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 محتوى البحث
 

 
 في عرض شیق ا البحث مناقشة نظریات تخطیط المدن المختلفة بأسلوب مبسط یتناول ھذ •

وذلك باستعراض النظریات التخطیطیة مع ذكر رائدھا وتصوره لھا من خالل المخطط 
 كلما أمكن ةكما تم وضع عرض تطبیق معاصر لكل نظریة تخطیطی. الموضوع لھذه النظریة 

 . النظریة من خالل التطبیق المذكور وتم أیضا مناقشھ مزایا وعیوب تلك . ذلك 
 
 : أجزاء أربعةتم تقسیم البحث إلى  •
 

 – نموھا –نشأتھا (  وسنناقش فیھا كیفیة تكوین المدینة مقدمة عامة ومدخل للبحث .١
وسنتعرف أیضا على شكل المدینة من الناحیة التخطیطیة في عصور ) توسعھا 

لرواد ونظریات التخطیط مثل مختلفة قبل عصر الثورة الصناعیة أي قبل ظھور ا
 .العصور القدیمة وعصر النھضة والعصر الكالسیكي 

 میالد إلى أدى  ببدایة عصر الثورة الصناعیة ھو الذي میالد نظریات التخطیط .٢
 . ظھور المصلحون ورواد التخطیط إلى أیضا وأدىنظریات تخطیط المدن 

في كل باب نناقش  . قسم موضوع ھذا البحث إلى عدد من األبوابموضوع البحث  .٣
 . وأفكاره في تطبیق تلك النظریة اإحدى نظریات التخطیط مع ذكر رائدھ

 :واألبواب كما یلي 
 النظریة الشریطیة: الباب األول  -
 نظریة التوسع الشبكي: الباب الثاني  -
 نظریة المدینة الحدائقیة: الباب الثالث  -
 نظریة البلوك الكبیر: الباب الرابع  -
 نظریة الخلیة السداسیة  : الباب الخامس  -
 نظریة المدینة الصناعیة:  الباب السادس  -
 نظریة مدینة الغد: الباب السابع  -
 نظریة المدینة النموذجیة: الباب الثامن  -
 المدینة العضویةنظریة :  الباب التاسع  -
  المدینة الجمیلةةنظری:  الباب العاشر  -
  نظریة المدن التوابع :الباب الحادي عشر  -
 نظریة المدینة االتحادیة :ب الثاني عشر البا -
 نظریة المدینة الواسعة  :الباب الثالث عشر  -
 نظریة المدینة عالیة التمركز: الباب الرابع عشر  -

  وفیھا یتم عمل مقارنة عامة بین النظریات الموجودة مقارنة عامة ونھایة البحث .٤
النظرات للتطبیق مع معرفة انسب ، لیتم حصر مزایا وعیوب كل نظریة تخطیطیة 

  .التي سیتم تخطیطھاحسب االحتیاجات المطلوبة والمراد توفیرھا في المدینة 
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 ١ : مقدمة عامة ومدخل للبحث  - ١
 
 
  :نشأت المدینة ونموھا وتوسعھا   •
 
 االستراتیجیة لإنما كان نموھا نتیجة جملة من العوام،  لم تنشأ المدن وتتطور بشكل عفوي -

 المتعلقة باإلنتاج والعوامل السیاسیة المرتبطة ة االقتصادیللموقع والموضع والعوامالمتعلقة با
  .بالتقسیم اإلداري

فموقع المدینة یعتبر رصیدا لنومھا وازدھارھا الن المدینة تتفاعل مع المناطق المحیطة بھا 
إذا كانت . ادیة فازدیاد اإلنتاج في المناطق المحیطة بالمدینة یؤدي إلى انتعاش الحركة االقتص

فتصبح المدینة نقطھ تجمع لھذه المنتجات فتقوم ، المنطقة المحیطة بالمدینة منطقة زراعیة 
والمنطقة الزراعیة بحاجھ إلى منتجات حضریھ موجودة في المدینة فینشأ ترابط . بتسویقھا 

