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I     مقدمة  

صبح البعد البيئي أحد أركان التصميم و التخطيط العمراني، وبرزت أهمية تلك 

اإلعتبارت حين ظهرت المشكالت البيئية و تزايد أعداد السيارات و نمو 

يمكن تطبيقها بالقوانين السكان، و يمكن القول أن هناك إعتبارت بيئية 

والسياسات و آليات التنفيذ، فضال عن اإلعتبارت البيئية و العمرانية التي يجب 

على المصمم و المخطط العمراني مراعاتها و مراجعتها قبل و أثناء تنفيذ 

المخطط العام للشوارع داخل المدينة، و ترتفع قيمة اإلعتبارات البيئية عند تطوير 

عة الخاصة و التي تتسم بقيم معمارية و عمرانية وبيئية مميزة، و المدن ذات الطبي

كيفية التعامل مع تلك المشكلة و طرق حلها، حيث تعاني بعض المدن اليوم من عدم 
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التخطيط المالئم والدقيق لحل تلك المشكالت، و إهمال األعتبارات البيئية و  

األصلية، ليس فقط على العمرانية، التي أدت بدورها الى حدوث خلل في بنيتها 

المستوى البيئي و العمراني  بل على المستوى اإلجتماعي و اإلقتصادي ايضا ، 

باإلضافة لمخاطر التلوث الناتج من الغازات الضارة و كذلك التلوث الضوضائي 

الناجم عن تلك المركبات، و التي تؤدي الى حدوث اضطرابات نفسية و صحية على 

العامل البيئي واإلجتماعي كأولوية عند تطوير تلك  ساكنيها، حيث يجب تضمين

 المدن.
 

 مشكلة البحث:  1.1

إن التغيير أو التعدي على الطبيعة البيئية و العمرانية لبعض المدن القائمة، دون 

وعي أو دراسة كافية، خاصة عندما تتسم بقيم معمارية و عمرانية مميزة، ستؤدي 
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 Abstract— Population growth and urbanization is one of the most important 

manifestations of modern civilization, this growth has been actively involved in 

transportation means development(s), and was one of the most serious consequences 

resulting from the weakness of the efficiency of the current road networks to 

accommodate those variables, and how to deal with that problem and ways to resolve 

them. With high considerations of preservation of environmental infrastructure and 

physical infrastructure. Where some cities today suffer from the lack of proper planning 

and flour to solve those problems, especially when it concerns the environmental values 

and civilization of those cities, which led to a big failure or partial inside it, not only on 

the physical level but also on the environmental and social and economic level and quality 

of life, as well as the occurrence of psychological disorders and acute health for those who 

live in those cities, where the research aims to reduce the negative effects resulting from 

the urban planning solutions and others studied, when developing the axes of movement 

in cities, which are the values of urban and architectural and ecological, and draw the 

attention of those concerned with the affairs of urbanization and the development of the 

importance of sustainable environmental solutions, and alternative bridges, cars, such as 

Using a vacuum under the earth as important solutions in maintaining the environmental 

nature and physical infrastructure and the architecture of those cities, combining 

research among several methods to achieve the objectives of the study, the inductive 

method survey and discuss the results of  a field survey to identify the opinion of a sample 

of the population and opinion owners and inspiration for designers in the extent of the 

effect of the scheme of development and bridges on the physical environment and the 

social study, and gauge the extent of the positive and negative aspects of the new scheme. . 
 

 أ
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حتما الى مشاكل بيئية و إجتماعية و صحية حادة على قاطنى تلك المجتمعات و ربما 

 ستؤدى الى هجرتها مستقبال. 
 

 تقوم الدراسة على فرضيتين اساسيتن، وهما:: الفرضية البحثية 2.1

الحلول البيئية المستدامة و تعظيم أهمية االعتبارات البيئية عند تطوير المدن  ●

ذات الطبيعة الخاصة و التي تتسم بقيم معمارية و عمرانية وبيئية مميزة، 

 سترفع من قيمتها الحضارية و العمرانية ، وجودة الجياة بها. 

التدخل الغير مدروس عند تطوير بعض المناطق ذات السمات المميزة  في  ●

بنيتها البيئية و العمرانية، و التى يكون من شأنها ان تدعم الحفاظ عليها في 

جزئي  كل من بنيتها البيئية و العمرانية، ستؤدى الى حدوث خلل كبير أو

المستوى  العمراني بل على داخلها، ليس فقط على المستوى البيئي و

 اإلجتماعي واإلقتصادي. 

 هدف البحث:  3.1

الحد من اآلثار السلبية  عند تطوير محاور الحركة بالمدن القائمة، والتي  ●

 تتسم بقيم معمارية و عمرانية و بيئية مميزة. 

توجيه نظر المعنيين بشئون العمران و القائمين على تطويره بأهمية الحلول  ●

البيئية المستدامة الهامة، والبديلة عن كباري السيارات خاصة في المدن 

 القائمة ذات الطبيعة الخاصة. 

 محاور البحث:  4.1

 يتناول البحث بالدراسة والتحليل ثالث محاور رئيسية:

نظرية" و تتناول االعتبارات البيئية و المحور األول : " الدراسة ال ●

 العمرانية لمحاور الحركة

المحور الثاني: " الدراسة التطبيقية" و تتناول دراسة التغيرات الحادثة في  ●

 منطقة الدراسة.

المحور الثالث: دراسة إستقصائية للوقوف على مدى إيجابيات و سلبيات  ●

 خطة التطوير.

 منهج البحث:   5.1

المنهج اإلستقرائي للدراسة النظرية ، و اإلستقصائي في الدراسة اعتمد البحث 

التطبيقية لمناقشة نتائج إستطالع ميدانى للتعرف على رأى عينة من السكان و  

أصحاب الرأي و المصممين العمرانيين و اآلكادميين، فى مدي تاثير مخطط تطوير 

جتماعية لحي مصر شبكة الطرق و كباري السيارات على البيئة العمرانية و اإل

 الجديدة و قياس إيجابيات و سلبيات المخطط الجديد.

 المحور األول: "الدراسة النظرية" االعتبارات البيئية و العمرانية لمحاور الحركة.

II      الحركة لمحاور البيئية اإلعتبارات :  

لكل مدينة طبيعتها و مشاكلها و إمكانياتها الخاصة بها، و هذا ينعكس على 

التصاميم األساسية التي ترسم السياسة المستقبلية للحلول التخطيطية لتلك المشكالت 

 [1التي تعاني منها،  و بما يتالئم و خلق بيئة صحية آمنة. ]

  يمكن تحديد اإلعتبارت البيئية لمحاور الحركة من خالل قسمين، هما:

هي تلك اإلعتبارات التي يلزم أخذها  إعتبارات خاصة بالبيئة الطبيعية للمدن: .أ

في الحسبان أثناء وضع المخطط العمراني سواء القديم أو الجديد، و يلزم لذلك 

عمل الدارسات البيئية المختلفة للموقع، و توضح تلك الدراسة كيفية تحقيق أقصى 

 [2إفادة من الموقع في تحقيق الراحة الحرارية و الحد من التلوث بأنواعه. ]

هي تلك اإلعتبارات التي تلزم   ارات خاصة بالبيئة العمرانية للمدن:إعتب .ب

مراعاتها في التخطيط العمراني التي يمكن إستخالصها من دارسة مشكالت 

العناصر المختلفة للمدينة و األنشطة الناتجة عن تلك العناصر مثل الطرق و 

لتي تهدف الى المرور، و هي مجموعة من اإلجراءات التنظيمية و اإلقتصادية ا

نقل اإلنسان و أنشطته من مكان الى آخر، و عليه يمثل النقل  قطاعا مستقال من 

قطاعات اإلقتصاد المادي، ومهمة التبادل المكاني ألنتاج المجتمع، و بذلك يؤدي 

 [ 3النقل وظيفة ربط جميع قطاعات اإلقتصاد الوطني و خدماته.]

