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المقطع الطبغرافي وتقنية إنجازه

:تمهيد
فإن  -رضالطول والعـ -إذا كانت الخريطة الطبغرافية ال توفر إال بعدين أفقيين         

صور بنوع الذي يُمكن من ت -االرتفاع-وضع المقطع الطبغرافي يضيف البعد الثالث 
.من الدقة معالم الوحدات التضاريسية التي تشتمل عليها الخريطة

ن ورسم المقطع يتطلب اإللمام بمجموعة من القواعد التقنية والفنية يمكن أ       
:نوجزها فيما يلي

:المعطيات التقنية -1
أشكال  المقطع الطبغرافي هو منحنى يعبر عن: اختيار الخط الذي سيمر منه المقطع -أ

ن أوالهما سطح األرض، أي عن توالي االنحدارات تبعــا لخط نقوم بوضعه بين نقطتي
وهي نقطة االنطالق، وثانيهما) أ(



.وهي نقطة االنتهاء) ب(
 خط نيكو أن البد للخريطة األساسية العناصر القطاع يوضح ولكي -

.الرئيسية التضاريسية األشكال مع متعامدا القطاع
 ال تىح مستقيما خطا يكون أن يستحسن القطاع محور اختيار وعند -  

 بين اتالعالق تغيير وكذلك النقط أطراف بين المسافات تشويه يتم
.التضاريس عناصر

ب- اختيار المقاييس:
- مقياس المسافات: يستحسن عند وضع القطاع الطبغرافي االحتفاظ  

،)إلخ.. 1:100000أو  1:5000(بمقياس الخريطة  
- مقياس االرتفاعات: ويتطلب  اختيارا شخصيا، فمنطقيا يجب 

ي االحتفاظ بنفس مقياس المسافات الشيء الذي يسمح بتمثيل حقيق
لإلنحدارات، لكن وبما أن المسافات تقــــاس في الميدان بالكيلمترات 

واالرتفـــاعات



ن باألمتار، فإن تغيرهما بنفس القيمة يجعل االرتفاعات النسبية تفقد م
وضوحها إذ يقل الفارق بين المنخفضات والقمم، لدا يستحب المبالغة 

 باستثنـــاء في(في مقياس االرتفاعات مقارنة مع مقياس المســــافات 
):حالة التضاريس المرتفعة كالجبال

 فكلما كانت االرتفاعات النسبية ضعيفة كلمـــــا وجب اختيار مقياس -  
–1:5000(ارتفاع مبالغ فيه بالنسبة لمقياس المسافات 

1:10000–1:20000(،
وإذا كانت فروق االرتفاعات كبيرة واالنحدارات قوية يجب التخفيف  -

، )1:5000–1:4000(من المبالغة في مقياس االرتفــــاع 
:ويمكـن االستعانة بالجدول  التالي



مقاطع طبغرافية بمقاييس مختلفة  



:رسم المقطع الطبغرافي -2
-أ- أوليــــــات: قبل رسم القطـــــاع البـــد من قراءة متــــأنية 

ودقيقة للخريطة ومالحظة النقط الرئيسية والهامة في التضاريس 
.واختيــــار مقاييس المسافات واالرتفاعات وفق هذه المعطيات

يق بعد اختيار نقطتي البدأ والنهاية في القطاع، نربط بينهما بخط رق   
بعد . يرسم بقلم الرصـــاص، ويجب البدأ من الغرب أو الشمــــال

ذلك

م=..... سم  1 مقياس االرتفاع الذي يمكن اعتماده  االرتفاع 
النسبي              

م 50 1:5000 م200أقل من 

م100 1:10000 م300إلى  200من 

م200 1:20000ود  م500إلى  301من 

م400 1:40000 م800إلى  501من 

500/ 1:50000 م800أكثر من 



مقطع من خريطة أركانة



 يكونو الميلمتري الورق إلى يربطهما الذي والخط النقطتين ننقل    
 حوروالم المسافات مقياس إلى ويشير السينات محور هو الخط هذا

