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PLANNING STANDARDS AND 
BUILDING REGULATIONS

The urban development that has started in 1970 
and continues unti l  today is producing horizontal 
urban growth in al l  regions of the country, that 
fosters what is called ”sprawl“. Urban sprawl re-
sults in low density residential areas that take a 
lot of land for few people to house, high costs 
for access and services, diff icult implementation 
of economical public transport systems, expen-
sive water supply and sewage systems and the 
need for more roads all  together taking more 
land and causing more environmental stress. 

Building regulations in Muscat focus exclusively 
on the freestanding vi l la (or mult istory building) 
as the basic unit of any sett lement. The free-
standing single vi l la as predominant house type 
is not at al l  appropriate to the local cl imate. As 
the houses are without any insulation, as they 
are exposed to the sun towards all  directions, as 
there are hardly green elements to cool down 
the temperature, the buildings need at least one 
AC device per room. As a result electricity con-
sumption is extremely high. 

The planning standards and building regulations 
to be fol lowed concerning the hierarchy and the 
width of streets, as well as the setbacks create 
huge areas of low densit ies with high consump-
tion of land. Land however has to be considered 
as a l imited resource that is not renewable. 

معايير التخطيط وأنظمة : الدافعة القوة
البناء

ةنتجموتستمر حتى اليوم 1970ة في عام بدأت التنمية الحضري
النمو الحضري األفقي في جميع مناطق البالد، و تعزز ما يسمى 

" . العمرانيالزحف" ب 
:اآلتىنتائج الزحف العمراني 

لتي تأخذ الكثير من األراضي انخفاض كثافة المناطق السكنية ا-
؛عدد قليل من الناسالسكان 

كاليف عالية للوصول والخدمات، ال يمكن تشغيل أنظمة النقل ت-
العام من الناحية االقتصادية ؛

؛العاليةكلفة إمدادات المياه و أنظمة الصرف الصحيت-
المزيد من األراضي ، استغاللالحاجة لمزيد من الطرق ، مع-

.سبب في مزيد من اإلجهاد البيئيمما ت
بناء الأو (ابذاتهالقائمةتا على الفياليحصرأنظمة البناءتركز

تعتبر.مجتمعباعتبارها الوحدة األساسية في أي ) متعدد الطوابق 
لمناخ اناسبيال، الذيمنزل السائدالقائمة بذاتها نوع الالفيال

ألشعة معرضةبدون أي عزل و البيوت تكونحيث ،المحلي
اء عناصر خضره بالكاد توجدكل االتجاهات ، كما أنمنالشمس

المباني تحتاج مما يجعل المرتفعة،درجة الحرارةللتخفيف من حدة
و بالتالىكل غرفةفيواحد على األقل ئيجهاز تكييف هواإلى

.جدا استهالك الكهرباء عالييكون
ء الواجب اتباعها بشأن ظمة البناالمعايير التخطيطية و أنتخلق 

مساحات شاسعة االرتداداتتسلسل وعرض الشوارع، وكذلك 
. كثافات منخفضة مع استهالك كميات كبيرة من األراضيذات

الموارداالخذ فى االعتبار ان االراضى من ولكن ال بد من 
.غير قابلة للتجديد المحدودة ال

القائم علىالتنقل: القوة الدافعة 
السيارة 
توسيع وتحسين كبير في جميع الخطط الخمسية إلى اعطي اعتبار
،تدعو للرفع مشاريع الطرقاألولوية لوتعتبر.شبكة الطرق

.لدولة كل عامانفقات لالمتزايد
الوظائف بينالمسافات الطويلة بين المستوطنات، والفصل تتطلب 

د اعتماال،مسقط، وغياب وسائل النقل العام الرسميتخطيط في 
تتطلب جميع األنشطة اليومية . السيارةبالمستقلحياةالنمط على 

تمتلك ، لذلكالتعليم لسيارةالىبدءا من العمل للتسوق والترفيه
دة كل فرد من أفراد األسرة عيقضى. عدة سياراتة عادةاألسر

.اكبكرقيادة أو ساعات في السيارة يوميا إما لل
ه تأثيرإضافة إلى،وقت االنتاجحساب علىاالنتقال  ويأتي 
ؤدىيبين األبنية السكنية،كبيرةالمسافات ال. على البيئةالسلبي 

مجموعات كبيرة من السكان ال حيث ان . إلى العزلة االجتماعية
.التنقلاستقالليةمنوسيلة النقل الخاص ويتم استبعادهميملكون 

،نات الثقيلةالشاحوتشكل.الطرقعلىا يحصرنقل البضائع يتم 
البضائع بسبب نقلأيضا بلحركة المرور، لليس فقط عقبة 

الشرب والري والصرف الصحي في جميع مياه وتنقل . الخطرة
إلى الساحلأنحاء البالد من أقرب محطة لتحلية المياه عادة على