مع ظهور األهمية المتزايدة للبيئة و ضرورة الحفاظ على أنظمتها المختلفة، 

المتمثلة في البيئة الطبيعية و المشيدة و البيئة االجتماعية، حيث أصبح من الضروري 

البحث عن فكر تخطيطي للمجتمعات العمرانية من منظور بيئي يهدف الى تحديد و 

تجة عن األنشطة المختلفة، و ذلك بإدخال تقليل التأثيرات البيئية السلبية النا

التحسينات على تلك األنشطة لتالفي التأثيرات السلبية على البيئة، و أصبح من 

األهمية عند إتخاذ الخطوات لتطوير و تنمية أي مجتمع عمراني مراعاة الوعاء 

ى البيئي الذي تتحمله المنطقة من الطاقة اإلستيعابية و ذلك حتى ال تشكل عبئا عل

البيئة، األمر الذي يتطلب دراسة جيدة لمحاور الحركة سواء اآللية  أو المشاه، إذ 

 تشتمل منظومة الطرق و وسائل الحركة على اإلعتبارات البيئية اآلتية:  

 اإلعتباارت البيئية بطرق السيارة و آثارها على بيئة المدينة.  ●

 اإلعتباارت البيئية في تخطيط مسارات الحركة اآللية .  ●

 اإلعتباارت البيئية في تخطيط مسارات المشاه. ●

 اإلعتبارات البيئية بطرق السيارات و آثارها على بيئة المدينة:  1.2

ة العمرانية للمدن، مما أدى إلى ظهور  كان لظهور السيارة األثر الكبير على البيئ

  [2العديد من المشاكل  البيئيةّ، كان أهمها :]

خاصة مع زيادة حجم وكثافة المرور  تلوث الهواء بعوادم السيارات: ●

 بالطرق ومعدل السيولة المرورية بها.

تعتبر الضوضاء الناتجة عن المرور والمركبات  إرتفاع نسبة الضوضاء: ●

و أسلوب   أكثر أنواع الضوضاء تأثيرا على المدينة، خاصة مع كثافة المرور

 تصميم و إنشاء الطرق.

هى مشكلة تحتاج إلى تكثيف  إرتفاع نسبة حوادث الطرق وأمن المشاه: ●

جهود الدول لمعالجة سياسات المرور و الوصول الى تصميم أكثر أمنا 

   [4للطرق و وسائل النقل.]

أدى اإلهتمام الكبير بإنشاء  إهمال المقياس الجمالى و اإلنسانى بالمدن: ●

طرق السيارات إلى إهمال الكثير من مقاييس الجمال و الهدوء على حساب 

اه ومناطق التجمع و مسارات حركتهم والمناطق الخضراء مما ساحات المش

 كان له بالغ األثر على البيئة الطبيعية والعمرانية. 

نتجت عن اإلعتماد على السيارة كوسيلة  اإلحتياج المتزايد للطاقة: ●

مواصالت أساسية على حساب وسائل النقل الجماعي المستدام نظيف 

 [ 2الطاقة،. ]

 اإلعتبارات البيئية في تخطيط مسارات الحركة:   2.2

 

 اإلعتبارات البيئية في تخطيط مسارات الحركة اآللية:  2.2.1

 

 إختيار نوعية الطرق وتكامل الشبكات في المخطط العام من حيث:  2.2.1.1

توزيع عناصر إستعماالت األراضي في المخطط العام بحيث تقل مسافة  ●

 الرحلة، بين المناطق السكنية و أماكن العمل.    

تكامل مسارات شبكات الطرق بأنواعها، فمثال شبكة السيارة ال تغنى عن  ●

اإلحتياج لشبكة ً المشاه و الدارجات، حتى يقل الضغط على شبكة السيارات 

 والتلوث البيئي. و معدالت الحوادث

التخطيط الجيد للخدمات الثانوية بالطرق مثل أماكن عبور المشاه و أماكن  ●

إنتظار السيارات التي يجب أن يكون لها مخطط منفصل يتم مراجعته على 

 فترات. 

تخصيص نسبة من المسطحات كمناطق خضراء حول الطرق و أحزمة  ●

 ت و تحسين مناخ المدينة.شجرية تعمل كفلتر تهوية، للحد من عوادم السيارا

وضع الحلول المرورية للحد من زمن إنتظار السيارات، و توفير الوقود  ●

 والعوادم الملوثة للبيئة.

إيجاد مسارات لحركة المشاه و الدارجات لتشجيع الحركة و عدم اإلعتماد  ●

 (1ش ) على وسائل النقل بصفة أساسية.
 

 سياسات النقل و المرور بالمدينة:اإلرتقاء ببيئة الطرق من خالل   2.2.1.2

إن السيارة الخاصة هي عنصر مشترك لمصادر المشكالت البيئية بالمدينة، 

حيث يجب إعادة النظر في أسلوب الحياة  للحفاظ على متطلبات جودة البيئة التي 

هي جودة الحياة بالمدينة و متطلبات الحركة السريعة التي هي روح العصر الذى 

الذى يتطلب اإلعتماد على وسائل النقل العام بدال من السيارة الخاصة نحياه، األمر 

بقدر اإلمكان، و توظيفها للضرورة خاصة عند أطراف المدن و المناطق النائية و 

 [ 5حين ال يوجد شبكة للنقل.]

 من أهم السياسات الواجب إتباعها لتطوير خدمة النقل العام في المدن :  

 أولوية سير المركبات النقل الجماعي عن طريق: -أ

 تخصيص طرق لسير المركبات بإتجاه سير المرور.  •
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 تمكين دخول المركبات للمناطق المخصصة للمشاة . •

 تنظيم وتوزيع الخدمة بين المركبات العام و المترو.  •

محطات نقل الركاب على الطرق المحورية و القريبة من مناطق  توفير -ب

 الكثافة السكانية.

 توفير شبكة لطرق المشاه وإرتباطها بمحطات خدمة النقل الجماعي  -ج

توفير أماكن إلنتظار السيارات خارج مراكز المدن و بالقرب من   -د

محطات النقل الجماعي .