.االرتفاع مقياس إلى ويشير الصادات محور هو العمودي
 من قاالنطال االرتفاعات لمقياس بالنسبة الضروري من ليس :مالحظة

.االرتفاع نقط أخفض من ولكن الصفر
 تحدان ناللتي النقطتين ارتفاع أوال ننقل :نقلها يجب التي النقط -ب

 أي االنحدارات شكل أو لقيمة تغيرا تعرف التي النقط ثم القطاع،
.نحدارلال تجدد تعرف التي النقط وكل والسيالن القمم ارتفاع نقط

 القطاع بخط التسوية خطوط فيها تلتقي التي النقط ننقل وأخيرا،   
.األخرى الخطوط ثم ،)السميكة( الرئيسية التسوية بخطوط مبتدئين

.هابعض بأخذ نكتفي متقاربة، جد التسوية خطوط كانت إذا :مالحظة



طريقة نقل النقط من الخريطة الطبغرافية إلى الورق الملمتري



ج- تقديم المقطع الطبغرافي: عند االنتهاء من المقطع، البد من تضمينه كل 
:العناصر الضرورية لتعريفه وإبرازها على الشكل التالي

اسم الخريطة ويوضع أعلى القطاع وفي الوسط، -

نقطة االنطــالق ونقطة : وضع النقط األســـــاسية التي يمر منهــــا المقطع -
أو ) أوديـــة، قمم( االنتهـــــاء، وكذلك بعض النقط التي لهــــا داللة طبغرافية 

،...)قرى، سكة حديدية(بشرية 

 تحديد اتجاه المقطع، وذلك بكتابة فوق نقطة االنطــالق واالنتهاء حروفــــا تشير -
،)غرب:غ -شرق: شـ -جنوب: ج -شمال: ش(إلى االتجاهات الرئيسية 

اإلشــــارة إلى المقـــاييس المستعملة، وهو مقيـــاس المسافات ويعبر عنه   -
بالرسم على المحـــور األفقي بالكلم، وبالعدد وفي أسفل القطاع على اليمين،

ثم مقيـــاس االرتفاع، ويعبر عنه كذلك بالرســــم على طول المحور العمودي 
.بالمتر، وبالعدد أسفل القطاع وعلى اليمين كذلك

)  أ(وأخيرا، اإلشــــارة إلى اإلحداثيات الكيلو مترية لنقطة بدايـــــة المقطع -  
.وتوضع في األسفل على اليسار) ب(ونهايته 



الشكل النهائي لتقديم المقطع الطبغرافي
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لخريطة الطبوغرافيةقراءة المشهد الفالحي من خالل ا
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لخريطة الطبوغرافيةقراءة المشهد الفالحي من خالل ا

د يضم س( طبيعية عناصر  الفال املش ة تضار ة وأخرى  )ومياه وتر  وسكن ةفالحي حقول ( شر
ء ،)ومسالك وطرق  د اختالف ما حد إ يفسر  الذي ال ق .ألخرى  منطقة من الزراعية املشا  صدو

د يأة األرضية املساحات مجموع الزرا باملش نامل طرف من واالستغالل لإلنتاج واملعدة امل .زارع

اط د الزرا يتكون من ا  (habitat)والسكن   (finage)وع العموم، فاملش
ن الفال .  (parcelles)واملشارات ة تم شر ا جماعة  و مجموع األرا ال تمتلك اط  حة، وا

ة أو عرفيا . وقد يكون امللك إما قانونيا عبارة عن رسوم عقار

اص، عدة أو  ص ملكية  األرضية القطعة ف باملشارة يتعلق فيما أما  ساحةم وتختلف أ

ال، نفس داخل أو  آخر  إ جغرا مجال من املشارة ة تكون  بحيث ا م صغ اال   ا بلية تا  ا

االت  أو  واملتضرسة افة ا افة، وشبه )الواحات( ا ة وتكون  ا  وتتخذ .ليةالس املناطق  كب