یھ تعتمد أما إذا كانت المنطقة تجار. عضوي وعالقات یومیة بین المدینة ومحیطھا الزراعي 
 لجمیع ھذه الشبكات رفتصبح المدینة نقطة التقاء وانتشا، على خطوط النقل والمواصالت 

وإذا كانت المنطقة صناعیة ، ولجمیع البضائع ومركزا للخدمات والمؤسسات المالیة والمصرفیة 
ساتھا أو الستقطاب العمال والتقنیین أو لمؤس، إما لبیع منتجاتھا ، فأنھا بحاجة إلى مدینة ، 

 . التجاریة والمالیة 
كلما ازدھر اقتصاد المدینة وزادت مداخیل سكانھا تبرز وتنمو األنشطة المختلفة كالنشاطات 

الفنیة والثقافیة وأماكن اللھو والتسلیة وبالتالي یزداد الطلب على العمران من جھة وتصبح المدینة 
 .لھجرة مركز استقطاب لسكان األریاف من جھة أخري وتحدث ظاھرة ا

 : ظاھرة الھجرة تساھم في نمو المدن نتیجة لثالث عوامل -
 . تزاید السكان بشكل عام نتیجة الزیادة الطبیعیة -١
 . أدت إلى الھجرة من األریاف ) االقتصادیة والثقافیة والترفیھیة (  عوامل الجذب -٢
 . ضم المناطق المحیطة مباشرة بالمدن بمساحاتھا وسكانھا -٣

 ال یمتلك المھارة الحرفیة والمھنیة التي تتطلبھا المدینة فیلجأ إلى الوظائف الدنیا ةعادالمھاجر 
ومش ھنا ینشأ تمایز طبقي في ، ذات الدخل القلیل التي تعكس اختیاره لمسكنة ولطریقة حیاتة 

 .المساحات العمرانیة ومن ھنا یحدث توسع للمدن 
  : یمكننا أن نلخص توسع المدن في ثالث أشكال-
یحدث أن تتوسع ضواحي المدن المتباعدة (  توسع المدن باتجاه ضواحیھا المباشرة والبعیدة -١

 ) .بحث تشكل تجمعا عمرانیا 
 ) . طابق ١٠٩ متر ب ٤١٠ناطحات السحاب قد تصل إلى (  توسع المدن بارتفاع مبانیھا -٢
 من المدن اندن وغیریھمحول باریس ول(  إنشاء أحیاء جدیدة وفي بعض األحیان مدن جدیدة -٣

 ) .الرئیسیة 
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 1:شكل تخطیط المدن في العصور المختلفة  •
 
 

كان لھا شكھا التنظیمي وغالبا ما كان دائریا ألسباب دفاعیة مثل ما قبل المیالد العصور  في  -
 .م .  ق ٧٥٠٠قریة جرش 

 .ة مثل مدینة اریدو  ظھرت بعض المدن وكان یتوسطھا الزیقورحضارة ما بین النھرینفي 
 . كان لھا بعض المدن مثل تل العمارنة الحضارة الفرعونیةفي 
 تأثرت مدنھا بأفكار افالطون الذي یعتبر أول مخطط للمدن في العالم فكان الحضارة الیونانیةفي 

یركز افالطون على أھمیة موقع المدینة ویختار أعلى نقطھ في المدینة لبناء االكروبول وھو 
 منطقة متساویة من حیث ١٢عن مركز أو معبد لرجال الدین وكانت تقسم المدینة إلي عبارة 

وكل عقار یقسم إلى ،  عقارا ٥٠٤٠وتقسم األرض إلي ، المردود اإلنتاجي ولیس المساحي 
، ولكل مواطن مسكن في المدینة وآخر في أطرافھا ، قسم في المدینة وآخر في أطرافھا ، قسمین 

