعمر، م الجنس حسب األفراد بين شكلال تباين قياس عن فضالً  الحي الكائن جسم من

 .المال رأس في يعني الزيادة اإلقتصاد السكان, وفي في عدد زيادة بإنو عرف اإلجتماع عمم وفي, والتطور النشوء حسب
(www.the freedictionary.com) 
 الدراسات السابقة  2-3-2
 إلسكانية المعايير ودورىا في السياسة ا ,1987 ,منذر, األعظميدراسة    2-3-2-1
 إعتبرتإذ  ,(1983)العراق إعتمادًا عمى معايير مخطط اإلسكان لمعراق  في السكنية والمعايير تناولت الدراسة األنماط     

كيفية توجيو التنمية بالشكل الذي ينسجم مع  ودورىا في المعايير إحدى أىم العناصر الداخمة في رسم السياسة اإلسكانية,
نسجاميا مع اىداف الخطة,االىداف السياسية واإل يتم  إذ قتصادية واإلجتماعية لمبمد عن طريق تفاعميا مع خطط التنمية وا 

 :جزئين إلى السكني الرصيد فرز طريق عنسكني من خالليا تحديد حجم الرصيد ال
 .  الساسا المعيار من أعمى أو ضمن ويكون لمسكن الصالح الجزء -
 . االساس يارالمع دون ويكون لمسكن غيرالصالح الجزء -
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 -: ىي وضعت الدراسة ثالثة سياسات أساسية ألعداد ووضع المعايير 
 من األدنى الحد لضمان موجو المعيارية السياسة من النوع وىذا :(التقميدية السياسة) األدنى سياسة معيار الحد  -

ة التي التحقق ىذا الحد من اإلحتياجات السكنية وذلك عن طريق إصدار أنظمة وتعميمات تنص عمى ان الوحدات السكني
المعيار تكون غير صالحة لمسكن وال يتم منح اإلجازات البنائية لموحدات السكنية التي التتمتع بيذا الحد ويكون دور الدولة 

القابمة لمتطوير    ورفع مستوى الوحدات السكنية  دون المعيار األدنى في ىذه السياسة ىو إزالة الوحدات السكنية التي ىي 
يصبح مستواىا ضمن المعيار , وفي حالة تحقيق ذلك يصبح الرصيد السكني كمو ضمن المعيار ويكون دور الدولة حيث ب

 .  جديدة دون المعيار األدنى المثبتمراقبة وضمان عدم إنشاء وحدات سكنية 

 فيا ىو ضمان التوزيعاإلسكاني , حيث إن ىد العجز حاالت في ىذه السياسة عادة تعتمد :األعمى الحد سياسة معيار  -
 عمى المساحات من الفائض وتوزيع الواحد لمفرد المخصصة الفضاءات مساحة تحديد عن طريق لمرصيد السكني العادل
سكنية, إن ىذه السياسة يمكن ان تشمل توزيع الوحدات السكنية ضمن الرصيد السكني القائم  وحدة أي التممك التي األسر

المضافة الى الرصيد , حيث إن ىذه المعايير تبقى نافذة الى أن يصبح الرصيد السكني او الوحدات السكنية الجديدة 
بمجموعو في مستوى الحد االعمى, وبعد ذلك تستمر السياسة اإلسكانية الى المرحمة الثانية والتي تكون اما باالستمرار بنفس 

لمساحات السكنية عمى االسر كما كان عميو الحال في عدم االلتزام بتوزيع الفائض من ا النمط المعياري لممرحمة االولى او
 .المرحمة االولى 

 سياسة) اآلنفتين السياستين عناصر بعض بين ما حد إلى تجمع ىذه السياسة المعيارية إن: سياسة المعيار المتنامي   -
 االجتماعية التنمية ىمستو  مع ترتبط مرنة معيارية مؤشرات إلى التوصل , ىدفيا ( األعمى الحد وسياسة األدنى الحد

 واالقتصادية.
أو النقصان حسب  إذ يتبين وجود معيار أساسي يمثل المستوى الالئق لتمك المرحمة اآلنية لو القابمية عمى الزيادة     

 اإلجتماعي الواقع ضمن تكون أساسية معايير تحديد يتم السياسة األولى من ىذه , ففي المرحمةماتقتضيو الحاجة
 السياسة خالل من الدولة تضمن إن , عمىوتحقيق السكن الالئق السكنية الحاجات لتمبية مالئم مستوى وتمثل واإلقتصادي
 اإلقتصادي الواقع عن النظر بغض المعيار ىذا ضمن سكنية وحدة عمى أسرة كل حصول لمبمد العامة اإلسكانية

 جديدة أساسية معايير تحديد وىي السياسة ىذه من نيةالثا المرحمة تبدأ اليدف ىذا تحقيق وبعد, األسر ليذه واإلجتماعي
 (.2) في الشكل, وكما موضح الثالثة المرحمة في الحال ىذا ويستمر المستوى في سابقتيا من أعمى تكون
 مع تدريجياً  مستواىا رفع عمى والعمل المقبولة المعايير من الدنيا الحدود يتم وضع لمسكن ممحة حاجة وجود حالة في   
ن وتحسينيا تطويرىا يمكن التي المعايير تمك وباألخص نالزم  تأتي ضمن المعيار ترحيل المعايير عممية مستقباًل, وا 

 .اساس  معيار الى استناداً  اخرى الى مرحمة من المعيار نقل يمكن حيث المتنامي التخطيطي
  (2010) العراق سكان الوطنية فيسياسة اإل  2-3-2-2
الحضرية والشبو الحضرية ومستقبمو, بما في ذلك السكن في المناطق  العراق في نيالسك الوضع واقع الدراسة تناولت   

 متكاممة سكنية أحياء خمق الى و االستدامة سبل توفير في سكاناإل ؤديوي الذي االساسي الدور الىنظرت , والريفية
 الدراسة :من  اليدف, اخر الى مكان  من واالنتقال الحركة عمى قادر لمجتمع والبقاء ومستدامة

 جتماعية ومجاالت العمل عممية الحصول عمى سكن الئق لمجميع وتوفير البنى التحتية االساسية والخدمات اإل تيسير -
 زيادة كفاءة االنتاج السكني  -
 زيادة الخيارات السكنية بالنسبة لنوع السكن والموقع وخصائص الحيازة -
 ة زيادة قدرة الحكومة في تمبية احتياجات الفئات الخاص -
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 زيادة كفاءة المنتجات السكنية بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة والتأثيرات البيئية  -

 رفع قدرة أصحاب المنازل لتحسين وتوسيع المأوى الحالي  -

 األسكان, تمويل تمويل ,نيةالسك الوحدات نتاجإ, راضيدراة األإ وىي ) رئيسية جوانب سبعة السياسة تضمنت       
عمى تيسير الحصول عمى السياسة ركزت إذ , العشوائي ( , السكنالبناء ومواد , اإلسكانالمساكن صيانةو  دارةإ األسكان,

 بمساحات حالياً  الموجودة األراضي بتقسيم والسماح االرض قطعة لمساحة االدنى الحد الوحدات السكنية من خالل خفض
 التنظيمي طاراإل في النظر يستوجب إعادةمما  يةسكن وحدات توفير لزيادة مساحة  االصغر القطع من الى عدد كبيرة

دخال والبناء التخطيط لمعايير ًً  ذلك كان كمما التغييرات وا   االراضي قطع مساحات تنوع عمى الدراسة , شجعت مناسبَا
 المتنوع الدخل ذات لالسر المالئم السكن عمى الحصول فرص من يزيد مما أصغر الى األكبر القطع وتقسيم السكنية

 بتطبيق اإللتزام بمدى السياسة تمك تنفيذ يقاس االرتفاع، والمنخفضة الكثافة المتوسطة السكنية الوحدات عمى تركيزوال
 اإلسكان . متطمبات لجميع المعايير ىذه تغطية ومدى المعايير
طع السكنية الى أشارت الدراسة ضمنيًا وبشكل غير مباشر الى المعيار المتنامي من خالل طرحيا لموضوع تقسيم الق    

مساحات أدنى والوصول الى حالة من التنوع في مساحات القطع السكنية ومن خالل خفض الحد األدنى لمساحة القطعة 
 السكنية والسماح بتقسيم األراضي الموجودة حاليًا بمساحات صغيرة لزيادة توفير الوحدات السكنية .