اال  املشارات س حسب تختلف ندسية أش ا ا يقوم ال اإلعداد وعمليات التضار  تكون  وقد ن،الس

.مفتوحة أو  مسيجة



-
-
-
-
-



د ذا يتكون  د ذاو . مغارس ع يحتوي  ما وقليال  املوسمية بالفالحة خاصة بمشارات من املش  املش

ول   غلب ضاب الس ية وال , االطلن

طة  مقتطع من خر
1/50000تيفلت    





د ذا يتكون    ةر  او  وخضر  حبوب من موسمية فالحات تضم مسيجة مشارات من املغلق املش

ون السياج الذي يحيط ،،  ت :من  باملشاراتو

ي سياج- ار من يتألف الذي و نبا ات أ .و

ون  سياج- .حديدية أسالك من م

ارة، من ون م سياج- نصب ا
ُ
ل ع ت قول  تحيط أسوار ش ون   ،نالعد لعملية خضعت ال با   ت

قل جوانب ع مصففة ية غ ولكن ا .مب

ارة بالطوب بم سياج- يازة يحيط واالسمنت وا وانب ل من با   .ا

ن يجمع ركبم سياج- ن ب ا تم ال األنواع من أك أو نوع .ذكر



افية لسيدي سليمان  طة الطبوغر ر ا محادية   1/50.000مقتطع من ا ل جل ندسية الش ة و شمل مشارات كب و 
ل الغرب  س ة للقطاع السقوي الذي أقامه املعمرون  طوط املواصالت و موروثة عن املرحلة االستعمار



ط ا محادية  ل جل ندسية الش ة و شمل مشارات كب ة ملنطقة سيدي سليمان و  و وط مقتطع من الصورة ا
ل الغرب  س ة للقطاع السقوي الذي أقامه املعمرون  املواصالت و موروثة عن املرحلة االستعمار



افية لسيدي سليمان  طة الطبوغر ر ام   1/50.000مقتطع من ا ة ومختلفة اال شمل مشارات صغ ة و  ولصورة جو



ال ،،  ذا النوع من ا داخل 

 الفال املغلق نجد مشارات

ل رق ة عل ش ع فالحية صغ

ال ومحاطة  مختلف األش

ارة اقتلعت م ام من ا ن بر

يجة االستصال  ح املشارات ن

و  ق العدن كما  عن طر

طة اسفي برا ال  خر س ا

بدوزة 



 ضبة عن عبارة املنطقة

ال عرف  لسية  يةارس اش

اع ع الفالحون  عمل  ان

ارة  باألرض العالقة ا

ل ع وأقيمت  سياجات ش

 من شبكة عنه نتج الذي ال

عات  واملستطيالت املر

 ةاملساح حيت من املتفاوتة

م , وا



ندسيا واخر د فال منظم تنظيما  ن مش د فال مختلط يجمع ب ن  مش يجمع ب

تون   الزراعات املوسمية والغراسات والز





د فال ،،  و مش و

د  ن املشا يجمع ب

الفالحية املغلقة 

واملفتوحة 





شر  د ين ذا املش

 خصوصا  املناطق

بلية الوعرة حيث  ا

س يازات املن طة تقل ا

عمد  الصاحة للزراعة و

ان إ اعداد  الس

 مدرجات فوق السفوح

قصد تمديد ا 

ذه  شر  الفال ون

د  األودية  املشا

بلية باالطلس ال كب ا

ي و اودية ب  الغر

يزناسن  الشرق 

ذه  وتمارس فوق 

املدرجات الغراسات 

ضر وزراعة ا





مكن ي و في املغر ال الر مة ال تطبع ا ة امل شر شآت ال ن  عت السكن من امل ن نوع التمي ب
افية  طة الطبوغر ر ن من خالل ا س : رئ