.أقرب محطة لمعالجة المياه
مسقط لمسافات الطويلة من القطعخطوط حافالتوجودإلى جانب

العام ال يلعب فان النقلدبي،الى إلى المدن الرئيسية في عمان و
مينى باص الخطوطبعضتؤمن.دورا هاما للمواطنين العمانيين

احتياجات الغالبية العظمى من  تلبيمناطق محدودة والالتنقل إلى
.السكان في المناطق الحضرية

الخاصة بالشركات نقل الالحافالت المدرسية وخدمات قد تقل 
ها من حركة المرور هنا وهناك، ولكنوالمؤسسات الحكومية 

.وسائل النقل الخاصةعن بديالالتشكلليست
، فإنالمتعلقة بالبيئةباإلضافة إلى النتائج السلبية التي سبق ذكرها 

المدى الطويل  تكاليف يخلق علىالتنقل القائم على السيارة 
بسبب إرتفاعن حركة المرور سواءالناجمة عواجتماعية عالية

وعالوة على ذلك . والتلوث البيئياالنفسي دلضغطوااالحوادث، 
المواطنين يستبعد ، ألنهفإنه يساهم في عدم المساواة االجتماعية

كبار السن من التنقلوكذلك سياراتلمالكين لالالغير وقل ثراءاأل
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FAMILY AND LIFESTYLE 
PATTERNS
Residents’ l i fe style patterns have changed from 
the tradit ional l i fe style patterns in oasis sett le-
ments, farms, f ishing vi l lages and port towns 
that were predominant before the Renaissance 
in 1970. The car-based mobil i ty and communica-
tion devices, but also the ubiquitous availabil i ty 
of electricity and water have fundamentally 
changed the social fabric. 

The changing l i fe style patterns have a negative 
effect on the social fabric of the Omani society. 
Due to the re-distr ibution of the population ex-
tended famil ies break into nucleus famil ies. This 
effect also disrupts tradit ional clan structures. 
Ult imately, the changing l i fe style patterns cre-
ate a modern Omani society, albeit not a sus-
tainable one. 

The individual resident and his/her family play 
probably the most passive and conservative role 
within the whole process of urban development. 
The individualization of famil ies on their walled-
in plots is seen as the best way to assure the 
highly estimated privacy. People are reluctant 
when it comes to kind of co-housing schemes, 
which are accepted as social housing patterns 
for low-income population but not as suitable for 
middle class or more aff luent population strata.
The freestanding vi l la, as prescribed in the rul-
ing building regulations, has been internalized 
as the house type that al l  famil ies are looking 
for. State and private housing banks also propa-
gate the vi l la. People don’t care for high costs of 
energy to cool down their properties, they don’t 
care for better insulation of their properties, 
they don’t care for environmental stress that is 
caused by that type of construction and the re-
lated l i fe-style patterns. The cit izens assume no 
responsibi l i ty in return for the land allocated to 
them. 

The fact that a car is indispensable in an area, 
where you don’t f ind neither schools, shopping 
and health care faci l i t ies nor your relatives and 
fr iends close by, causes inconveniences that 
seem to be inevitable to the cit izens. On the 
contrary the car is sti l l  a symbol for indepen-
dence, and prestige and you may complain the 
traff ic jams but won’t change behavior. 
Within interviews people stated that they would 
probably change the car into a less fuel consum-
ing one, but never give it  up in favor for public 
transport.

Mobile communication devices have changed 
the way people social ize. GSM phones reached 
a penetration of two and more phones per resi-
dent of the Sultanate. Recently social media and 
instant messaging services have increased the 
volume of data exchanged via the mobile Inter-
net. Due to the long distances, certain meetings 
do not take place in person anymore. People 
segregate even more.

السيارةاتغييرربما مستعدونخالل المقابالت ذكر الناس أنهممن 
هم غير مستعدون، ولكناخرى تستهلك كمية أقل من الوقودبالكبيرة

وسائل االتصاالتأدت .لصالح وسائل النقل العاميتخلوا عنهاأن
تفاعل الناس عاداتالحديثة كالهواتف النقالة إلى تغيير

و نأجهزة االتصاالت النقالة  الى اثناولقد وصلت.اجتماعيا
مؤخرا وسائل زادتو.مقيم في السلطنةلكل هاتف محمولمن اكثر

من حجم مؤخرا،االعالم االجتماعية وخدمات الرسائل الفورية
نظرا و،عبر الهاتف النقالوالبيانات المتبادلة عبر اإلنترنت 

اعات يستغني المواطنين عن عقد اإلجتمطويلة، المسافات لل
ك السبب وسائل اإلتصال الحديثة، مما ذلالشخصية مستخدمين ل

.يساهم في التأثير على العالقاقات اإلجتماعية وأسرية

أنماط األسرة وأسلوب : القوة الدافعة 
الحياة

من أنماط الحياة التقليدية في تغيرت أنماط الحياة المقيمين
بلدات الصيد التي كانت الواحات والمزارع و القرى ومستوطنات 