 . مجموعة ویكون لكل مجموعة آلھ یعبدونھ ١٢ إلى كذلك یقسم السكان
 وتضم ة تلتف حول مركز البلدیة أو حول الكاتدرائیعموما كانت المدینة في العصور القدیمة -

 أو الكنیسة لعبت دور الجامع في المدن اإلسالمیة وفي بعض ةالكاتدرائی. ساحة رئیسیة وأسواقا 
شوارع بسیطة نادرا ما تكون مستقیمة وكانت الشوارع األحیان لم تكن ساحة المدینة إال ملتقى ل

 .الرئیسیة تصل الساحة الرئیسیة بأبواب المدینة وقد تمتد خارج األسوار 
 ظھر محاوالت عمرانیة تقلد العناصر العمرانیة التي كانت موجودة في في عصر النھضة -

ت وكانت وجھات فبنیت أحیاء مركزیة ضخمة وشوارع مستقیمة وساحا، العصور القدیمة 
 .باإلضافة إلى وجود أعمدة ونوافیر میاه وتماثیل ، األبنیة  متشابھة ومتناسقة في الحجم 

 نظمت المدینة وفقا لقصر الحاكم حیث كانت تنطلق من القصر الشوارع  في العصر الكالسیكي-
 .الرئیسیة للمدینة أو من الساحات المركزیة 

       
 عبارة ) عصر الثورة الصناعیة (  منتصف القرن الثامن عشر بقي تخطیط المدن حتى     * 

       عبارة عن شق الطرقات ووضع الساحات وإیجاد تناسق في وجھات األبنیة واالھتمام بالقصور 
ولكن مع بدایة عصر .. واآلثار وغرس األشجار في األحیاء الرئیسیة أو الفخمة من المدینة 

في تخطیط المدینة من ظھور مصلحین ورواد للتخطیط و الثورة الصناعیة حدث تطور ھائل 
 !!!فلماذا ؟؟؟؟؟... میالد نظریات لتخطیط المدن 

        ھذا ما سوف نعرفھ في موضوع البحث
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 ١:  میالد نظریات التخطیط -٢
 
 
 مع بدایة عصر الثورة الصناعیة في منتصف القرن الثامن عشر میالد نظیرات التخطیطیبدأ  -

 .وذلك بسبب التأثیر الملموس للثورة الصناعیة على نمو المدن عموما 
  :یمكن إیجاز المؤثرات األساسیة للثورة الصناعیة على نمو المدن في -

استعمال البخار الذي تسبب في ظھور اآللة البخاریة ومنھا ظھرت المصانع  .١
ى واألریاف والقاطارت التي تربط بین المدن وسھلت االتصال بین المدنیة والقر

 .المحیطة مما شجع على ھجرة الكثیرین من القرى إلى المدن 
اكتشاف الكھرباء وبظھور ھذه الطاقة العظیمة تسببت في تغییرات جوھریة وثورة  .٢

حیث أمكن اختراع المواصالت السریعة التي تسیر بالكھرباء مثل . علمیة كبیرة 
ك اختراع المصعد والذي تسبب في كذل، المترو والذي تسبب في اتساع المدینة أفقیا 

 . مما غیر تماما من مفاھیم المدینة القدیمة . اتساع المدینة رأسیا 
اختراع آلة االحتراق الداخلي والتي أدت إلى اختراع السیارة التي ساھمت بدور  .٣

 .كبیر في عملیة الربط واالتصال بین المناطق المتباعدة 
 : منھا . ن المشاكل التخطیطیة للمدن أحدثت الثورة الصناعیة أیضا الكثیر م -

لم تكن الطرق مصممة الستیعاب االختراع الجدید الذي سمي : مشاكل الحركة  .١
بل كانت الطرق ضیقة ومتعرجة تكفي للسیر على األقدام أو سیر ، بالسیارة 

العربات التي تجرھا الدواب لذا فان السیارة تسببت في عملیة ازدحام الشوارع 
باإلضافة إلى الحوادث الناتجة عن نقاط التصادم ،  فترات الذروة وانغالقھا في