السكن املتجمع -
السكن املتفرق  -

ا  م ال لعدة عوامل وظروف أ شاره با في وان ع السكن الر : تتحكم  توز

افية:العوامل الطبيعية- سان يبحث عن الطبوغر بة واملناخ واملياه ، فاإل س وال املالئمة  التضار
ساعد ع ممارسة الزراعات وتوف ة للزراعة واملناخ املالئم الذي  بة الغنية أو الصا  املرا وال

.والغابات

ة- ا لبناء قرى نموذجية خاصة  إطار :العوامل السياسية واإلدار ق مصا  كتدخل الدولة عن طر

.تطبيق سياسة اإلصالح الزرا

ثمارات وطرق املواصالت ينضاف إ:العوامل اإلقتصادية شار االس شطة االقتصادية وان  ذلك األ

ة  ة ع املستوى ا وعقار شر موعات ال اري الوضع العق(      عوامل اجتماعية كتنظيم ا

ية ) السائد )وجود زوايا وأضرحة( ودي



ن رئ ن مجموعت في وعموما نم ب ال السكن الر ام ألش ذه العوامل  تنوع  م  سا ال و ن ألش ت س
في :  السكن الر

في املتجمع - السكن الر
في املتفرق - السكن الر

السكن الريفي المتجمع

ع افق التا ا ببعض بواسطة املنازل أو املر عض ي  ذا النوع من السكن تصل املبا ا، وحسب   ة ل

طة الطبوغر  ر افية للمغرب يأخذ السكن املتجمع عدة أسماء  ا غر ات واألقاليم ا و ا افية ف

ضاب األطلسية الداخلية ، و إغرم باألطلس املتوسط والكب ول وال ،و دشار  س دوار  الس

ف وأ ة القصبة أو القصر بالواحات املمتدة جنوب األطلس الكب. دير بمنطقة سوسڭجبال الر  وملو

.  العليا

يف ال ذا التص يف السكن املتجمع إ عدة أنواع ، ومن املعاي األساسية ل مكن تص كثافة و
ال وموض شاره  ا ل العام الذي يأخده ان سيج املب ، والش عه الطبوغرا العمرانية أو كثافة ال

سبة ل الفال . واملوقع بال



كذا نم.  البنايات املكونة له  تختلف درجة السكن املتجمع حسب درجة تقارب أو تباعد  ثالث و 

: أصناف من السكن املتجمع 

اص - .ال يتوفر ع أسوار أو أحصنةو سكن و أو املتالحم السكن امل
 

احم - اف: السكن امل دران او بواسطة املر ا بواسطة ا ي متصلة فيما بي اوتكون املبا عة ل .ق التا

ا البعض بوجود ساحات فا: السكن املفكك- عض ا منفصلة عن  افق رغة عبارة وتكون البيوت ومر
ن مثال سات ور و .عن 

توزيع السكن الريفي حسب كثافة السكان 



 السكن المتراص تكون األبنية
: متالحمة وهو  نوعان 

ا سكن متراص محاط بأسوار كم -  
هو الشأن في قصور الواحات 

الجنوبية 

1/50000مقتطع من خريطة الريصاني  

 نموذج لسكن متراص مغلق ينتصب
وسط الواحة او في هوامشها حول 

    مدينة الريصاني بمنطقة تافاللت
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مغلقسكن متراص 



ى وهو ال يتوفر عل: سكن متراص مفتوح 
يظهر : أسوار كما هو الشأن في القصور 

ينها على شكل مربعات سوداء متالحمة فيما ب
ة كما أو بقع تتضمن خطوط مائلة جد متقارب

ر هو الشأن في مرتفعات جبل زرهون بدوا
المغاسين ودوار مساوة 

1/50000مقتطع من خريطة بني عمار   



نموذج لسكن متراص مفتوح



:السكن المتزاحم 
بينها  تكون األبنية متقاربة فيما

كما هو الحال في خريطة ادمين 
يظهر على جانبي مجرى واد 

سوس مجموعة من القرى 
المختلفة االحجام 

وهي عبارة عن سكن متزاحم 
.والفراغات بين الدور قليلة 



1/50000مقتطع من خريطة وزان  

لية سكن متزاحم في منطقة جب
)منطقةجبالة بالريف(



طة قلعة السراغنة    1/50000مقتطع من خر

سكن مفكك 



طة ب مالل  1/50000مقتطع من خر







تظم شآت السكنية وغ السكنية ال قد ت و عبارة عن مجموعة من امل ل من السكن  ع طول  ذا الش
ر أو قدم سفح ق أو ساقية أو  .طر