التنقلأدى اإلعتماد على.1970سائدة قبل عصر النهضة في عام 
فى كل توفر الكهرباء والمياهوايضا ، وسائل االتصاالتوالسيارةب

أنماط وأثر. النسيج االجتماعيجذرية فىاتتغيرالى مكان،
على النسيج االجتماعي للمجتمع اسلبالمتغيريةأسلوب الحياة

كبيرةاألسر الذلك إلى إعادة توزيع السكان من ويرجع. العماني 
الهياكل العشائرية بأخل تأثير هذا التغيرأيضا.واةإلى األسر الن

مجتمع العماني الفي نهاية المطاف ، وخلقت هذه التغيرات .التقليدية
.لكنه بعيد عن بنية المجتمع المستداموالحديث ،

ة  دورا ربما أكثر سلبية و األسرتلعبوالفرديالقاطنيلعب
بشكل تسكن العائالت.برمتهالتنمية الحضريةاعملية محافظة في 

تشكلباعتبارهاي المحاطة باألسوار،قطع االراضعلى منفرد
عندما يتعلق كثيراالناس تردديو.أفضل وسيلة لضمان الخصوصية 

، كأنماط  سكنية أخرىفي السكنةشاركالمنوع  مخططات باألمر 
ذوي الدخل وتؤمن حاجةلسكن االجتماعي لاأنماطتعتبروالتي 

مناسبة غيرمع األخذ بعين اإلعتبار أن هذه األنماط،المنخفض
.السكانمنلعلية الدخل الطبقات اطبقة المتوسطة أو لل

قوانين ، كما هو منصوص عليه في ابذاتهقائمةالالفيال أصبحت 
بنوكوتشجع.األسرالذى تبحث عنه جميعياالسكانالنمط، البناء

فالناس ال .المنفردالفيالمط نبناءأيضا العامةاالسكان الخاصة و
من خالل اإلسراف في باتأثير السلبي على البيئة ارتفاع يهتمون ب

إلجهاد ال يهتمون باولبيوتهمال يبالون بعزل أفضل و، هدر الطاقة
.البيئي الذي يسببه هذا النوع من البناء و أنماط الحياة ذات الصلة

مر ال غنى عنه في المنطقة، حيث ال يجد سيارة أالحقيقة أن و 
وتباعدقريبة السكان اي مدارس وتسوق ومرافق رعاية صحية

ه ال مفر يسبب المضايقات التي يبدو أن،األقارب واألصدقاءسكن
زال رمزا تالسيارة ال فعلى العكس من ذلك . للمواطنينمنها

وهم مروريةاالختناقات اليشكون منان كانوا لالستقالل والهيبة و
ر يتغيلغير مستعدين همولكنواعون للتلوث البيئي المرافق،

.سلوكهم بهذا الشأن

CAR-BASED MOBILITY
     
One major concern has been given in al l  f ive-
year plans to the expansion and improvement of 
the road network. The priority for roadway proj-
ects accounts for high state expenses every 
year. The long distances between the sett le-
ments, the separations of functions in the zoning 
of Muscat, the absence of formal public trans-
portation require a car dependent l i fe style. All 
daily activit ies ranging from work to shopping to 
education to recreation require a car. Conse-
quently, famil ies own several cars. Each family 
member spends several hours in the car daily ei-
ther driving or been driven. Commuting comes at 
the expense of productive t ime, not counting the 
impact on the environment. The large distances 
also lead to social isolation. Larges groups of 
the population - the young, the old, and the less 
fortunate - have no private means of transport 
and are being excluded from independent mobil-
i ty. 

Transportation of goods takes place exclusively 
by road. Heavy trucks are not just a traff ic ob-
stacle, but also carry dangerous goods. All pota-
ble, irr igation and wastewater is trucked across 
the country from the nearest desalination plant 
usually on the coast back to the nearest water 
treatment plant. 

Besides the long distance bus l ines from Muscat 
to major cit ies in Oman and to Dubai, public 
transport does not play an important role for 
Omani cit izens to move around. The few mini-
bus l ines cover l imited areas and don’t cater for 
the majority of the urban population. 
School buses and shutt le services by companies 
and governmental institutions may reduce traff ic 
peaks here and there, but are no alternative to 
individual car based transportation. 

Other than the the already mentioned negative 
outcomes related to environment on the long run 
car based mobil i ty creates high social costs, 
caused by traff ic accidents, stress, and environ-
mental pollution. It contributes furthermore to 
social inequality as it  excludes less aff luent non 
car-owners as well as elder population from nec-
essary and desired mobil i ty.
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The crowded Sultan Qaboos Highway shows the current dominance of car-based mobil i ty 
in Oman. 

Housing types wil l  be developed towards more sustainable construction and infrastruc-
ture and alternatives of mobil i ty and thereby change famil iy and l i festyle patterns in the 
future. Amrat in 2012.