 واإلطار النظري المستخمص ر المتنامي والعيا التخطيطية  لممعايير اإلجرائي التعريف 2-4
تعريف إجرائي لممعايير الى  التوصل تم ,المعاييرالتخطيطية مفيوم حول السابقة الدراسات في تناولو ماتم خالل من

التنمية  في مراحل المستوى اإلسكاني المناسب وتؤمن السكنية الحاجات تمبية مستوى تحدد مقاييس) التخطيطية بأنيا
, فضاًل عن إستخالص اإلطار  السياسة( ليذه العامة وتحديد األىداف اإلسكانية السياسة مفردات يا دور في تنفيذ, لالسكنية

 ( 4وكما موضح في الجدول ) النظري لممعايير التخطيطية 
 كل حسب االساس المعيار حول يتباين نوعي أو كمي ) مقياس فيو جرائي لممعيار التخطيطي المتنامياإلالتعريف اما 

 الالئق السكن وىوتوفير اإلسكانية السياسة لو تيدف الذي األفضل لموضع وصوالً  وتحويرالمعايير تعديل مراحل من مرحمة
 الزمن, مرور ومع عمى ارض الواقع متطمبات العصر المتغيرة لمتغير والتحديث وفق قابل مرن معيار وىو اسرة، لكل

 . التحويرات ( تمك اجراء الى لحاجةا تكون ما متى والتحويرات التعديالت يستوعب
 المعيار قابمية في المعيار المساحي ىي المرونة إن البحث يرى إذ, لمبحث رئيسية المساحي كمفردة المعيار مرونة إعتماد تم

 ىبمد تعني وبالتالي, المتغيرات لمجابية التغيير عمى والقدرة, السكنية الحاجات تمبية من تمكن جديدة صيغ إلى لمتحول
 وتعديل ووضع إعداد عممية( 3)شكل ال يوضحأكثر,  أو آخر متغير في تحدث التي لمتغيرات أكثر أو واحد متغير استجابة
 . المتنامي المعيار سياسة عمى اعتماداً  اإلسكانية السياسة مع بالعالقة التخطيطية المعايير

 الباحثتان ر:/ المصدالتخطيطية لممعايير المستخمص النظري اإلطار : ( 4) جدول
 المؤشرات المفردة الثانوية المفردة الرئيسية

 أو تخطيطي يكون قد واحد بعد من تتكون البسيطة المعايير ابعاد المعيار تصنيف المعايير
  عمراني أو إجتماعي أو قتصادي أو بيئي

 اكثر او بعدين من تتكون المركبة المعايير
  ومحددة واضحة شروط كلش تأخذ النوعية المعايير نوع المعيار

 محدد كمي بعد تمتمك  الكمية المعايير
 المختمفة باألشكال يتعمق فيما تطبيقيا يتم االنمائية المعايير

 الحفاظ مناطق في لمتنمية



2015 لسنة(  2-1)العدد 30المجمد......................................................... ةالعمار  يندسةل العراقية المجمة
    

15 
 

,  صحية,  تعميمية,  اسكانية معايير نوع الخدمة
 نقل,  ترفييية,  دينية,  ثقافية

 فنية تحتية بنى,  ومواصالت
جت  ماعيةوا 

يمكن ان تطبق جزئيًا وكميًا بالتكامل فيما 
 بينيا

مرونة 
 المعيار

 مرحمة
 التطبيق

 واحدة مرحمة وفي كمياً  تطبق أن ينبغي  التطبيق مكتممة تخطيطية معايير
  تدريجي بشكل التطبيق ممكنة التطبيق جزئية معايير

 مرحمة
 الصيرورة

التحوير,  أو التغيير عمى القدرة ليا ليس  الثابتة المعايير
 المقترحة البدائل عدد زيادة تمنع

 تحويرىا مع الوقت أو تغييرىا يمكن المتغيرة المعايير
 يشار ليا بقيم رقمية   المعاييرالرقمية القيمة 

 يشار ليا بقيم وصفية  الرقمية غيرالمعايير 
متطمبات تشمل كل ما يحتاجة الساكن من   الشاممة المعايير المستوى

 وظيفية ومساحية سكنية 
من  ءاتطبق عمى مستوى الجزء ابتداً  التفصيمية المعايير

 الوحدة السكنية الى القطاع السكني
    
 

العوامل المؤثرة عمى 
 المعايير 

 وعمره  الثقافية المستعمل خمفية اإلجتماعية العوامل
 – اإلقتصادية , الحالة  وجنسو

 لبناء, ا  لألفراد اإلجتماعية
 المالئمة لألسرة , مستوى االجتماعي

 والمجتمع والعائمة الفرد حاالت تعكس
 المتغيرة 

 ارتفاع او انخفاض المعيار السكني   األوضاع السائدة في البمد  اإلقتصادية العوامل
 االستثمارات األرض، العمال، البناء، مواد الموارد المتوفرة 

 الممكنة
 لزيادة في عدد السكان ا معدل نمو السكان 

 االدخار والمرحمةو  اإلنتاجية
 التكنولوجية

 تتمثل بمستوى التقدم التكنولوجي لمبمد

 تغييرىا اإلنسـان يسـتطيع ال بأوضاع ترتبط المناخية الخصائص البيئية العوامل
 مباشـرة  بصورة بسـيولة

 اإلقميمية الخصائص
 حدودىا من فترة زمنية الى اخرىتختمف  الزمان االخرى االعتبارات

 المكان
 

تعتمد عمى خصوصية المنطقة العمرانية 
)خصائص الموقع, مساحتو, الطرق 

 الرابطة, عدد السكان (
 

 وضع واعداد المعايير
 
 

 االساليب
 

مرحمة   ترحيل المعايير
 الصيرورة  

 تعديل المعيار   

مرحمة 
 التطبيق 

نفيذ بعض المعيار )تأجيل ت تنفيذ حصر
المعايير التي يمكن االستغناء عنيا في 

 المرحمة االولى(
  األدنى المعيار دون ىي التي السكنية الوحدات إزالة االدنى الحد سياسة السياسات 

 لمتطوير القابمة السكنية الوحدات مستوى رفع
 من الفائض توزيع السكني لمرصيد العادل التوزيع ضمان االعمى الحد سياسة

  سكنية وحدة أي التممك التي األسر عمى لمساحاتا
 المعيار سياسة
 المتنامي

 مستوى مع ترتبط مرنة معيارية التوصل الى مؤشرات
 أساسية معايير تحديد مع واالقتصادية التنميةاالجتماعية

 السكنية . الحاجات لتمبية مالئم مستوى تمثل
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 التجمع السكني -3
من المجتمع أو وحدات  امنذ أن بدأت التجمعات السكنية في شكل وحدات صغيرة تمثل نوع مفيوم التجمع السكني بدأ    

مجاورة او يتمثل )بال التجمع السكنيالى ان   (2212) الحضري سكاناإل معايير اشارت دراسة, إذ سكنية مترابطة اجتماعياً 
عناصر ىي معدل حجم األسرة, معدل حجم  القطاع السكني (, معتمدة عمى ثالثةاو الحي السكني،  اوالسكنية، المحمة