طي بمنطقة عبدة  طة آسفي (نموذج للسكن ا )1/50.000خر



ق الطرق أو امل ات مختلفة عند مف ية  اتجا ل النج عندما تتفرع األب ذا الش بلور  .سالكي

ل النج  طة سيدي يح زع(نموذج للسكن ذو الش )1/50.000خر

ا و  ة السكنية م ل النج اذ نالحظ ان مرافق القر ذا الش ة سيدي يح زع  نموذج ل غ السكنية قر
ات مختلفة تظم عل طول الطرقات  اتجا ت



ذا الش عض األحيان عن  عب   لمة دوار ما ا  ل الذي ذا النوع من السكن يميل إ االستدارة و
تظم ع منواله خيام الرحل وانصاف الرحل تاركة بذلك فراغا  الوسط خاص باملوا . انت ت

ل املستدير   طة ملوسة (نموذج للسكن ذو الش )1/50.000خر





ة ممتدة ذا السكن نوع من التال والتفرع أحيانا ا نوى صغ عرف  ات  بالرغم من تجمعه العام   اتجا
ا  عض يا عن  س .مختلفة كما اننا بصدد شظايا متناثرة متباعدة 

ل السدي    طةآيت(نموذج للسكن ذو الش ر  خر )1/50.000اور





ل السدي    طة ملوسة  ا (نموذج للسكن ذو الش )1/50.000خر



ن عدة موضع طبوغرافية   مكن التمي ب ال و في مواضع مختلف  ا القمم والسفوح يحتل السكن الر
بلية ة واملمرات ا ر افات واملصطبات ال وموضع ا

سك القمم

أ إ  ذا النوع من السكن ي
ة األماكن املنيعة واملرتفع

اعية إما ألسباب دف.طبوغرافيا
ات التا خية خصوصا  الف ر

ة  ذا  باإلضافة إ. املضطر
ناك حواف ب الدفا  ز الس

أخرى كتال خطر 
لك الفيضانات والسيول  وكذ
ال الزرا  ح ا محاولة ر
 بتخصيص األماكن الوعرة

.  للسكن 
ي  ف الغر طة طنجة  (مثال للموضع املنيع بقمم الر )1/50.000خر
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الدراسة الحضرية من خالل الخريطة الطبغرافية

  مالاالستع لمظـــاهر واقعية صـــورة الطبغرافية الخريطة تقدم
  اتالمعلوم أن غير .الجغرافي المجال لها يخضع التي واالستغالل

 الزمني عدينالب باعتبار نسبية تبقى الطبغرافية الخريطة تقدمها التي
.والمكاني

  ة،الخريط مقياس حسب الممثلة المعلومات كثافة تختلف كما    
 ال كمــــا .1/100000 أو 1/50000 أو 1/25000

 كــــــالزراعات الظواهر كل تمثيل الطبغرافيةالخريطة تستطيع
 مجالال في سواء األراضي ملكية أو المثال سبيل على الموسمية
.القروي أو الحضري
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 فالخريطة ال تبرز إال األشكـــال التي تطبع الحيز الجغرافي بصفة     

