
يهيهاستعماالت األرض  ترف ل    ا

    -:مفهوم الترفيه 

أو تجديد النشاط وتبديل الجو  التسليه Recreationالترفيه  

الذهن والفكر  حيويهواستعاده  والمتعهوالروتين اليومي 

 ,   الحيويه األجهزهفي  الفسلجيهوالوظائف 



 والترفيه أن يكون داخل  األستجماممن خالل  لألنسانويمكن

  الطبيعهأو خارجها في  Indoor Recreation    األبنيه

Outdoor Recration  . وممارسه  فعاليهوعند آخرون الترفيه

.   الترفيهيه الرياضيهواسع المدى من الفعاليات  نطاقآتتضمن 

 المفتوحهكما يشمل الترفيه على التنزه في المناطق الخضراء 

وغيرها  السينمائيهومشاهده األفالم  الرياضيهوممارسه االلعاب 

. 



 أن النشاط السياحي والترفيهي يعد أحد أهم الوسائل في استغالل

وكذلك يسهم في . واألنجازالوقت فهي توفر للفرد الشعور بالرضا  

وبالتالي فهي تجربه فرعيه تساهم في اثراء , زياده وعيه واطالعه 

 . لدى الفرد  المتراكمهللفرد أي الخبرة  الكليه الشركه

 مجرد احتياجات كماليه كما كان ينظر  الترفيهيهلم تعد الخدمات

لهذا فان مدى توفر . من متطلبات السكان  جزءآاليها بل أصبحت 

للحكم على  المهمهيمكن أن يعد احد المؤشرات  الترفيهيهالخدمات 

 . تقدم وتأخر االقليم 



لخدمات  يهيها ترف ل د  ا  في بغدا

  معالم رئيسيه في مدينه بغداد   والسياحيه الترويحيهتعد االماكن

 ,ألنها تمثل أحد الوجوه المهمة لنشاطات الفرد 

 التي تقدمها هذه األماكن ال تنشأ  الناجحه الترويحيهوالفعاليات

حتميه للتخطيط الدقيق  نتيجههي  وأنما,  الصدفهعن طريق 

 ,   الماديه واألمكانيات



 الشامل لمدينه  األنمائيتقرير المخطط  بغدادفيحددت امانه

 باألعتبارآخذه   الترفيهيههيكل المناطق  2000بغداد حتى عام 

في حساب الحاجه الى  واألجتماعيه المناخيه المدينهظروف 

      -:تي للمساحات  اآلوقد أقترح الهيكل  الترفيهيهالمساحات 

1-  المتنزهات ) وتشمل  العامه لألستعماالت كليآمخصصه

على مستويات (  المشجرهوالساحات والميادين والشوارع 

في المناطق  الترفيهيهالمركز والقطاع والحي فضال عن المراكز 

 . المحيطه

 



ا -2 ي عماالتمخصصه جزئ مه لألست ا ع ل وتشمل  ا

مالعب  ل ها اضي ري ل ع  ا طا ق ل وا مركز  ل ا وى  مست ى  عل

ئق  ا حد ل ا هفضال عن  ي ت ا ب ن ل ن  ا وا حي ل ا ق  ئ ا  .  وحد



لخدمات  ا يير  يهيهمعا ترف ل  :   ا

 الترفيهيهلتوفير الخدمات  مدروسههناك معايير 

   والمدينهعلى  مستوى القطاع (المتنزهات )  

شركه  أقترحتهاوالجدول االتي يبين المعايير التي  

 :  في تخطيط مدينه بغداد  وايديالن



 النفوس  المستوى

 نسمه 

 المساحه العدد  المعيار 

 بالهكتار 

  مستوى

 القطاع 

 

(4000-

5000) 

متنزهات 

 نسمه \2م1
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مستوى 

   المدينه

(100000

-

150000) 

 متنزهات

 \2م2

 نسمه 

 

1 
20           

     



   الطالبهإعداد 

 هنادي عادل  

 مرحله ثالثه  

  باشراف

 د صالح داوود .أ 