 .  التجمع, عدد الوحدات السكنية
تقسيم المناطق السكنية التي تشغل أكثر من لتركز معظم التصاميم األساسية الحديثة عمى استخدام النظام اليرمي       

ورة السكنية نصف مساحة المدينة إلى تجمعات متدرجة في المساحة وحجم السكان إبتداء من وحدة المجا
(Neighborhood unitالتي عرفيا )(Perryبأنيا مجموعة )  الوحدات السكنية مع ما يحيط بيا، ووحدة المحمة من

السكنية عنده يجب أن تحتوي الوحدات السكنية والخدمات اليومية  كالمدارس االبتدائية والحدائق واألسواق المحمية, وىذه 
( بإنيا النواة Wheeler)كما عرفيا. ( (Koppelman,p26 .ماعية واقتصادية وبيئية الخدمات توقع في المركز ألغراض اجت

 اسكن تاالساسية لمتخطيط السميم الذي يحقق الحياة المناسبة لالنسان فيو يضم عددًا من البموكات السكنية سواء كان
ة ودينية وتجارية فضاًل عن خدمات باإلضافة الى الخدمات المجتمعية من مدارس ومراكز صحية وترفييي اأوافقي اعمودي

 ((Hoodأما , ( مصطمح يشير الى تجمع مجموعة مساكنNeighbour( الى إن )Wheelerالبنى التحتية الفنية, وأشار )
البعض تجمعيم روابط إجتماعية وثقافية, وىي إطار  شير الى مجموعة معينة من الناس يعيشون عمى مقربة بعضيم منفت

الذي يتكون  السكني فالحيومن ثم  ،(Wheeler,2004, p18-p24)المدن الحالية وتخطيط المدن الجديدة مناسب إلعادة بناء 
من عدد من المجاورات ويقصد بو منطقة تضم مجموعة من العوائل التي ليا عالقات اجتماعية كثيرة ومتنوعة كالتعارف 

وي مركز الحي عمى الخدمات فضاًل عن الخدمات القيام بفعاليات مشتركة, ويحبادل الحاجات والخدمات فضاًل عن وت
( اآلالف 12-8( محالت سكنية، ويكون عدد السكان في الحي )4-2الموجودة في المحمة السكنية، إذ يتكون الحي من )

من نسمة, إذ ينبغي توفر الخدمات اإلجتماعية واإلدارية والصحية والثقافية فيو ، كما ينبغي أن ال تبعد ىذه الخدمات أكثر 
 . ( 1999)حويش ,( م 822سيرًا عمى األقدام من محل السكن لغرض الوصول إليو أو مسافة بحدود )عشر دقائق 

، فيي تعني الخمية التي تتكون منيا المدينة وتتوسع نتيجة تضاعف إجتماعية وتخطيطية في الوقت نفسوإن الحي فكرة  
مفتوحة, ومراكز اجتماعية، وقيام العالقات االجتماعية بين سكان أعداد ىذه الخاليا، تتوفر فييا خدمات وأسواق ومناطق 
 .( (Koppelman,1996,p26 حي بشكل مميز عن األحياء األخرىالحي، كما يزيد من تماسك السكان ويسيم في إظيار ال

المحالت يتضح مما سبق إن الحي السكني والتجمع السكني مسميات مترادفة لمجموعة معينة من المجاورات السكنية )
السكنية( المشغولة بعدد معين من السكان, تشغل مساحة محددة من األرض, تتباين اآلراء حول عدد السكان الشاغمين ليا 
فضاًل عن مساحتيا الجغرافية, لكن يجب أن تكون بحجم ومساحة كافية تسيل الوصول الى الخدمات العامة ضمن مسافة 

 يدف خمق حياة إجتماعية مشتركة متوازنة.عن األقدام ب دقائق سيراً  (12)سير معقولة التزيد عن 
 التي تناولت استدامة التجمع السكنياألدبيات السابقة  3-1

 Wheeler , 2004  ""Planning for Sustainabilityدراسة   3-1-1
ىي عبارة عن شبكة دقيقة من الطرق والشوارع التي يسيل عمى المشاة إن األحياء المستدامة (  Wheelerيشير )     

الترابط والتشجيع عمى المشي واستخدام الدراجات فضاًل عن الوحدات السكنية المستدامة العالية  استخداميا وذلك لتعزيز
ية الحتياجات المقيمين فيو الجودة التي تسيم في تشكيل ىوية ذلك الحي الذي يتم توزيع المرافق فيو بطريقة مدروسة تمب

لحياة , تمتاز  تمك االحياء بأنيا متضامة , متعددة عة عمى خمق جو حيوي متماسك نابض باوتعمل ىذه العناصرمجتم
 االستخدامات , تمتمك االحساس بالمكان والحفاظ عمى تاريخو, و تكامل في منظومات النقل  .
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والمجتمعات مستدامة بنظرة شمولية واضحة عمى كافة مستويات  حياءتحميل منيجي لكيفية جعل األ قدمت الدراسة    
تخطيطية تعتمد  وىي معاييرتخطيط وتصميم األحياء السكنية المستدامة المعتمدة في  شارة الى المعاييراإل التخطيط, مع

اد والمياه والطاقة و النقل واإلستخدام المختمط والتضام مع مراعاة النظم اآليكولوجية والمو بالدرجة االولى عمى حركة المشاة 
 المستدام.

 ”Sally Lewis 2005 , "Front to Back , A Design Agenda For Urban Housing ,دراسة   3-1-2

ستدامة والفرد والمجتمع , يضع جندة التصميمية لمتصميم الحضري واإلسكان الحضري واإلمفيوم اإل تناولت الدراسة   
قتصادية وعمرانية ا  جتماعية و ا  عتماد عدة عوامل بيئية و إمساكن الحضرية المعاصرة تتمثل بالكتاب مبادى توجييية لتصميم ال

حياء ضافة الى تحميل عدد من األيجاد التوازن الصحيح بين تمك العوامل وصواًل الى احياء سكنية مستدامة باإلإمن خالل 
 .ح المبادئ المعتمدة في االحياء السكنية المستدامة  سبانيا( لتوضيا  السكنية المستدامة في دول مختمفة من العالم )فرنسا و 

 :  ت بما يأتيوضعت تصنيف لممعاييرالمستدامة تمثم
وتشمل معايير فردية تتمثل بمشاركة الساكن بأتخاذ القرار وىذا مايدعى بالتمكين االجتماعي  جتماعية :المعايير اإل -

جتماعية فضائية تتمثل بمفردة النفاذية والوضوحية ا  ومعايير  مانالخياروالجوارواأل بمفردة جتماعية اخرى تتمثلا  ومعايير 
 . والمرونة والتنوع والتكيف والحيوية والخصوصية وكفاءة الطاقة

فضل لمكتل البنائية معايير تحقق العوامل البيئية لخمق أحياء سكنية مستدامة وتشمل )التوجيو األ المعايير البيئية: -
 فضل لمطاقة(.ستغالل األالمباني الصديقة لمبيئة من حيث اإلو ثافات متوسطة وعالية , عتماد كا  التضام و و والواجيات , 

مثل ليا ستغالل األنواع الوحدات السكنية وكفاءة الطاقة واإلأوتشمل المرونة في استيعاب كافة  قتصادية :المعايير اإل -
 ستخدام المواد المحمية والمعالجات المعمارية .وا  والتنوع 

جتماعية فضل تتمثل بالمعايير اإلحياء سكنية مستدامة تمبي العيش األأماىي المعايير المستدامة التي تحقق  بينت الدراسة
  قتصادية.اإلالبيئية و و 
  "Towers ,"At Home in The City, Introduction to Urban Housing Design , 2008 دراسة 3-1-3