 

 

 [32( حلول لتخطيط الشوارع الخضراء المستدامة لتكون أكثر كفاءة وفاعلية مع اعطاء األولوية للبيئة واالنسان والكائنات الحية. ]1ش )

 
 

( التكامل في تصميم مسارات و شبكات الطرق ، فتوفير شبكة السيارة ال تغنى عن 2ش )

اإلحتياج لشبكة المشاه و الدارجات، حتى يقل الضغط على شبكة السيارات و معدالت  
 [ 33الحوادث والتلوث البيئي ]

 

 اإلرتقاء ببيئة الطرق : دور التشريعات و    2.2.1.3

تلعب القوانين والتشريعات دوار رئيسيا في التأثير على اإلعتبارت البيئية في 

تخطيط مسارات الحركة، حيث تؤثر في تغيير السياسات البيئية بالمدن والتقليل من 

اآلثار السلبية عليها، وتؤمن المرور وتحد من كوارث الطرق، كما تضع قوانين 

وطا للطرق الخارجية المحيطة بالمدن وعدم السير داخل المدن أو إدارة الطرق شر

 غلق بعض الشوارع وتحويلها إلى شوارع للمشاة، كما تضع القوانين 
 

السرعات المسموح بها لتحقيق معامالت األمان المطلوبة بتلك الطرق، كما تحدد 

العمراني و نسب قوانين التخطيط العمراني نسب مسطحات الطرق في المخطط 

 [1المساحات الخضراء و المتنزهات. ]

 اإلعتبارت البيئية لتخطيط مسارات المشاه:    3- 2

شبكة مسارات  المشاة هي التي  توضح إرتباط العمران باإلنسان الذي يقطن 

المدينة فهي تراعي المقياس اإلنساني الذي يسير في مسارات مخصصة له،  و  

المشاة من مجموعة من المسارات تتالقي في عقد يمكن أن تتكون شبكة ممرات 

[ ومع بداية 6تمثلها الساحات أو التقاطعات، وتعتبر أماكن تجمع المواطنين،]

الستينات إنتابت المدن حالة من التدهور، خاصة بالنسبة للمشاة ومستخدمي 

سياسات المواصالت العامة مع زيادة أعداد السيارات، حيث غابت عن تلك الفترة ال

التي تضمن حماية المشاه وسائقي الدارجات،  لذلك تعد مرحلة تخطيط مسارات 

حركة المشاه أحد العناصر الهامة عند تصميم منظومة الطرق ووسائل الحركة 

 [ 2] بالمدينة.

 أهمية مسارات وشوارع المشاه:      2.3.1

 البعد بها، وخلق االجتماعية الحياة محور الخارجية للمدينة فراغات تعتبر

   [7] به،  واالرتباط باالنتماء الشعور وينمى المميزة للمكان الشخصية و اإلنسانى

 ففراغات وممرات خاص،  بوجه النامية البالد فى كبيرة أهمية الفراغات ولهذه

هذا  كان سواء مع الناس بعضهم البعض،   اجتماعى أكبر تفاعل تحوي المشاة

 [8] جماعية،  محادثات إجراء بدون مقصود أو غير مقصود، أىالتفاعل 

 سواء أيضا اقتصاديا دورا المشاه عالوة على الجوانب االجتماعية،  ولمسارات

 للسياحة،  الجاذب للمدينة العام المظهر على مستوى أو التجارى المستوى على

 مورداً  يكون أن يمكن بالمدينة ومسارات المشاة الخارجية غات الفرا فجودة

 بيئة للمشاة يحتوى فراغ الى الشارع تحول مع تجارتها تنتعش هاماً؛  اقتصادياً 

 .[9]  داخل المدينة أو التسوق او الترفيه للراحة متميزة

أنواع مسارات وشوارع المشاه: تتنوع أشكال مسارات المشاة تبعا للعناصر     2.3.2
 (3اآلتية: ش)

مستويات متعددة  تعتمد على المناخ السائد يمكن أن توجد ممرات المشاة على  •

 و طبيعة البيئة المحيطة.
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يمكن أن توجد على المستوى السطحي، بجوار محاور الحركة او المنشآـت مع  •

 اعتبارات الفصل اآلمن.

 يمكن ان تكون ممرات علوية. •

 يمكن أن تكون ممرات المشاة تحت مستوى سطح األرض.  •

 يمكن ان تتجاور وتترابط مع مسار حركة المواصالت العامة. •

ويرجع إختيار النوع المناسب لهذه المسارات، تبعا لطبيعة الموقع و التحديات 

التى تواجه العملية التصميمية لهذه المسارات وتوفير عوامل اآلمان ، وعالقتها 

لعام و العناصر المجاورة لها و مدي اتصالها المباشر او غير المباشر أو بالموقع ا

الفصل التام اذا تتطلب ذلك خاصة مع محاور الحركة األلية سريعة او حرة الحركة، 

( العناصر المكونة 4[ ويوضح شكل )6]  لحرية وآمان حركة اإلنسان داخل المدينة.

 لمسار المشاة و االنشطة الواقعة عليه.
 

 

( تختلف انواع و تصميم ممرات المشاة تبعا لطبيعة  3شكل ) 

  [7الموقع وتحقيق معدل االمان بها. ]
 

 

و مناطق تفاعل المشاه مع البيئة المحيطة له و االنشطة الواقعة عليه.   ( العناصر المكونة لمسار المشاة 4شكل ) 

[7]  
 

 اتجاهات خلق مسارات مشاه بالمدن المذدحمة:   2.3.3

بعد ما اصبحت المدن مكتظة بالسيارات و فقد المدينة الكثير من مقوماتها 

حاجة ملحة للعودة االنسانية و االجتماعية ، و زيادة نسب التلوث بها ، اصبح هناك  

لتحسين البيئة الداخلية   خللق مسارات و فراغات للمشاه خاصة بالمدن المذدحمة ، 

لها و رفع المستوى االجتماعي سواء لساكنيها او الواردين عليها، ويمكن تحقيق 

 ذلك عن طريق االتي: 

 تحويل بعض شوارع  السيارات الى شوارع  للمشاة. •

أو لعدة ساعات، واستخدامه للمشاة تبعا  غلق بعض الشوارع بصفة دائمة •

 لبرنامج زمنى معلن. 

تحويل مسار السيارات الى أحد الطرق البديلة، وإمكانية ربط الطريق  •

 [2بمحطات المواصالت العامة وتوفير أماكن إنتظار بالقرب منها. ]

العناصر و لرفع الكفائة التصميمية لشبكة ممرات المشاة يجب يراعي التصميم 

 اآلتية:

ممرات المشاة وأنواعها وعروضها و منبع و مقصد هذه الممرات، و سهولة  •

 الوصول لشبكة مسارات المشاة.

يراعى تصميم الرصيف و أماكن الجلوس بأبعاد تحقق الراحة للمستخدمين،  •

 وخدمات ذوي االحتياجات الخاصة.

 لتجمع عليه.تعزيز المظهر الخارجي وتحقيق صورة بصرية جيدة ومناطق ا •

 نوع و مواد اإلنشاء و الفرش و اإلضاءة لهذه الممرات و مستوى تشطيبها. •

 العناصر الرابطة بين ممرات المشاة مثل الكباري واألنفاق.   •

اإلستعماالت الموجودة حول هذه الممرات و دور ممر المشاة في زيادة كفائة  •

 هذه اإلستعماالت.