المدن والقرى ( دائمة كالمستوطنات البشرية والتجمعــــات السكنية 

وبعض البنــــايات اإلدارية والصحية ) بنوعيهـــا المتجمع والمتفرق

السكك (والثقـــافية والسيــــاحية والصنـــاعية وطرق المـــواصالت 

وبنيـــات التجهيز الكبرى ..) الحديدية، والطرق باختالف أنواعهــــا

أما المجاالت البيضاء فوق . كالمطارات أو تلك الخاصة بتنظيم الري

الخريطة فتهم إما االستعماالت المؤقتة والموسمية للمجال في العالم 

القروي أو المجاالت الفارغة غير المبنية بالنسبة للمجال 

 .الحضري



والمجال الحضري هو عبــــارة عن مضمون اقتصـادي واجتمـاعي      
وثقــــافي وحضــاري معقد، فالمدن تمثل تكتال في مجال معين للسكان 
والرســـاميل ووســـائل اإلنتاج، وتعتبر كذلك مجـــاال لتركـز القطاعات 

كالنقل (والوظــائف التدبيرية ) الصناعة التقليدية والعصرية(اإلنتاجية 
، إضافة إلى الوظــائف )والخزن والجمع والتوزيع والتجارة والخدمات

.الثقافية واإلدارية واالجتماعية والترفيهية
:وتختلف المدن عن بعضها البعض حسب    

الحقبة التاريخية التي أنجزت فيها،•

االنتماء لدول الشمال أو الجنوب،•

،)مدن كبرى، متوسطة، صغرى(الحجم الديمغرافي والمساحة المبنية •
الوزن االقتصادي والمكانة الجهوية التي تحتلها،   •

...).تأطيرية أو إنتاجية(الوظيفة الموكلة إليها •



التي  لكن في دراستنا هذه، سوف نركز فقط على أهم المظاهر الحضرية     
:وتتمثل هذه األخيرة في. تقدمها الخريطة الطبغرافية

الموضع والموقع،•

التصميم ومراحل النمو،•

النسيج الحضري ومختلف استعماالته،•

.األنشطة•
  

ر هو اإلطار الطبيعي الذي تقوم عنده المدينة بكل ما يتوف: الموضع -1
 ويعتبــر...). تضاريس، تربة، نبـــات، مياه(عليه من موارد محلية 

عنصر الماء حاسما في قيام العديد من المدن في المغرب إمـــا على 
ضفاف األودية أو عند منــــابع العيون أو في المناطق ذات الفرشة 

.المائية الغنية أو على طول السواحل



كل فالموضع يحدد وينعكس كذلك على التوسع الحضري وعلى الش•
.  والتصميم العام الذي تأخذه المدينة

اف والمواضع متعددة يمكن أن ترتبط إما بتضريس معين، أو بضف•
.األودية أو السواحل

:وتضم كل من  :المواضع التضاريسة -أ
 الموضع الحصين يختار المكان العالي الصعب الوصول كالمتون•

ة والتالل والجبــــال وغالبا مــا كــــان يرتبط في السابق بالوظيف
،)مدينة موالي إدريس زرهون. (الدفاعية

،)وتحتله كل من مدن خريبكة و مكناس(الموضع الهضبي •
،)سوق أربعاء الغرب(الموضع السهلي  •
،)مدينة شفشاون(موضع المنحدرات •
،)مدينة بني مالل(موضع قدم الجبل •
).مدينة إيمينتانوت(موضع فم الجبل •



الموضع الحصين



موضع المنحدرات



موضع قدم الجبل



موضع فم الجبل



،)وتحتله كل من مدن المنزل وخنيفرة(موضع وادي •
قطعه موضع إفجيج عبارة عن فتحة طويلة داخل تضريس حاد ي•

طبق وين(مجرى مائي وتُستغل مثل هذه الفجوات إلقامـــة المدن 
،)هذا على مدينة تطوان

ذه موضع فج وتُسهم أهمية عملية المــــرور فـــي خلق مثــل ه•
،)مدينة فكيك(المواضع 

قد  موضع الحوض فعندما تنفتح األحواض في جهة من الجهات•
،)مدينة صفرو(تُشكل مجاال لقيام المدن 

 الموضع المركب وهو عندما تمتد عناصر المدينة فوق وحدات•
).  كمدن فاس أو تازة(طبغرافية متباينة من حيث الشكل 