 .حیث بدائیة التصمیم في الطرق القدیمة 
أدى ظھور المصانع بالمدن إلى توافر فرص عمل للریفیین : مشاكل اإلیواء  .٢

مما أدى إلى ھجرة الكثیرین إلى المدینة األمر ، والقرویین من المناطق المتباعدة 
وظھرت ، تزاحم المساكن الحالیة وعدم استیعابھا للسكان الجدد الذي تسبب في 

أیضا أحیاء متخلفة غیر صالحة للسكن وسكنت تلك األحیاء طبقة العمال محدودي 
 .الدخل 

نتیجة النتقال العادات والتقالید من مجتمعات متباینة من القرى : مشاكل اجتماعیة  .٣
 .مراض االجتماعیة المختلفة والحدود داخل مجتمع المدینة ظھرت كثیر من األ

ضیاع العالقة بالطبیعة وإخفاء المساحات المفتوحة وذلك نتیجة النمو المتسارع  .٤
 .بالمدینة واستغالل أي ارض فضاء إلقامة المساكن علیھا 

حیث ادى وجود السیارة والقاطرة إلى عدم التقید بحدود : ضیاع المقیاس اإلنساني  .٥
افھا وفقدت المدینة ذلك المقیاس اإلنساني الذي كانت معینة للمدینة فتوسعت في أطر

 .تعتز بھ 
 

فقد ، فقد سببت الثورة الصناعیة في إحداث تحول جذري على كیان المدینة .. وبھذا * 
ومن ھنا ظھرت نظریات لتخطیط المدن وتبناھا بعض الرواد ، كان نموھا سریعا للغایة 

 .والمصلحین 
 .بواب التالیة نظریات تخطیط المدن المختلفة ونستعرض فیما یلي من خالل األ
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  :موضوع البحث  - ٣
 

یحتوي كل ، سیتم عمل مناقشة تفصیلیة لنظریات التخطیط المختلفة من خالل عدد من االبواب 
 .باب على نظریة مستقلة 

 
  ) سوريا مىت–نظرية املدينة الشريطية   (الباب األول 

 
  :الشريطية املدينة بنظرية التعريف •

 رئيسي مواصالت طريق جانيب على املصانع و السكنية التجمعات انشاء يف النظرية تتلخص
 رقبة " النهايات مسدودة فرعية شوارع الطريق هذا من تتفرع و طويلة مسافات اىل متتد

 يربط الذي الرئيسي الطريق امتداد على التجمعات هذه متتد و املساكن حوهلا تبىن " الشنطة
 ١ اببعضه املدن

•  

 اسلوي اخذ و للمدينة املركزي الشكل اللغاء الفكرة بتلك برز الذي مىت سوريا املهندس هو
الشريطية املدينة




• 
 

  
  .

                                                
 ١٢٠احمد خالد عالم صـ .  كتاب تخطیط المدن د 1
 ٤٠٦احمد خالد عالم صـ .  كتاب تاریخ تطیط المدن د 2
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 ) لودفج هيلربزمير –" التضاعف اهلندسي " نظرية التوسع الشبكي  (الباب الثاني 

 
 

  :التوسع الشبكيالتعريف بنظرية  •
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 :املزايا  -
 وجود املدينة على طريق رئيسي يسمح بالنمو العمراين كلما دعت احلاجة لذلك .١
 اخنفاض الكثافة السكانية يقلل االزدحام .٢
 دينة يقلل من التلوثوجود املصانع على اطراف امل .٣
 دقيقة ٢٠ لـ ١٥اقصى مسافة من ابعد مسكن اىل مكان العمل تتراوح ما بني  .٤

 سريا على االقدام
 :العيوب  -

 ندرة املسحات اخلضراء داخل املدينة  .١



 ١١

االمتداد العمراين للمدينة يف اجتاه واحد فقط حيث ان املدينة عبارة عن جمموعة  .٢
 وحدات تتكرر على الطريق الرئيسي

 
 

  ) إبرتار هاورد-املدن احلدائقية ( الباب الثالث 
 

 1:املدن احلدائقيةالتعريف بنظرية  •



























Letch worth
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  the garden - 

City of tomorrow.
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. 
 . 