تساهم في نقل المشاة من نهايات عالقة ممرات المشاة بمواقف السيارات حيث   •

 ( 5[ ش )6الطرق الى المباني. ]
 

 

( عالقة مساراة المشاه و عناصر الطريق اآلخرى سواء بمساراة النقل العام وكيفية  5ش )
الوصول اليها عبر نقاط محددة بالطريق او بحركة السيارات أو بأماكن ترجلهم ، لزيادة معدالت  

   [33اآلمان بالطرق ]
 

 اإلعتبارات البيئة والطابع المعماري والعمراني كقيمة إقتصادية:  2.4

إن إستمرارية بعض المالمح البصرية للمباني في مكان ما تعطي إحساسا 

بالوحدة والقيم المشتركة، مما يؤكد اإلحساس بذلك المكان ككيان واحد، ولقد شاركت 

ات مالية في إمتداد عوامل مختلفة، منها سوء التخطيط ومنها إقتصادي وإغراء

الزحف العمراني أو الوصول الى إمتدادات عمرانية جديدة وربطها بالمدينة القديمة، 

والتى تتسم بطابع معماري وعمراني مميز، مما أدي الى التعدي على الكثير من 

المالمح  والعوامل البصرية الهامة لها وإزالة ما تحويه من مسطحات خضراء 

تنمو وأصبحت من السمات البصرية الهامة والمميزة وأشجار أخذت سنين كى 

للمكان، باإلضافة لألهمية البيئية والصحية التى يكتسبها المكان، ونتيجة لذلك تفقد 

 تلك المناطق قيمة إقتصادية وبيئية كبيرة كانت تتميز بها. 

 إغفال النواحي الجمالية:    2.4.1

المتمثلة في الطابع ال يتم مراعتها في اإلعتبارات التصميمية الخاصة بالمكان 

الكثير من األحيان، حيث نجد اإلنشاءات الحديثة بجوار القديمة في تكوين غير 

متجانس والتى ال تراعى النسب أو اإلرتفاعات أو المقاييس المعمارية والجمالية 

 لها، بل تتنافر مع بيئتها العمرانية.

 وث البصري:اإلعتبارات البيئية وعالقته بالتل  2.5

لقد شاع التلوث البصري نتيجة عدم التجانس بين العمارة والبيئة وغيبة اإلتزان 

واإلختيار الجيد للموقع، مثلما يترائى مع الكتل الخرسانية الضخمة التي تمثلها 

 [ 10]كباري السيارات التى ال تتناسب كتلتها وإرتفاعتها مع البيئة المحيطة. 

 بصري على المدينة: الكباري والجسور و تأثيرها ال   2.5.1

تتنوع مظاهر التلوث البصري للمدينة، البعض يصنعها إما بوعي أو قلة ثقافة 

أو لغياب القانون، أما األخطر هو أن يكون التلوث البصري ناتج من المعنيين أنفسهم 

بشئون المدن وتحسين أوضاعها البيئية،  لذلك كان أحد األهداف البصرية للمدينة 

ل عند المشاهدة وعدم قطع التتابع البصري للفراغ عن طريق هو كسر حدة المل

توفير عنصر التشويق والمتعة، من خالل مشاهدة متباينة ومتتالية، وقد كانت المدينة 

بهذا الوضع قبل إنشاء الكباري العلوية، ومع ظهورها تحطمت المتتابعة البصرية 

ثيرها على القيم اإلجتماعية وضاعت العديد من القيم البصرية للمدينة، باإلضافة لتأ

  (6[. ش )11والبيئية.]
 

 

مدي تأثير الكباري و الجسور على قطع المتتابعة البصرية   يوضج ( 6 ) شكل

   [12]  .للمباني ذات القيمة بشارع االزهر
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 أخطار التلوث البصري:     2.5.2

اإلحساس تكمن خطورة التلوث البصري في إرتباطها بالدرجة األولى بفقد 

لصورة القبيحة حتى أصبحت عرفا، اار اإلعتبارات الجمالية وإنتشار  بالجمال وإنهي

ويؤدي التلوث البصري إلى التأثير على نفسـية اإلنسان، مثل التوتر و الضيق 

والعصبية و السلوك المضطرب، وتزداد سوءا لتصبح أمراضا جسـدية مثل إرتفاع 

تنفس وغيرها، إال أن بعض األطباء أعادوا الضـغط والقلب والسـكري وصعوبة ال

ز اربرؤية مؤثر بصري سلبي لزيادة إف طبيعة اإلنفعاالت الناتجة عند اإلحساس

مادة األدرينالين وهي المادة الهرمونية التي تفرزها الغدة النخامية عند اإلنسان، 

 المخ الهرمون الذي يرفع مستوى ضرباتليفرز مترجمة بذلك ما رأته العينان 

القلب، وبالتالي سرعة اإلنفعال، كما يؤدي رؤية مؤثر بصري إيجابي بالشعور 

بالجمال، وبالتالي زيادة إفارز الكورتيزون في الجسم الذي يقلل من اإلحساس بآالم 

الجسم، وبالتالي الشعور بالراحة والهدوء النفسي، وهذا ما يفسر زيادة مساحة 

 [ 12لمناطق المكتظة بالسكان. ]العدوانية والسلوكيات الحادة، خاصة  ا

 مصادر التلوث البصري:  2.5.3

تتنوع مصادر التلوث البصرع حيث أنها ترتبط بالزمان والمكان بمعني أن 

المكان قدد يكون هو مصدر التلوث وقد يكون الزمان، ويمكن تقسيم مصادر التلوث 

 الي : 

يكون مصدر التلوث ذاتيا عندما يتسبب الشيء ذاته في إحداث   التلوث الذاتي: ●

 التلوث سواء لنفسه أو للبيئة المحيطة ويصبح وجوده شاذا علي البيئة المحيطة.  

 : يحدث من البيئة المحيطة بالعمل المعماري. التلوث المحيط ●

رج  تتحرك القوي المسببة له  في إتجاهين من الداخل إلى الخا  التلوث المتبادل: ●

والعكس، ويندرج  تحت هذا التصنيف وجود مبني حديث في بيئة قديمة أو 

  [10تاريخية لها طابع  حضاري مميز. ]
 

 

 
 (،7تتنوع اشكال التلوث خاصة بالمناطق ذات الطابع، اما بتعلية أدوار بتصميم غير مالئم، شكل )

[. او اقامة جسور و كباري  12(، ]8دعائية غير مناسبة، شكل ) [. او  استعماالت تجارية و 12]
[ . او إقامة مبنى حديث بجوار مبنى ذو طابع. شكل  20( ، ]9تقطع المتتابعة البصرية، شكل ) 

(10[ .)12]   
 

 تتنوع ألسباب يمكن إختصارها فى التالى:   أسباب التلوث البصري:   2.5.4

تكمن في نقص اإلمكانيات المادية مما أدى الي تدهور البيئة   أسباب اقتصادية: ●

 وإهمال النظافة العامة، واستخدام عناصر تجميلة مشوهة للعمران. 

تكمن في اإلهمال في حماية البيئة وإزالة التعديات واألشغال  أسباب بيئية: ●

 ة صحيا وبصريا. الملوثة للبيئ

تكمن في تشويه  البيئة العمرانية سواء الناتجة عن المنطقة  أسباب عمرانية: ●

 بذاتها أو الوافدة  إليها.

تكمن في فقد الوعي والحس الجمالي في المحافظة علي البيئة  : أسباب ثقافية ●

والمبانى وتردى مستوى الذوق العام، إضافة الى بعض السلوكيات اإلجتماعية 

 طئة. الخا

تضارب القرارت، وتجاهل رأي العلماء  :أسباب متعلقة بمتخذي القرار ●

والخبراء خاصة في المجاالت المتعلقة بالعمران وخضوعها لألهواء 

 [ 13والمصالح الشخصية. ]

 أسباب متعلقة بمستوي الوعي للمتخصصين في مجال العمارة والعمران: ●

ناهج الخاصة بالجماليات حيث تحتاج إلى المزيد من اإلهتمام بتدريس الم

 المعمارية والعمرانية. 