الجوانب الرئيسية  ةستدامة موضحياء السكنية المستدامة والتوجو نحو اإلحسكان الحضري واألمفيوم اإل تناولت الدراسة    
وتقسيم الفضاءات توزيع الخدمات في التجمعات السكنية  معاييرل اطرحيلتصميم وتخطيط المساكن الحضرية من حيث 

التخطيطية الحديثة  , ودراسة التوجياتحياء سكنية مستدامةأنماط السكنية وتصميم الفضاءات الحضرية وصواًل الى ألوا
 جندة الخضراء, ومفيوم األ حياء السكنيةونظرية وحدة الجيرة في تخطيط وتصميم األ, كالقرى الحضرية في بريطانيا 

والتوجو نحو المدن المستقبمية ثم استعراض امثمة تطبيقية توضح تمك  عادة التدويرا  ستخدام الطاقة و إومفرداتيا مثل كفاءة 
 .ستدامةاالحياء السكنية الم

في بريطانيا  اإلسكان الحضريمن خالل الطرح المشار لو اعاله يتبين ان الكتاب يعتبر دليل ارشادي لتصميم وتخطيط 
 تعزز االستدامة.يمكن اعتبارىا معايير  من خالل توجيات حضرية مستدامة تتمثل بعدد من المفردات التي

 "UN-Habitat ,2013 " ,A new strategy of sustainable neighbourhood planningدراسة  3-1-4
 :  بمايمي المستدامة, تمثمت السكنية مبادئ اساسية لألحياء المتحدة ممالتابعة لأل ( habitat) ) وضعت منظمة        
 المشاة حركة عمى مع التأكيد, والفعاليات األنشطة بتنوع الشوارع في الحياة وتعزيز دعم :لمحياة النابضة الشوارع -

 الشوارع تغطي, لألحياء والمحمية الشريانية الطرق مع ىرمي تسمسل وبشكل  العام النقل وسائل الى إلضافةبا والدراجات
 الكافي الحيز يشمل وأن الكثافة، العالية التجارية المناطق في( % 62-42)و الحضرية المناطق في( % 22-32)

 . السكنية األحياء في (% 32)األقل عمى الشوارع شبكة كفاءة الشوارع وشبكة لمشوارع
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 إستخدامات ذات الكثافة عالية عامة فضاءات وخمق المشي عمى والتشجيع المشاة حركة تعزيز  :المشاة  حركة  -
  االزدحام تخفيف وبالتالي السيارات عمى اإلعتماد تقميل عن فضالً  المنزل من والخدمات العمل قرب تحقق مختمطة

 - 22) يكون أن ينبغي ، الدخل مستويات مختمف ومرنة إلستيعاب متنوعة ومساحات بأسعار المساكن توفير :التيسير -
 االقتصادية واألنشطة المعامالت تكاليف تحمل عمى القدرة دعم مع الكمفة الواطئ لإلسكان السكنية المساحة من( % 52

  والموارد لوقتا إىدار من الحد عمى يساعد وبالتالي المختمط واإلستخدام الفعاليات بين التقارب فضاًل عن
بعض المعايير عمى مستوى الحي السكني المستدام أىميا نسب اإلستخدامات ضمن المساحة المخصصة  اعطت الدراسة

 لمسكن كالشوارع والخيارات السكنية المتنوعة وتوفير المساكن بأسعار ومساحات متنوعة إلستيعاب مختمف مستويات الدخل.

  التخطيطية )الرقمية وغير الرقمية( التوجيات المستدامة والمعايير 2 -3
التوجيات  طرحتيا التي (رقميةالغير و  الرقمية) عايير والم والثانوية الرئيسية المفردات( 5) الجدول يوضح     

 : المستدامة وصوال الى تجمع سكني مستدام
 

انباحثخاٌ, اػخًادا ػهى  ذايت / انًظذر:(: انًفرداث انرئٍسٍت وانثاَىٌت وانًؤشراث انخً حُاونخها انخىجهاث انًسخ 5جذول ) 

 (Aldous,1992/Cariag,2006/Moughten,2008/Watson,2003/Wheeler,2004/2007,ػهًانًظادر )ساليت احًذ

 المؤشرات )المعايير الرقمية والمعايير الغير رقمية ( المفردات الثانوية المفردات الرئيسية التوجو

 ةمعايير غير رقمي معايير رقمية
 

 المدينة المتضامة
 
 
 
 

 المدينة 
 المتضامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقميص المسافات المقطوعة  مسافات الوصول النظام الحركي
ى من الوحدة السكنية ال
 15الخدمات وان ال تتجاوز 

 ة مشيا عمى االقدامدقيق

 والتاكيد الخاصة السيارات إستخدام من التقميل
  العام النقل عمى

 لممشاة صديقة بيئة وجود

 بعضيا مع الميمة الييكمية العناصر ارتباط  االرتباطية
 (المفتوحة والمناطق الشوارع) البعض

وحدة  50كثافة عالية تبمغ  التضام الشكل الحضري
 سكنية /ىكتار

 وتقل المركز حول والكثافات المباني ارتفاع
 عنو ابتعدنا كمما

 نسمة   7500عدد السكان = 
 بالفعاليات التنوع  المرونة االرضاستعماالت 

  االرتفاعات في التنوع
 الطاقة

 

الكفاءة في 
 إستخدام الطاقة

 
 
 

 السيارات  حركة تقميص

 العالية الكثافات اعتماد
 االبتعاد عن الضوضاء والمموثات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حركة التحضر 
 الجديد

 
 

 
 النظام الحركي

 
 مسافات الوصول

 الى المالعب الوصول يسيل
السكنية  الوحدات كل من

 مسافة عن التزيد بالمجاورة
 م ١٦١

عتماد السيارات حركة تقميص  المشاة حركة وا 

 وسيمة قريبة االبتدائية المدرسة تكون ان
 الوصول

معظم المنازل تكون فى 
دقائق سيرا عمى  ٥نطاق 

 األقدام من قمب المجاورة

ن ميدان او منطقة وجود قمب مميز قد يكو
 خضراء
 لمبيئة صديقة طرق إستخدام

وجود شبكة مترابطة من الشوارع ذات   االرتباطية
 التسمسل اليرمي الواضح

 اإلجتماعية والترفييية الخدمات كافة توفير  اإلستخدام المختمط إستعماالت االرض
 الساكنين لخدمة والتجارية

 الشكل الحضري 
 
 

 التضام 
 
 

 الكثافات العالية  

  عددأً  أكثر والمباني المساكن تكون أن
 الوصول لسيولة وتقارباً 
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 التنوع باألنماط السكنية 
 الطاقة

 
 

الكفاءة في 
 إستخدام الطاقة

 المشاة حركة وأعتماد  السيارات قيادة تقميل 
 الذكي والنقل

 والموارد لمخدمات األكفأ اإلستخدام

 
 

