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المستخلص
هذا المشروع ٌُعنى بدراسة إستعماالت االرض والمشهد الحضري للشوارع التجارٌة وتم أختٌاار
شارع الكرادة داخل فً قطاع الكارادة وذلا لتضاخم الطلا التجااري علاى هاذ المنطقاة وٌعاد حالٌاا ما
الشوارع التجارٌة المهمة على مستوى مدٌناة بغاداد  ,لاذل تولاد هناا نتٌجاة هاذا الطلا زخام ماروري
حاااد وعجااز فااً مواق ا السااٌارات وتجاااوزات علااى المراف ا العامااة وتشااو للمشااهد الحضااري نتٌجااة
العشوائٌات الحاصلة فً االستعمال التجاري ( الباعة المتجولو ).
لكل ما تقدم فهذا المشروع هو محاولاة لرصاد كال تلا السالبٌات أعاه وأٌجااد الحلاول علاى وفا
المعاااٌٌر التخطٌطٌااة السااتٌعا الطل ا الحااالً والمسااتقبلً وع ا طرٌ ا أمثلااة موجااودة فااً دول العااالم
المتقدم .
لقااد قاماات الحلااول علااى أسااا خل ا مراكااز تجارٌااة ( مااوالت) تقابلهااا مواق ا للسااٌارات وذل ا
السااتٌعا الباعااة المتجولااو ولسااد العجااز فااً مواقا السااٌارات  ,وتاام إختٌااار مواقا هااذ المراكااز فااً
مناط تركز الحركة التجارٌة م مراعاة ملكٌة االراضً ووجود قط االراضً الخالٌة .
ولما كا لتنظٌم أثاث الشارع وصٌانة واجهاات المباانً االثار االكبار فاً الواجهاة الحضارٌة فلقاد
قام هذا المشروع بوض بعض الحلول لضما تنظٌم المشهد الحضري للشارع التجاري.

Abstract

This project is a study for the land uses and urban landscape of the
commercial streets, the project selected al Karrada street in alKarrada
district to commercial demand inflation in this region and currently it is a one
of the important commercial streets in Baghdad, therefore, that generate a
momentum severe traffic ,an abuses of public utilities and a warp of the
urban scene as a result of indiscriminate urban development's for commercial
use and a great demand to public car parks, which are non-existent in this
region.
Each of the above, this project is an attempt to monitor all those negatives
above and find alternatives according to the planning's standards to
accommodate the current and future demands.
The project gives solutions through creating commercial centers and parking
towers in front of them in selected locations in that street & connecting them
with pedestrian's bridges.
The project has also studied the street furniture & the buildings elevations to
create a nice townscape.