تكمن في  ضعف اإلمكانيات اإلجرائية لنزع الملكيات التي  أسباب إجرائية: ●

تمارس أنشطة دخيلة أو فيما يتعلق بإزالة التعديات وخلخلة المنطقة وتقليل 

 الكثافات. 

ة، التباطئ في القرارات التي تستهدف حل مشاكل المنطق أسباب سياسية: ●

 واإلبقاء عليها كما هي دون اإلرتقاء بها . 

تكمن في عدم تصدي القوانين لالستعماالت الغير مناسبة التي  أسباب إدارية: ●

 تؤدي الى فقد المنطقة لطابعها الحضاري، و تدهور البيئة صحيا وبصريا.

تنوع التشريعات المنظمة للمبانى، يتسبب في إستغالل البعض   أسباب قانونية: ●

 [ 12المبانى، خاصة مع المبانى ذات الطابع المعمارى المميز. ] تشوية

III     لخطة والعمراني البيئي األثر التطبيقية" "الدراسة الثاني: المحور 

 الجديدة. مصر منطقة تطوير

تحديات تطوير محاور الحركة في مصر و المشاكل البيئة و العمرانية    3.1
 المصاحبة لها.

الماضي جرت محاوالت كثيرة إليجاد حلول للتغلب على مدار النصف قرن 

على المشكالت المصاحبة لزيادة النمو السكانى بالقاهرة وضواحيها، مثل النقل و 

البنية األساسية و غير ذلك، و لكن لألسف كانت غير ُموفَّقة، واستمر تدهور المدينة 

ت الكبارى التى كانت ذات يوم هى وضواحيها من أجمل مدن العالم، حيث اخترق

احيانا و تالصقها احيانا أخرى، و تحولت مع الزيادة   العلوية المدينة و مبانيها

السكانية الى شوارع علوية مكتظة بالسيارات، فأضافت المزيد من التشوه إلى شكل 

( حيث شكلت غابات خرسانية تعلو الشوارع و تقطع و 11[ شكل )14المدينة،]

و الميادين ، و قد إتجهت الدولة الى كباري  تقسم الفراغات العلوية للشوارع

السيارات لحل مشاكل واختناقات المرور في الكثير من المناطق الحضرية و  

المركزية دون التفريق بين سمات وطبيعة تلك المناطق و التى تتطلب حلول أخرى 

أكثر خاصة التى تتسم بمالمح معمارية و تشكلية مميزة ، حتى ال تغير من بنيتها 

لمعمارية و العمرانية و بيئتها الطبيعية ، حيث شوهت المدينة ولوثت البيئة وأعاقت ا

الرؤية البصرية، وغيرت من السمات و المالمح المميزة للمناطق ذات القيمة، في 

صور غير متالئمة أو متكاملة مع البيئة المحيطة بها، حيث تؤدي استخدام الكباري 

 ى مجموعة من المؤثرات السلبية مثل: العلوية خاصة في هذه المناطق ال

  تقسيم الفراغات و تقليل اإلستمتاع بالمتتابعات البصرية. ●

 تحطيم المناظر ذات القيمة وخلق مناظر غير مرغوبة.  ●

خاصة التاريخية و ذات  هدم المفهوم القديم للميدان وتشويه المباني حوله ●

 القيمة.

 زيادة نسبة الضوضاء. ●

 [ 15الخصوصية للمباني المجاورة لها. ]انعدام  ●
 

 

 [ 34اكتوبر. ] 6( الكثافات المرورية أعلى و أسفل كوبري  11شكل )  
 

 الخلفية التاريخية لمصر الجديدة: 3-2

م، حيث تم بناء حي" هليوبليس" ذو الطابع 1905يرجع تاريخ إنشاءها الى عام  

الطرق والمباني، الى الحدائق المتميز ونمط حياة أوربية حديثة، بداية من تصميم 

7 8 

9 10 
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الواسعة والمساحات المفتوحة، وتم إنشاء خط سكة حديد وخطوط ترام تربط المدينة 

الجديدة بمنطقة وسط القاهرة، وقام الشركاء األساسيون في المشروع "البارون 

كم مربع، إنصهرت فيه  25إمبان، ونوبار باشا" ببناء الحي الجديد على مساحة 

س وأديان متنوعة، حيث تم إختيار مجموعة مميزة من المهندسين أعراق و أجنا

والمعماريين من مختلف الجنسيات لتصميم الحي الجديد، وخضعت مصر الجديدة 

على مدي عقود لكثير من التحوالت، وتعتبر مصر الجديدة من أهم التجارب على 

ول من القرن  مستوى العالم في مجال إنشاء المدن الجديدة التابعة  في النصف األ

العشرين، وهى تمثل فكرة إنشاء مجتمع حضري جديد في الصحراء، متأثرا في 

ذلك بأفكار المدن الحدائقية التى أنشأت في أوربا منذ نهايات القرن الماضي والتي 

 [ 12جاءت تحت شعار"مجتمع صحي نظيف".]

  أسباب إختيار المنطقة:  .33

كانت مصر الجديدة منذ نشأتها في بداية التسعينات على يد المعماري البلجيكي 

البارون امبان، تعتمد في تصميميها مبدأ جودة الحياة و المدن المستدامة، حيث 

اتساع المساحات الخضراء و كثرة التشجير، و وسائل المواصالت العامة، كما 

ني الهامة، التى تحمل سمات معمارية و تتميز بالعديد من المعالم و المناطق و المبا

حيث كانت المالذ للكثير، اال أنه مع الربع األخير للقرن   [ 16عمرانية مميزة،]

العشرين بدأت تتعرض للكثير من التعديات، سواء بهدم بعض مبانيها المميزة أو 

تى التغير في بعض وظائفها، أو التعدى على العديد من فراغاتها العامة و الخاصة ال

كانت متنفس للسكان واستبدالها ببناء ابراج سكنية مرتفعة الطوابق، و التى إزدادت 

معها الكثافة السكانية، و ظهرت بها العديد من المشاكل، في غيبة من المؤسسات 

المعنية، حيث لم تصلها يد التطوير الحقيقي منذ ذلك الحين، ففقدت بعض مقومتها 

بالعديد من السمات المتبقية و التى كانت يمكن [ اال إنها ما زالت تتمتع 12،]

تطويرها و الحفاظ عليها، ومع انشاء العاصمة االدارية و العديد من المدن الجديدة، 

و بدأ المشروع القومي للطرق و الذي يعتبر نهضة حقيقية لمنظومة ظلت لعقود 

 لتصل مركزاً  90مهملة، ورفع مصر الى مركز متقدم عالميا مع تنفيذه، لتتقدم 

 [31، وفقاً لتقارير التنافسية العالمية. ]2019عام  28للمركز الـ  

إال أنه مع تنفيذ خطة تطوير محاور الحركة بمصر الجديدة مع نهاية عام 

م، بدى يفقد الحي ما تبقى من  الهوية المعمارية و العمرانية و السمات 2019

عة الطرق و ازالة االشجار و الجمالية و البيئية التى كان يتميز بها، نتيجة توس

المسطحات الخضراء لتوسعة الطرق مع ازالة التقاطعات في الميادين العامة بها و 

انشاء مجموعة من الكباري العلوية، مما كان له األثر البالغ على البيئة الطبيعية و 

العمرانية و السمات المميزة لها، حيث آثار هذا المخطط العديد من الجدل على 

 توى الشعبي و األكاديمي.المس

 