 
 . 






•  

welwyn garden city 
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 ١٤

 

 

  
 
 
 


 

 
                                     الحدیقة الدائریة

 



 ١٥

 
الحدیقة الدائریة

 
 
 
 

  




 
                       منطقة التسوق القریبة من محطة القطار

 
 



 ١٦

        

                      )١( 

 
                      )٢( 



 ١٧

 
                      )٣( 

 
 یة بعض الحلول المستخدمة فى المدینة لمدخل المبانى السكن١،٢،٣

 

 
                            )١( 

 
                            )٢( 

 
  لقطات للمدینة من أعلى١،٢

 



 ١٨

 
 
•  


 
 

   

   

  




 

 . 

 . 

 
  

  . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩

  )شتاين ورايت - الكبري البلوك( الباب الرابع 
 

 :البلوك الكبريالتعريف بنظرية  •


 sunny 
side





•  

  
 Clark Stein  Henry Right  

 Henry Right 
&Clark Stein   Super Block 

radburn




•  

Radburn city 
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 ٢٠


² 

 

  
 

  
 
 
 
  

 

  


 

  
 المخطط العام للمدینة                          

 


(City for the Motor Age) 



 ٢١

 
 


 

  
 
 

 
 
 



 ٢٢

 
 

 

 
 
 

 
 
 



 ٢٣

 
 


 

 



•  


 
 

 

 





 ٢٤


  

 

 

 
 

 )  نوالن كوشون–رية اخلاليا السداسية نظ(الباب الخامس 
 
 

 :اخلاليا السداسيةالتعريف بنظرية  •


• 
 



 
 
 
 



 ٢٥

• 
 
  

 
 

 
 

  
–– – 

   
–––– – 
 


  :  
      –

–––– – –
– 

 
 

• 
 :املزايا  -

 توزيع اخلدمات على اكثر من مركز للمدينة مما يقل من ازدحام املركز .١
                                                

1 www.urban-comm.gov.eg 
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 ٢٦

 املراكز عبارة عن التقاء الطرق الرئيسية باملدينة و تتركز ا اخلدمات الرئيسية .٢
  درجة١٢٠ج الزوايا بني الطرق سهولة و سيولة املرورو ذلك النفرا .٣
 

 :العيوب  -
 تكرار الوحدة املديولية يصيب بامللل .١
 ندرة املناطق اخلضراء داخل املدينة .٢
 ه االمثل لالبنية ككليعدم التوج .٣

 
 

  )  توين جرانري-املدينة الصناعية ( الباب السادس 

 

•  

 
على  فكرة عمل توازن بني التنمية احلضارية و الريف احمليط ا و اعتمدت فكرة املدينة الصناعية -

 اخلروج باملناطق الصناعية اىل اطراف املدن لعزهلا عن املناطق السكنية و مراكز النمو
 

• : 1 

و م فكرة املدينة الصناعية اليت خططت علي أساس فصل احلضر ١٩١٧نشر توين جرانري عام 
اإلسكان عن املناطق الصناعية وذلك عن طريق أحزمة خضراء ، أما الطرق الرئيسية والسكك 

 .احلديدية فقد استخدمت لتربط بني االستعماالت 

 
 

 

•  
 ٢:مدينة العاشر من رمصان 
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 ٢٧

من  ٤٦ تقع مدينة العاشر من رمضان على طريق القاهرة اإلمساعلية الصحراوى عند الكيلو
  كيلو٢٠ وتبعد عن مدينة بلبيس  القاهرة

 
  ألف فدان٩٥  ألف فدان وتبلغ املساحة االمجالية٧٩,٦ للمدينة تبلغ مساحة الكتلة العمرانية