 كيالنمو الذ

 العالية  الكثافات  التضام الحضري الشكل

 االفقي بداًل من العمودي البناء عمى اإلعتماد
 األمثل االرض إستغالل محاولة

 بالمبادئ فعال بشكل المجتمع إشراك  المشاركة الشعبية التمكين االجتماعي
  التخطيطية

 
 النظام الحركي

 
 أنظمة الحركة

 النقل ووسائل

 الخدمات بين والربط النقل من متعددة أنظمة 
 وفعال سيل بشكل والسكن

 الذكي والنقل العام النقل إعتماد
عتماد حركة  التقميل من حركة السيارات وا 

 اليوائية الدراجات إستخدام المشاة
 

 إستعماالت األرض

 
 اإلستخدام المختمط

أن تكون إستخدامات االرض متنوعة  
 ومتقاربة

 يادة األستخدامات العامةز 

 قرب مناطق العمل والترفيو من السكن

 ومفتوحة  توفير مساحات خضراء

 سكنية خيارات التنوع باألنماط السكنية ووضع
 لمسكن ومتنوعة متعددة

اليوية  الحفاظ 
 والخصوصية

 ذلك الى هالساكن إنتماء  يحقق ان يجب 
 المكان واالحساس بو

 
 الحضريةالقرية 

 
 النظام الحركي

 
 مسافات الوصول

 10مسافة السير لمدة 
دقائق من الوحدة السكنية 
الى المبنى المراد الوصول 

 إليو

عتماد السيارات حركة من التقميل  حركة وا 
 المشاة

 لمبيئة صديقة طرق استخدام  انظمة النقل

 الدراجات وركوب المشي تحفيز

امكانية العمل والترفيو والعيش في نفس   م المختمطاإلستخدا إستعماالت األرض
 مساحة االرض

 توفير احتوائية عالية في نفس المساحة 

 التغير في األنماط السكنية
الكفاءة في  الطاقة

 إستخدام الطاقة

 المشاة حركة إعتماد  السيارات قيادة تقميص 
 لمبيئة الصديقة

 
ان المعايير الرقمية التي طرحتيا التوجيات المستدامة فيما يخص التجمع السكني  الل الطرح اعاله يتبين خ من   

ف سكانية وعدد السكان والتي ال تختملاقتصرت عمى المسافة المقطوعة من الوحدة السكنية الى الخدمات , وعمى الكثافات ا
ئة يلبا ن ركزت المعايير غير الرقمية عمىفي حي في توجيو التقميدي. (Perryالتي طرحيا )نوعا ما عن المعايير الرقمية 
يد عمى التضام والمرونة جات في الحركة والتنقل وتقميص االعتماد عمى السيارات .مع التأكاالصديقة لممشاة واعتماد الدر 

 .واالستخدام المختمط وكفاءة الطاقةوالتنوع 
 

 الى التخطيطية ل البحث الى تصنيف المعاييراعاله توصالتوجيات الدراسات السابقة و  خالل ماتم تناولو فيمن    
 لتحقيق مؤثرات ىيو  اآلخر منيما كل يدعم مترابط وبشكل ,(اإلقتصادية المعايير, البيئية المعايير, اإلجتماعية المعايير)

الذي  (4كما موضح في الشكل )  رقمية, غير اآلخر والبعض رقمية المعايير ىذه بعض ان مراعاة مع, العمرانية المعايير
يوضح ف( 5) شكلالاما   عايير التخطيطية المستدامة وسيركز البحث عمى المعايير العمرانية فقط ويحيد االخرى,ميوضح ال



2015 لسنة(  2-1)العدد 30المجمد......................................................... ةالعمار  يندسةل العراقية المجمة
    

55 
 

وصوال الى استدامة اإلطار النظري المستخمص  ( فيوضح6اما الجدول )السكني. التجمع استدامة التي تحقق مفرداتال أىم
 التجمع السكني .

 
 باحثتانال لتحقيق استدامة التجمع السكني/ المصدر:اإلطار النظري المستخمص مفردات : (6جدول )

 المؤشرات الثانوية المفردات الرئيسية المفردات
  التنوع

 الخيارات السكنية
 

 االنماط السكنية
   

 تعدد في االنماط 
 (  منفصل شبو,  متصل,  منفصل)  افقي سكن
 عمودي سكن

المساحات السكنية )ابعاد 
 لقطعة السكنية(ا

 , حسب السكنية لموحدة االرض وقطعة البناء مساحات
وتوفير  السكنية الراحة تحقيق يضمن بما االسرة حجم

 السكن الالئق 
ق التوازن بين ييعتمد عمى المستوى االقتصادي لمبمد وتحق مستوى الدخل الواطئ الدخول مستويات

 مستوى الدخل المتوسط العوائل السكنية

 مستوى الدخل العالي 

 
 الكثافات

 ان يكون ىناك توازن مابين الكثافات المختمفة     الكثافة البنائية 
 الكثافة االسكانية 

 الكثافة السكنية

 أن تكون إستخدامات االرض متنوعة  االستخدام المختمط  الفعاليات
 السكن من والترفيو العمل مناطق قرب

 استيالك تقميل النقل الخاص وبالتالي عمى اإلعتماد تقميل النقل الذكي وسائل النقل
 النقل العام  الوقود

 حركة المشاة

المواد  نحو والتوجو لمطاقة االستيالك قميمة استخدام مواد المواد الصديقة لمبيئة  المواد المستخدمة
  المضافة الكمف من مما يقمل تدويرىا المعاد المحمية و

  لتضام ا
 التقارب 

 المفتوحة الفضاءات نسبة تقميص
 التغطية نسبة زيادة

 زيادة عدد الوحدات السكنية 

 مناطق من والتجارية والترفييية االجتماعية الخدمات قرب 
 الييا الوصول يسيل بحيث السكن

  
 التيسير

  المادية االمكانات حدود ضمن سكن عمى االسرة حصول الكمف البنائية والتشغيمية
 والتضام االمثل التوجيو خالل من في الطاقة اليدر تقميل كفاءة استخدام الطاقة   كفاءة االستخدام 

 بكفاءة المحدودة الموارد اعادة تدوير المياه وادارة كفاءة استخدام المياه
 
 مشكمة البحث وفرضياتو  -4

 . السكنية( التجمعات إستدامة تحقيق في المتنامي ارالمعي دور حول معرفي نقص )وجودمشكمة البحث ىي       
 المعيار في المرونة خالل من السكنية التجمعات إستدامة تحقيق المتنامي المعيار بإمكان ) إنو البحث وعميو يفترض

 . االسرة ( متطمبات في التغير حسب السكنية الخيارات في والتنوع السكنية لمقطع المساحي
 
 / المعٌار المتنامً  المستخلصطار النظري اإل -5

 .لمبحث العممية الدراسة في إعتماده سيتم والذي المتنامي لممعيار المستخمص النظري اإلطار( 5يوضح الجدول )    
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 الباحثتان ( : اإلطار النظري المستخمص لممعيار التخطيطي المتنامي/ المصدر:7جدول )

 المؤشرات م الممكنة القي المفردة الثانوية  المفردة الرئيسية

 
 المساحي المعيار مرونة

 االضافة االفقية اإلضافة امكانية التوسع 

 االضافة العمودية

 دمج الوحدات السكنية  الدمج

 تغير الفعالية من سكني الى تجاري  تحوير وظيفي سيولة التحوير

 تقسيم الوحدات السكنية تحوير مساحي

 
التنوع في الخيارات 

 كنية سال

 لموحدة االرض وقطعة البناء مساحات مساحة القطعة السكنية  المساحة السكنية 
 مساحة الوحدات السكنية  االسرة حجم حسب, السكنية

 النمط السكني 
 

 تعدد في األنماط
 
 

 منفصل  سكن افقي

 متصل

 شبو منفصل 

 سكن عمودي

 دة او نقصان زيا   الكثافة البنائية  الكثافات 

  الكثافة اإلسكانية 

  الكثافة السكنية

 االرتفاعات 
 
 
 

عدد 
 الطوابق 

 طابق واحد

 طابقين

 اكثر

التغطية نسب  زيادة او نقصان     
 سكني  الفعاليات 

 تجاري 
 
 الدراسة العممية  -6  

 اد (بغد منطقة الدراسة )حي القاىرة /الرصافة الثانية / 6-1

 الدراسة منطقة اختيار أسباب 6-1-1

 نشاء الحي والتي إمتدت منذ بدايةمن األسباب الرئيسية إلختيار منطقة الدراسة )حي القاىرة( ىو طول الفترة الزمنية إل 
، احميابمختمف مر   لمعاييرالتخطيطية, مما جعميا من المواقع التي أثرت عمييا امن القرن الماضي وتطورىا تباعاً  الخمسينات