 مشروع تطوير محاور الحركة بمنطقة مصر الجديدة:    3.4

 الفكر التخطيطي و الطابع العام للمدينة:   3.4.1

تمتلك مصر العديد من المناطق التى تتميز بالطابع المعمارى والعمرانى 

الفريد، والتى يجب الحافظ  عليها، لكننا  نرى العديد من مظاهر التعديات عليها، 

[  ويعتبر حي مصر الجديدة 12والتى أثرت على بنيتها األصلية و بيئتها المميزة،]

بدايات القرن الماضى، حيث إحتفل في الذي شيده رجل االعمال البارون إمبان فى 

التخطيطي له، هو إنشاء عام على تأسيسه، كان الهف  100بمرور   م2006 عام 

واحة في الصحراء تستوعب المشاه والسيارات مع إنشاء ترام كهربائي كوسيلة نقل 

كم عنها وقتئذ، وهو  14صديقة للبيئة تربطها مع  القاهرة غربا والتى تبعد مسافة 

ما ينادي به العالم اآلن من تصميم المدن المستدامة وجودة الحياة، كما أنها تحوى 

( ويتميز بكونه مدخل 12ن المبانى ذات الطابع المعماري المميز، شكل)العديد م

القاهرة من الجهة الشرقية، حيث يستقبل القادمين من أنحاء العالم لوجود مطار 

[ إال أنه مع تنفيذ خطة تطوير محاور الحركة مع نهاية عام 16القاهرة الدولى به، ]

مرانية والسمات الجمالية والبيئية م، بدى يفقد الحي الهوية المعمارية والع2019

 المميزة له. 

 
 النسيج شكل و  القاهرة لمدينة بالنسبة "هليوبليس" الجديدة مصر موقع يوضح  ( 12 ) شكل

   [12] .لها المعماري الطابع و العمراني
 

 الطابع العام و المالمح المميزة للمدينة:     3.4.2

ويضم الحي عدداً كبير من المعالم والمناطق المميزة، والعديد من المباني التى 

تحمل سمات معمارية مميزة، حيث يتنوع الطابع المعماري لها ما بين الطابع 

 االسالمي واالوربي والحديث، ومن اشهر المباني بها قصر البارون إمبان مؤسس

المدينة وكنيسة البازيليك والمعبد اليهودي بالكوربة وعدد من القصور الرئاسية 

ومقر الحكم، وبعض الحدائق الهامة مثل حديقة الميرالند وابن سندر، وعدة ميادين 

مميزة مثل ميدان تريومف، ميدان هليوبوليس، ميدان الجامع، ميدان المحكمة، 

[ وعدة 17ان سفير، ميدان اإلسماعيلية. ]ميدان الحجاز، ميدان سانت فاطيما، ميد

شوارع هامة تحتوي على مساحات كبيرة من المناطق الخضراء واألشجار المعمرة 

 ( 13والنخيل. شكل )
 

 خطة تطوير محاور الحركة:     3.4.3

، وتطوير محاور الحركة التى تبنتها الدولة، تنفيذا للخطة القومية الجديدة للطرق

كبارى علوية على  5جائت فكرة عمل مخطط تطوير لحي مصر الجديدة بإنشاء 

توسعة عدد كبير من الشوارع بالحي لتيسير ( و15،  14مختلفة، ش)عدة تقاطعات 

حركة المرور وفك التقاطعات، بهدف ربط المدن الجديدة شرق القاهرة خاصة 

دارية الجديدة بمدن ومحاور غرب القاهرة وصوال الى مدينة العلمين، العاصمة اإل

[ من خالل طرق سريعة حرة الحركة تخترق الحي السكني، مشددة على أن 18]

هذه الكبارى ستعمل على تحرير الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، مع 

[  17ثت في المدينة، ]تقليل وقت المرور، بما يتناسب مع الكثافة السكانية التي حد

هذا إلى جانب عمليات التطوير في الشوارع الرئيسة واألكثر حيوية لتتسع إلى 

ثماني حارات بداًل من أربع حارات، وقد تبنت الدولة عدة أسباب وراء تطوير 

 [ 19محاور الحركة بمصر الجديدة هي: ]
 

 اإلختناقات المرورية والزحام    ●
 الخسائر المالية بسبب اإلختناقات المرورية   ●
 إرتفاع معدل التلوث البيئي .     ●
 إستهالك الوقود وضعف جودة الهواء.   ●
صعوبة ربط مصر الجديدة بمحيطها لعدم وجود محاور مرورية حرة في    ●

 جميع شوارعها
ضعف قدرة إستيعاب شبكة الطرق الرئيسية والتقاطعات لحجم الحركة  ●

 المرورية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
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 جز كبير في مناطق إنتظار السيارات. ع ●

 صعوبة تسيير وسائل النقل الجماعي وضعف كفائتها.  ●
 

 

 

 

 الباحث بتصرف          - (  يوضح الطابع المعماري  والعمراني ألهم المباني والمعالم  والسمات المميزة لحي مصر الجديدة قبل مخطط التطوير13شكل )

 
 

خريطة تطوير محاور الحركة و كباري السيارات  

 الجديدة بمنطقة الدراسة 

 

 الكباري الجديدة  

 الكباري قديمة 

 األنفاق القديمة 

شارع يتحول إلتجاه واحد  

 للقادم من طريق السويس

شارع يتحول بإتجاه واحد  

للمتجه الى طريق  

 السويس  

 

 

 

 

 

 

 [20( يوضح خريطة تطوير محاور الحركة و كباري السيارات الجديدة بمنطقة الدراسة. ] 14شكل )
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   كباري السيارات و توسعة محاور الحركة بعد االنشاء.

 

 كوبري تقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق،  •

 كوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات،   •

كوبري تقاطع شارع النزهة مع صالح سالم أعلى   •

 كوبرى الجالء.  

كوبري تقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن   •

 عفان. 