تشتمل على مجيع   أالف فدان مقسمة إىل جمموعة من األحياء٦مساحة النشاط السكىن للمدينة  بلغ
 )ر فاخ – فوق متوسط – متوسط –اقتصادي ( مستويات اإلسكان 

أراضى   ألف فدان حيث يوفر التخطيط احلضري للمدينة قطع٢٠,٤مساحة النشاط اخلدمي  تبلغ
 )ة جتاري –  ترفيهية– دينية – ثقافية – صحيه –تعليمية ( للخدمات املختلفة 
  ألف فدان٩,٥الصناعي ا  تبلغ مساحة النشاط

  : الصناعية باملدينة يف وتتمثل األنشطة
(  غزل ونسيج –ورقية  – بالستيكية– خشبية – صناعات غذائية-صناعات هندسية وكهربائية      

شركة (  كيماوية وأدوية – معدنية وميكانيكية –)كيلوباترا  جمموعة(  مواد بناء –) النساجون الشرقيون 
   متنوعة-معدين   أثاث–) ابيكو

 
 
 
 

•  
 :املزايا  -

  
 توفري مناطق سكنية جديدة للعمال بالقرب من مكان عملهم .٢

 :العيوب  -
 قلة اخلدمات الرئيسية املتركزة الىت حيتاج اليها السكان .١



 ٢٨

 ارتفاع معدل التلوث يف هذه املينة .٢
 عدم االهتمام بالناوحي اجلمالية يف واجهات املدينة .٣

 
 

  ) لوكوربوزييه–مدينة الغد  (الباب السابع
  :التعريف بنظرية مدينة الغد •

–





-  

  حتتوي 
\




\






                                                

 ١٨نایف محمود عتریسي صـ . كتاب قواعد تخطیط المدن د 1
 ١٢٤احمد خالد عالم صـ . كتاب تخطیط المدن د 2



 ٢٩


 

• 


 





• 
 :املزايا  -

 دائق و املساحات املفتوحةاحلد من التكدس يف وسط املدينة بزيادة احل .١
استخدام االمتداد الراسي عن طريق عمل ناطحات سحاب الستغالل اقل  .٢

 مساحات من االرض االستخدام االمثل
 :العيوب  -
 من عيوب هذه النظرية ان التطبيق مل حيل مشاكل املدينة او خيفض كثافة السكان فيها -

 



 ٣٠

 ) بكنجهام –املدينة النموذجية ( الباب الثامن
 
 

• :  

االف نسمة ، خططت املساكن ذات املستوي الراقي حول مركز املدينة اليت ١٠املدينة منوذجية تعداد سكاا 
تتجمع فيه مباين اخلدمات العامة ، وخططت مساكن الطبقة املتوسطة والعمالية وكذا ورش الصناعة يف 

لبخار يف تشغيل آالا فخططت مواقعها بعيدا عن املدينة جبوايل نصف األطراف ، أما املصانع اليت تستعمل ا
 1ميل ، كما اقترح أن تكون مواقع الفيالت بالضواحي يف األرض الزراعية احمليطة باملدينة

 

• :  

ا عن املشكالت الناجتة م حبث١٩٤٩بكنجهام هو مهندس معماري بريطاين ورائد من رواد التخطيط ، نشر عام 
 عن الصناعة 

• :  

 :املزايا  -
 تعدد امناط االسكان باملدينة -١
 فصل املناطق الصناعية بعيد عن املدينة حبوايل نصف ميل  -٢

 خلو املدينة من امللوثات الناجتة عن املصانع
 
 

 )هانزراجيوف  –املدينة العضوية  ( الباب التاسع

 :  املدينة العضويةظريةالتعريف بن
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 ٣١


1 

رائد النظرية و افكارة التخطيطية •
 –



-  
 : رية مثال تطبيقي علي النظ •

  
 

 
 
   