 السكنية .   المنطقة ىذه تناولت سابقة دراسات وجود إضافة الى تنوع األنماط السكنية فييا ولعدم
يقع الحي في الجية الشرقية من مدينة بغداد وتحده من الشمال منطقة الصميخ ومن الجنوب منطقة الوزيرية ومن         

كما  داة الجيش المستحدثة لدرء خطر الفيضان عن مدينة بغداجية الغرب حي راغبة خاتون ) كمب صميخ ( ومن الشرق قن
  .( 7والشكل ) (6موضح في الشكل )

 العينة المنتخبة 6-1-2  
 حسب سكنية قطعة( 850) في ىذه المحمة السكنية القطع يبمغ عدد كموقع لمدراسة العممية, (311)انتخبت المحمة  

 تقسيمات
 من نسبة أكبر تمثل لكونيا المتوسط الدخل ذوي ولشريحة القصدية العينة وبإسم إعتماد تم وقد ,(سيرفس بول) دراسة

( قطعة سكنية, يوضح 220%( من مجتمع الدراسة, فكان عدد القطع السكنية )25تم اختيار حجم العينة بنسبة ) ,المجتمع
 ( منطقة الدراسة ومساحتيا وعدد القطع السكنية وحجم العينة .8الجدول )

 العينة في منطقة الدراسة /  المصدر :الدراسة الميدانية ( : حجم8جدول )
المساحة  منطقة الدراسة 

 (اليكتار)

%( من 25حجم العينة) عددالقطع السكنية
 عدد القطع السكنية

العينة المختارة  مساحة التقريب القرب عشرة
 (اليكتار)

 8.90 220 212 850 50.83 311يحهت 
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 إستمارة اإلستبيان 6-1-3
اد استمارة استبيان لغرض جمع البيانات والمعمومات الخاصة بمنطقة الدراسة والتي تخص )الوحدة السكنية تم اعد     

 عمى لمحصول المقارن التحميل إسموب واعتمد,  (2013-2004) سنة من الزمنية الفترة البحث اعتمدوالساكنين(, 
  . التغيرات تمك سببت التي العوامل وتحديد لسكنيةا المساحات معايير في الحاصل التغير إلكتشاف الالزمة المعمومات

 نتائج الدراسة العممية   6-2
 عدد القطع السكنية وعدد االسر  6-2-1
,  (2213 - 2224) لمفترة السكنية القطع وعدد االسر وعدد العينة سكان لعدد الميدانية الدراسة نتائج (9) الجدول يوضح   

  الفترة ىذه خالل االسر وأعداد السكان أعداد في التنامي يالحظ حيث
 يؼطٍاث ػٍُت انبحث /  انًظذر: انذراست انًٍذاٍَت(:  9جذول )

 معدل حجم االسرة )فرد /اسرة( عدد االسر عدد القطع السكنية   عدد السكان  السنة

2004  1320 220 264 5 
2013  2502 (220-82 +)197=335  520 4.8 

التي  التقسيم عمميات عن ناتج, (2224) سنة عن سكنية قطعة( 197) بمقدار نيةالسك القطع عدد في تزايد لوحظ  
 لمقطع المساحي المعيار وتغيير السكنية الوحدات عدد زيادة أسباب أبرز من تعد والتي ( قطعة سكنية,55تعرضت ليا )

 . نالزم بمرور القطع وعدد االسر وعدد السكان عدد في التنامي (8) الشكل يوضحو  السكنية،
, اما الشكل ت المشار ليا في دراسة بول سيرفسوحسب التقسيما (2224)تقسيم القطع السكنية في  فيوضح (9)الشكل  اما
لمقطع  المساحيقطع السكنية والتغيير في المعيار وىذا مايوضح التنامي في ال, (2213)السكنية في  القطع تقسيمات (12)

 . والوحدات السكنية
 لسكنية لقطع ايساحت ا 6-2-2

، بمغت (2224)في سنة, ف(2213-2224) لمفترة السكنية لمقطع المساحي المعيار في التغييربينت الدراسة العممية     
م 349-322)أعمى نسبة لمساحة القطع السكنية التي تراوحت مساحتيا بين 

2
 , يمييا القطع السكنية بمساحة%(38( )

م222-249)
2

فتباين فييا المعيار المساحي نتيجة لتقسيم القطع السكنية وتحويرىا، , (2213), اما في سنة %(23)بنسبة  (
 322)حيث يالحظ إن نسبة القطع  التي مساحتيا أكبر من 

2م
، اما اعمى نسبة كانت لمساحة %(3)قد قمت نسبتيا الى  (

م149-122)القطع السكنية التي تراوحت مساحتيا 
2

التغير الذي حدث مقدار  (11), يوضح الشكل %(45)والتي بمغت  (
 عمى مساحات القطع السكنية لمنطقة الدراسة .

 تبينقد و  .5م (522 -52) بين قيمتو تراوحت الذي السكنية لمقطع المساحي المعيار في واسعاً  وتبايناً  تنوعاً  نجد وعميو    
 مجموع من كبيرة نسبة تمثل %(, وىي55, قد بمغت ) دون فما 5م (222) مساحتيا تبمغ التي السكنية القطعنسبة   إن

 االسر عدد تنامي مع إنو ويالحظ, %(23) نسبتيا بمغت فقد 5م (222) عن مساحتيا تزيد التي القطع أما ، السكنية القطع
ن تناقص فييا حصل فقد المساحة اما, السكنية عددالقطع في تنامي يوجد  المعمول المعايير من أدنى ىي فييا كبيرة نسبة وا 
 . (2212 اإلسكان معايير)  حالياً  بيا
مؤشرات  اعتمدىا    عدة عن ناتج  الميدانية الدراسة  حسب األراضي  لقطع  المساحي المعيار في الحاصل التغيير إن

 : لقياس المرونة في المعيار المساحي وكما موضح ادناه كمؤشراتالبحث 
  : األرض قطعة تقسيم -

 قطع تقسيم او, المفتوحة المنطقة في ثانوية سكنية وحدة وبناء األصمية السكنية الوحدة عمى اإلبقاء خالل من ذلك تم    
ستبداليا السكنية الوحدات  ىدم بعد القطع من محدود غير عدد إلى األصمية األراضي  تغيير نتج مما, عدداً  أكثر بأخرى وا 

 (82) اقسام عدة الى قسمت التي القطع بمغت إذ. (12) الجدولفي  موضح وكما المختارة لمعينة السكنية القطع عدد في
نو , قطعة (197)  لتصبح قطعة ( 222)  مجموع من قطعة  قسمين الى السكنية القطعة لتقسيم %(61) كانت نسبة اعمى ا 
 . المنتخبة العينة في
رونة المعيار المساحي و ن تقسيم القطع السكنية جاء بناءا عمى حاجة االسر ومتطمباتيا وكان مؤشرا لما    

( 1-2-3-2لبحث مفيوم التنامي المطروح من قبل )د. منذر االعظمي ( والمشار لو في الفقرة )اعتمد اتنامو اذ 
 من البحث , والذي يشير الى الزيادة او النقصان حسب ما تقتضيو الحاجة . 
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  تحويرات عمى الوحدات السكنية :  -

ضافة يالعمود او االفقي المستوى عمى سواء السكنية الوحدات التحويرعمى إجراء تم      فقد, داخمية او خارجية بناء اوا 
 بناء بشكل تكون قد أو األرضي الطابق مساحة ضمن بناء إضافة تكون وقد منو أجزاءاً  أو بأكممو االول الطابق بناء تشمل