 كوبرى ميدان المحكمة.  •

 

 [ 20السيارات و توسعة المحاور بعد اإلنشاء بمنطقة الدراسة.  ]( يوضح بعض الصور لكباري 15شكل )
 

ن العديد من الدول قد بدأت في تعزيز الجوانب البيئية أعلى الجانب اآلخر نرى  

المستدامة التى من شأنها جودة الحياة، حيث إتجهت الى اإلستغناء عن فكرة كبارى 

داخل المدن و المناطق  المميزة، نتيجة األثار السلبية لها بيئيا و السيارات خاصة 

عمرانيا و إجتماعيا، و إتجهت نحو إزالة العديد منها و إستبدالها بأنفاق تحت األرض 

مما يتيح سطح األرض لألنشطة و اإلستخدامات المعززة للبيئة و المجتمع ، ففي 

رياس و عمل نفق بدال منه و ترك برشلونة تم إزالة الكوبري لتجميل ميدان جلو

المساحات السطحية كفراغات عمرانية لألنشطة اإلجتماعية و الترفيهية و 

 (16[ شكل )21المسطحات الخضراء. ]
 

 
 

 األرض  تحت بأنفاق إستبدالهم و  ببرشلونة جلوريا بميدان  السيارات كباري  إزالة يوضح (16) شكل
   [23] ، [22].اإلجتماعية الحياة و  لألنشطة السطحية المساحات لترك

  

 الجوانب البيئية و الجمالية في خطة التطوير:   3.4.4

لم تقتصر الكباري على تسهيل حركة السير، وإنما عملت الدولة على تداخل  

بها؛ لتساهم بقدر ما في الحفاظ على البيئة، من خالل زراعة النباتات   العنصر البيئي

واألزهار المعلقة على اعمدة وأجسام هذه الكباري؛ لتضفي جمااًل على الطابع 

الخرساني لمنشآتها، ومع رؤية الحكومة للتطوير البيئي وضرورة عمل مسطحات 

خضراء تعويضا عن المساحات الخضراء المهدرة  من توسيع الطرق وإزالة 

البهجة إلى جانب أهمية الحدائق الوسطى بها، بما يضفي نسبيا نوًعا من الجمال و

 [  24ذلك في التأثير على المناخ وصحة االنسان، ]

وكان كوبري »ميدان المحكمة« هو أول كوبري تظهر به هذه التعديالت 

 . (17الجمالية.ش )

أما عن األشجار المقامة سابقًا، نُِقلَت بعضها لحين إنتهاء المشروع، ولهذا 

مل ألول مرة في مصر، وهي سيارة خاصة إستعانت الهيئة الهندسية بمعدات نقل تع

إلقتالع األشجار وتعيد زرعها في أي مكان آخر دون قطعها وبعد الحصول على 

شجرة، معظمها من األشجار  50بصمتها، وهو ما ساهم في الحفاظ على أكثر من 

العتيقة؛ ليتم إعادة زراعتها مرة أخرى عند اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء حسب 

 .(18[ ش )18البيئة، إال أن المهدر أكثر بكثير من الذي تم نقله. ]تصريح وزيرة 

 

 

 

( يوضح المعالجات البيئية و الجمالية لكباري السيارات المقترحة من اليمين و ما تم  17شكل )

 [ 22تنفيذه بإحدى الكبارى الجديدة من اليسار عن طريق تزويدها بستائر رأسية من النباتات .]

 

 

 

   [23].مواقعها. من القديمة األشجار  بعض نقل و إزالة  طريقة يوضح (18) شكل
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العمراني لمخطط تطوير محاور الحركة بمنطقة مصر  األثر البيئي و   3.4.5
 الجديدة:

على الجانب اآلخر آثار المخطط الجديد جدال واسعا بين سكان الحي من جهة، 

ل الحي الراقي والمسؤولين من جهة أخرى، حيث رأى   الفريق األول أن التطوير حوَّ

إلى حي صاخب ومنطقة عبور مزدحمة مكتظة بالجسور وعوادم السيارات، ولقد 

راى الكثير من المتخصصين من المعماريين والعمرانيين  أن حي مصر الجديدة 

مليون  3عام لتمثل خمس مساحة القاهرة ويقطنها  114أصبح مدينة على مدار 

[ بعد إختفاء 25بروا أن الحى الراقى قد فقد الكثير من مالمحه المميزة،]نسمة، ويعت

مساحات كبيرة من  الحدائق الخضراء وإقتالع مئات األشجار من شوارعه الهادئة 

وتغيير البيئة الطبيعة والمالمح البصرية المميزة له، وإستبدالها بأعمدة كبارى 

خرسانية ضخمة، باإلضافة للسلبيات الناتجة عن عدم تضمين حركة المشاه ألماكن 

على الرغم من بعض  [ و26ية ضمن مخطط التطوير.]اإلجتماعية اليومالخدمات 

الجوانب اإليجابية للمشروع، إال أن مشروع التطوير لم يراعى إشراك المجتمع 

المدنى والسكان، وعدم اإلستعانة بتصميمات حضرية تفصيلة متكاملة تراعي 

ة القيم التراثي البيئي، و البعد اإلجتماعي و مسار حركاتهم و إحتياجات السكان و

والجمالية، وجودة الحياة بالمدينة، وإسقاط ذلك على مشروع التطوير قبل التنفيذ، 

حيث تم التخطيط لمحاور حركة واسعة وسريعة في مناطق سكنية، دون األخذ في 

 [ 27اإلعتبار الكثير من المعايير التصميمية، مثل:]

 تدرج المسارات من أرصفة للمشاة.  ●

 ات. تضمبن شوارع فرعية بطيئة للخدم ●

 الحفاظ على البيئة الطبيعة الموجودة. ●

 أماكن عبور المشاه ونوعيتها لتخدم المارة وتالئم األطفال وكبار السن. ●

 مناطق التهدئة للسيارات والمرتبطة بحركة ومسارات المشاه.  ●

 الصورة الذهنية والبصرية للمدينة. ●

هذا باإلضافة الى أن الطرق قد تسببت في إلغاء نقاط إلتقاء السكان مع وسائل 

المواصالت العامة، و تعدي الكبارى و الجسور على خصوصية السكان و المظهر 

العام و الصورة الذهنية للمدينة، عالوة على قطع التتابع البصري للفراغ العمراني 

لبيئة السطحية للميادين حيث إفتقد وفصل بعض مناطق الحي عن بعضها، وتدمير ا

المشروع المبادئ األساسية لنظريات التخطيط العمراني المستدام التى تتضمن 

 محاور أساسية وهي: 

نماذج  النمو العمراني بها مستقبال و طبيعة المدينة من حيث شكلها وتركيبها و ●

 الخدمات اإلجتماعية لسكانها. تخطيط المرور و الطرق و

  و الحياة اإلجتماعية والخصائص السكانية. حجم السكان ●

  ملكية األرض العمرانية والقاعدة اإلقتصادية للمدينة وقوة العمل. ●

 البعد البيئي والمساحات الخضراء للمدينة. ●

  

 تأثير مخطط التطوير على البيئة الطبيعية بالحي:  3.4.5.1

في الوقت الذي ترفع فيه الدولة شعار "التحضر لألخضر" يتم تجريد حي من 

 100الى  70أجمل وأهم أحياء القاهرة من أغلب أشجاره والتي يبلغ عمر بعضها 

شجرة،  حيث   3000طوابق، حيث تم تدمير ما يقرب من    5عام وإرتفاعها أكثر من  

تي أعطت مصر الجديدة كانت تعمل تلك المساحات  كرئة ومتنفس للسكان، وال

روحها ورونقها، ووضعتها ضمن األحياء الراقية، بسبب تلك الشوارع العريضة 

الخضراء وتلك األشجار الباسقة بأنواعها النادرة والمتميزة، والوانها المتغيرة مع 

عن نسبة  Google Earthتغير فصول السنة، وفي دراسة أجريت  بواسطة 

التها، وفقدها الحي بعد مخطط التطوير، ما يقارب المسطحات الخضراء التي تم از

فدان من المساحات الخضراء والمناطق المزروعة، والظل واألكسجين   90من 

وجمال المنظر للعين والروح، في إرتداد عن التحضر لألخضر الى األسفلت، من 

مناطق خضراء تمتص الحرارة وتبعث باألكسجين وأشجار تظلل الكثير من 

تلطف درجة الحرارة الى أسفلت أسود يختزن الحرارة ويشعها، لترتفع المساحات و

 درجات الحرارة عن ذي قبل. 