 :  
–––– –  

 :مزايا وعيوب تلك النظرية  •
 :املزايا  -

١.   
 الطرق املنحنية متنع املرور العابر السريع .٢

 :العيوب  -
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 ٣٢

استخدام الطرق املنحنية لتحقيق الشكل العضوي يهدر بعض املساحات من  .١
 االراضي عند التقسيم

 
 ) دانيال برام  -املدينة اجلميلة ( الباب العاشر 

 
 ١ :ينة اجلميلةالتعريف بنظرية املد •

- 











 
-  

 
  :رائد النظرية و أفكاره التخطيطية •

-  







 
 :مزايا و عيوب تلك النظرية  •

 
-  
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 ٣٣

 
  ) رميوند يونني–نظرية املدن التوابع  (الباب الحادي عشر 

 
 ١ : التوابع املدن بنظرية التعريف •







• 
 



 
• 

  :املزايا -
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 ٣٤

 مناطق يف االزدحام قلة و احلركة سهولة على يساعد املدينة خارج الرئيسية اخلدمات متركز
 اخلدمات

 اخلضراء املناطق ندرة مثل الصناعية املدن يف املتواجدة املشكالت حل
 احلدائقية للمدينة طبيعي امتداد تعترب

  :بالعيو -
 الرئيسية املدينة يف لتمركزها التوابع املدن يف اخلدمات قلة
 
 
 

 )اريك جلودن  –املدينة االحتادية (الباب الثاني عشر 
 

 :املدينة االحتادية التعريف بنظرية •
 م فكرته عن املدينة االحتادية وهى قائمة على عكس املدن ١٩٢٦ نشر اريك جلودن عام  -

على اساس االنقسام والتوالد ، وتتجه الفكره حنو الالمركزية  وقائمه ) الضواحى(التوابع 
وتتكون املدينة من خاليا متعددة متساوية االمهية وليس نواة واحدة  وكل خلية حمددة القطر 

 الف نسمة ومقفلة حبيث يكون منو ١٠٠وخمصصه لعدد حمدد من السكان ال يتعدى ال) م.ك٢(
 ا جديدة ،املدينة واتساعها بواسطة تكوين خالي

وينتهى منو كل خليه عند حدودها املقفولة ، فال حيدث تداخل او اندماج بني اخلاليا وبعضها 
البعض ، كما ترتبط اخلاليا ببعضها بشبكة خطوط مواصالت اليه ، وحييط ذه اخلاليا مساحات 

خلاليا خضراء واخلليه حمددة املساحة والسكان ، وت ؤكد هذه النظرية على عدم تداخل هذه ا
مع بعضها او تداخل املساحات املبنية ىف املساحات اخلضراء كما اا تساعد على منو املدينة 

    ١ .باستمرار 

• 
و كانت كل افكارة مبنية على خلق  مدينه ، رائد هذه النظرية هو اريك جلودن

  الف شخص١٠٠تتصل بالقدمي وال تتسع الكتر من مقفلة متتد بتكوين نوايا جديدة 
 :مزايا وعيوب تلك النظرية  •

 :املزايا  -
 تساعد هذه النظرية على منو املدينة باستمرار .١
 عدم تداخل املساحات املبنية مع املساحات اخلضراء .٢

 :العيوب  -
 ال يوجد للمدينة مركز تنمو حوله .١

                                                
 ٤١٦احمد خالد عالم صـ . كتاب تاریخ تخطیط المدن د  1



 ٣٥

 ينتهي منو كل خلية عند حدودها املفقة .٢
 
 
 
 
 
 
 ١ ) فرانك لويد رايت -املدينة الواسعة  ( عشرب الثالث البا
 

  :املدينة الواسعةالتعريف بنظرية  •


The Broadacre City 










 
• 
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 ٣٦





• 

 
• 

 



 







 
  )جودمان – املدينة عالية التمركز (الباب الرابع عشر 

 
•  

- 





 ١ 

-  
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 ٣٧

 

•  :  

- 



 

•  
 

 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