 من%( 38) ان الميدانية الدراسة من إذ تبين, التحويرات تمك بفعل السكنية لمقطع المساحي المعيار تغير إذ, منفصل
 االسر أفراد إزدياد بسبب تحوير، أي عمييا يجرِ  لم الوحدات من%( 62) مقابل تحويرات عمييا ُأجريت السكنية حداتالو 

نشطارىا الساكنة  السكنية قطعيم في المتوفرة المساحات إستغالل الى االسر يدفع مما متطمباتيم وتغير الزمن بمرور وا 
 ( .منفصل بناء ثاني، طابق أكثر، او غرفة) بناء إلضافة
 عدد بمغ حيث(, 12) في الجدول موضح كما المنتخبة العينة في والتقسيمات التحويرات ونوع مقدار الدراسة بينت    

 بنسبة تجاري محل أو تجارية عمارة باضافة التحوير كان حين في ،%(13) عمييا بناء أضافة جرى التي السكنية الوحدات
 .%( 18) بمغت فقد نفسو الفرازا ضمن تم تقسيميا التي الوحدات اما%(, 7)

رات السكنية وحسب حاجة االسر وىو احد مؤشرات المعيار ه يعبر عن حالة التنوع  في الخياان التحوير المشار لو اعال
 ( من البحث. 7-المتنامي المطروح في )الجدول 

-2224) سنة بين وابقالط عدد في واضحة زيادة ىناك إن يتضح( 12) والشكل الميداني المسح نتائج خالل ومن    

 في كانت حين في %(72) بنسبة طابقين من تتكون (2213) سنة في الوحدات من العظمى الغالبية ان حيث, (2213
 البناء إن حيث, (2213) سنة في%( 25) بنسبة كانت فقد طوابق ثالثة ذات الوحدات يمييا, %(62) بنسبة (2224) سنة

ستثمارىا منيا أجزاء إقتطاع تم التي او المقّسمة ةالسكني القطع في حصل قد طوابق بثالثة  سكنية كوحدة السكن في وا 
 الوحدات نسبة كانت حين في, طوابق ثالثة ذات سكنية وحدات بناء بإمكانية بغداد أمانة قرار الى إستناداً  وذلك جديدة،
 عمى داللة ذلك يعطي مما ،%(39) تبمغ كانت حيث (2224) سنة في  عميو مما اقل %(5) الواحد الطابق ذات السكنية
  . السكنية المنطقة في الطوابق عدد تنامي

 (:  يمذار وَىع انخحىٌراث وانخمسًٍاث فً انؼٍُت انًُخخبت /  انًظذر : انذراست انًٍذاٍَت10جذول )

 النسبة المئوٌة العدد ر المساحًالتغٌر بالمعٌااسباب 

   تحوٌرات الوحدة السكنٌة .1

 %5 10 ة افقٌةاضاف اضافة بناء 

 %8 11 اضافة وحدة سكنٌة مستقلة ضمن الطابق االول اضافة عمودٌة

 %1 15  تغٌر الفعالٌة

   تقسٌم القطع السكنٌة .2

 %9 21 بناء وحدة سكنٌة جدٌدة

 %9 19 اضافة بناء مع الوحدة السكنٌة الموجودة

 %22 129 القطع والوحدات السكنٌة التً لم تتغٌر .3

 %100 220 المجموع
 
 الكثافات   6-2-3
 لكثافة السكانية واإلسكانية ا 6-2-3-1
يتبين من خالل الدراسة العممية حصول تنامي في كل من الكثافتين السكانية واإلسكانية من حيث عدد السكان، وعدد     

ارتفعت الكثافة  إذ(, 2013-2004توصل البحث الى حصول تنامي في الكثافة السكانية  لمفترة من )إذ , الوحدات السكنية
  .(2013-2004( لمفترة من )37.6 -24.7(, كما ارتفعت الكثافة اإلسكانية من )281.1-148.3السكانية من )

نتيجة تغيير المعيار المساحي  , (2010وعميو يالحظ تنامي الكثافات عما ىو عمية في معايير اإلسكان الحضري لسنة )
اسة من منطقة ذات دور منفصمة وشبو منفصمة الى منطقة ذات دور متصمة, أي لمقطع السكنية, وتحول منطقة الدر 

 أصبحت المنطقة السكنية منطقة متضامة وقمت فييا الفضاءات المفتوحة .
 الكثافة البنائية ونسبة التغطية 6-2-3-2
من عت الكثافة البنائية (, حيث ارتف2013-2004توصمت الدراسة الى حصول تنامي في الكثافة البنائية لمفترة من )    
( مما يشير الى حصول التضام, مع إرتفاع في نسب التغطية حيث بينت الدراسة العممية حصول تنامي في 0.9-1.9)

(, ولدى مقارنة الكثافة ونسب التغطية مع معايير 2013-2004لمفترة من ) %(0.88-0.62نسب التغطية والتي بمغت )
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( ىي اعمى من ىذه المعايير والتي حددت اعمى كثافة بنائية 2013-2004م لمفترة من)اإلسكان الحضري, يالحظ إن االرقا
 ( 0.75( واعمى نسبة تغطية ب)0.52ب)

 التنامي في المعايير التخطيطية  3 -6
معايير تخطيطية متنامية مرنة حصل ىي  (2013-2004تشير نتائج الدراسة الميدانية إن المفردات المقاسة لمفترة )    
التحويرات  ا تغير وتحول وفقًا لمتطمبات العصر ومتطمبات األسر, ومع مرور الزمن فقد استوعبت ىذه المعاييرفيي

والتغييرات بظيور الحاجة الييا, اال إن ىذه التغيرات لم تكن مدروسة ومخطط ليا, ظيرت بصورة غير نظامية وكانت الغاية 
 ين انيا حققت تقارب وتالصق بين الوحدات السكنية أكثر من السابق .السكنية خاصة , في ح منيا تمبية إحتياجات األسر

إن ىذه المرونة والتغيير أظير التنوع في الخيارات السكنية خاصة بالنسبة الى مساحة القطع السكنية, وعدد الطوابق     
نتائجو إنعكست عمى كل أنواع , اال إن روعدد القطع ضمن الوحدة السكنية, وقد جاء ىذا التنوع من التنوع في حجوم األس

( 1983الكثافات البنائية والسكانية واإلسكانية التي أصبحت أعمى من المعايير المقترحة في مخطط اإلسكان العام لمعراق )
, وىذا يعني إن المعيار االساس الذي طرح مع تي طرحتيا الييئة العامة لإلسكان( ال2010ومعايير اإلسكان الحضري )

بح بحاجة الى تحديث بما يتالئم مع السياسة الوطنية لإلسكان, في حين ان التقسيم الحاصل في مساحات فس أصر بول سي
 قق بعض مفردات السياسة اإلسكانيةالقطع السكنية وتحويميا من قطع كبيرة الى صغيرة ح

 اإلستنتاجات  -1

 اإلستنتاجات المرتبطة بالجانب النظري 7-1

            في ضوء التنمية العمرانية  ة في تخطيط وتصميم التجمعات السكنية وتطويرىاإن لممعايير التخطيطية أىمية كبير  -
( نموذج نظري لمعالقة  بين المعايير 13) شكليوضح الوالسكنية وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية لإلسكان في العراق, 

 التخطيطية والسياسة اإلسكانية.  