موضع فج



موضع إفجيج



:وتضم كل من: المواضع المرتبطة باألودية والسواحل -ب
رهــا موضع العبور ويـــوافق أسهل منطقة تمكن اإلنسان من العبور عب•

مدينة مشرع (إمـــا بسبب عدم تعمق الواد أو وجــــود جسر 
،)بلقصيري

موضع منعطف واد وأهم مثال على ذلك موضع مدينة القنيطرة•

،)مدينة العرائش(موضع مصب •
ع موضع رأس بحري ويرتبط هذا النوع بوجود رؤوس صخرية تندف•

داخل البحر لتشكل جزيرة صغيرة مثل مدينة الصويرة،

موضع خليجي كمدينة طنجة،•

موضع شحرة كمدينة الحسيمة،•

.موضع شبه جزيرة كمدينة سبتة•
 



موضع العبور



موضع منعطف نهر



موضع مصب



موضع رأس بحري



موضع خليجي



موضع شحرة



موضع شبه جزيرة



هو وضع المدينة بالنسبة لمجموعة من األقاليم وطرق :  الموقع -2
.  المواصالت التي تحدد عالقة المدينة بمجالها الخارجي

:والمواقع متعددة نذكر منها 
موقع ممر كمدينة تازة،•

موقع محور مواصالت سكة حديدية أو طريق برية كمدينة تيفلت،•

موقع تقاطع الطرق مثل مدينة فاس،•

موقع ميناء أو مطار كأكادير، •

موقع التقاء شبكة من الطرق مثل مدينة الدار البيضاء،•

موقع حدودي كمدينة وجدة،•

موقع اتصال تضاريسي كمدينة بركان،•

.موقع مضيق مثل مدينة طنجة•



موقع ممر
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موقع اتصال



موقع حدودي
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موقع محور مواصالت 
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موقع تقاطع الطرق



التصميم ومراحل النمو: بنية المجال الحضري -3
ذه تنتظم المنازل ومختلف المرافق في إطار أحياء، ومجموع ه   

اك من وهن،. األحياء تشكل تصميما عاما للمدينة يعبر عن شكلها
 المدن من نمت نموا طبيعيا بدون خطة مسبقة، وأخرى قد قامت
 على أســــاس خطة موضوعة، كمـــا نجد أيضا مدنـــا تجمع بين

.  الظاهرتين معا
:  أما أشكال النمو فنميز فيها بين األنواع التالية

ةخطة ذات حلقات دائري -خطة شطرنجية   -خطة شريطية    -
شكل نجمي أخطبـــــوطي -خطة ذات حلقـــات نصف دائرية   -
)انظر األشكال التالية. (المدن متعددة النوى -





الشبكة الحضرية أو األشكال التفصيلية للتصميم-
لمجــــال ونقصد بها تلك الجزيئات أي أدنــى خلية يُجزأ إليها ا      

تُشكل  الحضري لكي تحتضن إمـــــا منشآت سكنية أو اقتصــادية
.أحياء المدينة

:  وتتميز أشكال الشبكة الحضرية بنوعين     
إما شبكة غير منتظمة ال تخضع لتخطيط هندسي، -
.إما شبكة منظمة تخضع للتخطيط العمراني -

ـال وتمكن قراءة الخريطة الطبغرافية من معرفـــة هذه األشكــــ    
ة مثل كمــــا تمكننا بعض األسمــاء داخل الخريط. والتمييز بينها

ة مصنع أو مدرسة أو إعدادية أو ثانوية أو قيادة أو مركز الشرط
زاولـــــة أو مستشفى من أخذ فكرة تقريبية على نوع األنشطة الم

.في المجال المدروس



:وهي متنوعة: أنشطة المدينة -4
األنشطة اإلدارية والعسكرية،-
نقل الصناعة والتجارة والتعدين وال(األنشطة االقتصادية -

،)وباقي الخدمات الحضرية
األنشطة االجتماعية،-
األنشطة الثقافية والدينية،-
.  األنشطة السياحية والترفيهية-