خراج جديدة متغيرات إدخال خالل من الترحيل مبدأ عمى تعتمد التخطيطية المعايير وتعديل ووضع إعداد عممية إن -   وا 
 . المتغيرات تمك تالئم تخطيطية معايير

وجود  عمى تعتمد سياسة بإنو عنو وعبرت مباشر بشكل لمعراق العام اإلسكان مخطط  دراسة ضمن المتنامي ظيرالمعيار -
  غي بشكل المتنامي  المعيار سياسة الوطنية لإلسكان في العراق الىال الالئق, في حين أشارت السكن يوفر أساس معيار
مساحات  في  التنوع من حالة الى  والوصول أدنى مساحات الى السكنية القطع تقسيم لموضوع طرحيا خالل من مباشر
 بمساحات حالياً  ةالموجود األراضي بتقسيم والسماح السكنية القطعة لمساحة األدنى الحد خفض خالل ومن السكنية القطع
 . السكنية توفيرالوحدات لزيادة صغيرة

 اإلستنتاجات المرتبطة بنتائج الدراسة العممية  7-2
بمرونة المعيارالمساحي وتغييره اال إنو  لممعيار التخطيطي المتنامي تطبيق فعمي في األحياء السكنية لمدينة بغداد يتمثل -

ألرض من خالل اإلبقاء عمى الوحدة السكنية األصمية وبناء وحدة ظير بطريقة غير منظمة ونتج عن تقسيم قطعة ا
سكنية ثانية أو تقسيم قطعة األرض إلى عدة أقسام لعدد غير محدود من القطع بعد ىدميا, كل قسم تشيد عميو وحدة 

 . سكنية مستقمة عن بقية الوحدات

وبمساحات مختمفة ضمن القطع السكنية أظيرت الدراسة العممية حصول تنامي واضح في أعداد الوحدات السكنية  -
المقسمة لسد الحاجة السكنية يقابميا النقص في المساحات السكنية وبالتالي نقصان في المساحة المخصصة لمشخص, 

يجاد تعميمات او قوانين جديدة يتناسب ىذا النقصان في المساحة توجد لذا  مع عدد حاجة الى دراسة ىذه المساحات وا 
 األشخاص .

بسبب نمط السكن المنفصل وشبو المنفصل الى النمط المتصل وشبو المتصل بصورة عامة الدراسة تغير  أظيرت -
 تقسيم القطع السكنية الكبيرة المساحة الى قطع أصغر.

إن التغيير في المعيار المساحي لمقطع السكنية, عمل عمى التقميل من مساحة القطع السكنية وزيادة عددىا في التجمع  -
رتفاع في في زيادة  توبالتالي إرتفاع عدد الوحدات السكنية باليكتار الواحد, كما ظير السكني ،  عدد الطوابق, وا 

 (1983)الكثافات السكانية واإلسكانية والبنائية, وبشكل لم يتوافق مع المعايير المقرة في مخطط اإلسكان العام لمعراق 
 . (2212)ومعايير اإلسكان الحضري 

يجابية متعددة, حيث إن إن لمتغيير في المع - يار المساحي لمقطع السكنية في األحياء السكنية لمدينة بغداد آثارًا سمبية وا 
عمميات التقسيم في القطع السكنية بمساحات صغيرة تجاوزت مقدار نسبة التغطية ولم تستطيع توفير مساحات لمحدائق 

 الضغط عمى خدمات البنى التحتية  زيادة وعدم امكانية توفير موقف سيارة ضمن الوحدة السكنية فضاًل عن
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ظير التنوع في الخيارات السكنية بفعل التنامي في المعايير التخطيطية وبفعل مرونتيا وىذا ما يتفق مع مفيوم التجمع  -
 . السكني المستدام

 
 

 التوصيات - 8
  وفير السكن الالئقإبراز أىمية  المعيار التخطيطي المتنامي كسياسة متبعة في حل المشكمة السكنية وت -
بغض , حصول كل أسرة عمى وحدة سكنيةو مالئم لتمبية الحاجات السكنية المستوى الضرورة تحديد معايير أساسية تمثل  -

النظر عن الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي ليذه األسر, وبعد تحقيق ىذا اليدف تبدأ المرحمة الثانية وىي تحديد معايير 
 سابقتيا في المستوى ويستمر ىذا الحال في المرحمة الثالثة. أساسية جديدة تكون أعمى من

ضرورة وضع الحدود الدنيا من المعايير والعمل عمى رفع مستواىا تدريجيًا مع الزمن وباألخص تمك المعايير التي يمكن  -
 تطويرىا وتحسينيا مستقباًل.

لتطبيقات وممارسات اإلستدامة ولكي تسيطر ادة النظر في المعايير التخطيطية القائمة بحيث تعطي مرونة كافية إع -
وتقمل من الممارسات الخاطئة في التخطيط والتصميم والتنفيذ عمى أن تتكامل تمك المعايير مع الضوابط والكودات 

 العالمية والمحمية ومعايير الحفاظ التنموية .
كنية مقبولة وتحديد أدنى مساحة قطعة سإعادة النظر بالمعايير التخطيطية فيما يخص مساحة القطع السكنية القائمة,  -

 الحضري االسكان معايير) السكن ىيئة قبل من المقر المساحي المعيار بتعديل البحث يوصيتخطيطيًا وتصميميًا , إذ 
 .5م (75) السكنية لمقطع مساحة اقل واعتماد( 2212

ى البقاء في مساكنيم دون الحاجة الى إعتماد المرونة في العممية التخطيطية والتصميمية بشكل يشجع الساكنين عم -
حتياجاتيمتغيير المسكن بل يتوفر فيو إمكانية التحويرواإلضا  فة تبعا لذلك النمو وا 

 

 
......................................................الزمنيالتغير
.... 

ن الباحثتا : / المصدرالمعايير اساليب وضع :( 1شكل  )
 سة مخطط االسكاناعتمادًا عمى درا

/ ر ضمن المعيار المتناميعممية وضع المعيا :(2شكل )
 نالباحثتا :المصدر

 

 

 
 

 

( : ػًهٍت إػذاد ووضغ وحؼذٌم انًؼاٌٍر/ 3شكم )

 انًظذر: انباحثخاٌ

انًؼاٌٍر انخخطٍطٍت انرلًٍت وغٍر انرلًٍت انخً  :(4شكم )

 / انًظذر:اساث وانخىجهاث انًسخذايتطرحخها انذر

 ٌاحثخاانب

  
S1 

المرحلة 
 االولى

  
S2 

المرحلة 
 الثانٌة

  
S3 

المرحلة 
 الثالثة

المراحل 
 الالحقة
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 Google(: منطقة حي القاىرة /المصدر: 6شكل )

earth.com 
 
 
 
 
 

 

 com  Google earth.من حي القاىرة /المصدر:  311محمة  ( :7شكل )
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 (2013-2004)ان واالسر والقطع لمفترة التنامي في عدد السك :(8شكل )

 / المصدر:الدراسة الميدانية 

 

 

 
 

 انسكًُ / انًظذر: انباحثخاٌ اهى انًفرداث  انخً ححمك اسخذايت انخجًغ  :(5شكم )
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 (/  المصدر: الدراسة الميدانية2013-2004ات لمفترة )مقدار التغير في المساح ( :11شكل )
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/  2004( :انمطغ انسكٍُت وانىحذاث انسكٍُت  فً 9شكم )

 انًظذر:اياَت بغذاد

( / 2013(: حمسًٍاث انمطغ انسكٍُت فً )10شكم )

 انًظذر: انذراست انًٍذاٍَت

 

 
 

 
( / انًظذر: 2013(:ػذد انطىابك فً انؼٍُت انًُخخبت فً )12شكم )

 انذراست انًٍذاٍَت

 

 (: ًَىرج َظري ٌىضح  انؼاللت بٍٍ انًؼاٌٍر13شكم )
 خاٌوانسٍاست اإلسكاٍَت/ انًظذر: انباحث
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