 

األثر البيئي والعمراني لمخطط التطوير وعالقته بالتشريعات والقوانين    3.4.5.2
 المصرية:  

المبنية، تنظم قوانين البناء والتشريعات الخاصة بالبيئة العمرانية شكل البيئة  

واألساس التشريعي الذي تقوم عليه عمليات التطوير العمراني أوبناء المنشآت 

الجديدة، وذلك وفقا لمبادئ عديدة أهمها الحفاظ على البيئة العمرانية من جميع أنواع 

  119التلوث وعدم نشر القبح والحفاظ على صحة اإلنسان، وطبقا لقانون البناء رقم  

يحظر إقامة أى إنشاءات في  2-2تنفيذية، وفي الفقرة م والئحته ال2008لسنة 

الفراغات العامة والمفتوحة أوالشوارع  أو الميادين، ينتج عنها تداخل أو تشويه 

للصورة البصرية لواجهات المباني مثل كباري المشاه والطرق العلوية للسيارت أو 

"  12، ووفقا للفقرة اإلعالنات والالفتات اإلرشادية التى تقطع الشوارع  والميادين

األرصفة والطرق" تتحدث عن الحفاظ على عناصر الفرش األصلية وتنفيذ أماكن 

[ وفي قانون 29لعبور المشاه والعناصر األخرى الخاصة بعناصر تنسيق الموقع،]

قطع أو بيحظر بأية طريقة القيام  ( 1" فقرة )28م "مادة 1994لسنة  4البيئة رقم 

ها أو نقلها أو إستيرادها أو تصديرها أو اإلتجار فيها كلها إتالف النباتات أو حيازت

أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير أو تغيير 

( من هذا 31موائلها أو خصائصها الطبيعية، و يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )

ألف جنيه، أو   50وال تزيد على  آالف حنيه    5القانون بالحبس، وبغرامة ال تقل عن  

( من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة: 2بإحدى هاتين العقوبتين، كما أشار ملحق رقم )

أن المنشآت الخاضعة ألحكام تقييم التأثير البيئي، هي جميع مشروعات البنية 

مما سبق يتضح أن  [30واألنفاق، وغيرها. ] الطرق والكبارياألساسية ومنها 

عات قد حددت التعامل مع عناصر البيئة الطبيعية والعمراينة وكيفية الحفاظ التشري

عليها، إال أن مخطط التطوير قد نحى هذا جانبا وتعامل مع المخطط دون النظر 

(  19وفيما يلى شكل )، على التأثيرات السلبية والتى أقرتها التشريعات السابقة

قبل وأثناء وبعد عمليات التطوير،   يوضح بعض الشوارع  والميادين بمنطقة الدراسة

ويتضح نسبة الحدائق المزالة  والمهدرة لتوسعة وتهيئة الشوارع إلقامة الكباري في 

 التقاطعات.
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( يوضح الشوارع و الميادين قبل و أثناء و بعد عمليات التطوير و يتضح نسبة الحدائق  19شكل )

   [. 28وتهيئة الشوارع إلقامة الكباري في التقاطعات و الميادين ] المزالة و المهدرة لتوسعة 

 

 تقييم اآلثر البيئي والعمراني لخطة تطوير محاور الحركة بمنطقة  3-4-5-3

 مصر الجديدة: 

وفي دراسة إستقصائية بواسطة الباحث لمشاركة المجتمع المدنى والراي العام، 

واإلختصاص من المعماريين والعمرانيين، في تقييم األثر والمعنيين من أهل العلم 

البيئي والعمراني لمخطط تطوير محاور الحركة بمصر الجديدة، وخاصة من 

القانطين بالحي أو العاملين به أو المستخدمين لتلك المحاور، بهدف الوصول الى 

دة صورة علمية واضحة، عن إيجابيات وسلبيات خطة التطوير، حيث تم تحديد ع

 محاور واقسام إلستقصاء تلك الدراسة كانت على النحو التالي:

 تقييم مشاركة المجتمع المدنى والسكان في خطة التطوير قبل تنيفذ. ●

 تقييم الحالة المرورية قبل وبعد التطوير. ●

 تقييم التأثيرات البيئية والعمرانية لخطة التطوير. ●

 تقييم مدى التلوث البصري لكباري السيارات  ●

 م البدائل المقترحة من خالل الباحث.تقيي ●

 (21، 20عينة اآلتي: وكما يوضحها شكل )ال: روعي في فئات عينة الدراسة

 أن يكونوا من سكان المنطقة ●

 أن يكونوا من المستعملين لمحاور المنطقة و لكن يقطنون خارجها ●

المهتمين أن يكونوا من المتخصصين المعماريين و العمرانيين و اآلكادميين  ●

 بموضوع الدراسة.

 سنه 25حددت الدراسة الفئة العمرية بحيث ال يقل عن  ●

   300روعي أن تكون عينة الدراسة مفتوحة و ال تقل عن  ●

 

 
 نسبة فئات و عدد و نوعيات عينة الدراسة   يوضح (20) شكل

 

 
 الفئة العمرية وجنس عينة الدراسة    يوضح (21) شكل

 

 

 

 

 وفيما يلي الجداول التى توضح نتائج الدراسة اإلستقصائية : )بواسطة الباحث(
 

 المحور األول:    مشاركة المجتمع المدني

  تنيفذ المشروع.هل تم مشاركة المجتمع المدنى و السكان في خطة التطوير قبل  التقييم و النتائج

 

إجمعت عينة الدراسة بنسبة تجاوزت  •

% على أنه لم يكن هناك مشاركة    90

للمجتمع المدني  في خطة التطوير 

 قبل تنفيذ المشروع . 
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  وذلك من حيث  المحور الثاني:  الحالة المرورية للسيارات و المشاة قبل و بعد التطوير.

 المعايير التصميمية و المشاهدة للحالة المرورية، وعينة الدراسة. •

  االختناقات و السيولة المرورية قبل و بعد مخطط التطوير .1 النتائج

أن مخطط تطوير محاور الحركة قد  •

ساعد بصورة كبيرة في السيولة 

المرورية، بعد توسعة الطرق و ازالة 

 التقاطعات عليها.

إختناقات مرورية كبيرة كانت هناك  •

قبل مخطط التطوير لمحاور الحركة 

بالمنطقة،، نتيجة التقاطعات و عدم 

مالئمة عروض محاور الحركة مع  

 زيادة الكثافات المرورية عليها .
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هل ساعد مخطط التطوير في السيولة 

 المرورية

 مرورية قبل التطويرهل كانت هناك اختناقات 
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  الحوادث و سالمة أمن الطرق قبل و بعد التطوير .2 النتائج

نسبة اآلمان بالطرق بعد التطوير  •

محدودة مع الطبيعة السكنية للحي  

نتيجة سرعة الحركة على هذه 

الطرق، خاصة بعد ازلة التقاطعات 

و تحويلها لمسارات علوية "كباري" 

المطبات حرة و االكتفاء ببعض 

 الصناعية.

بينما كانت نسبة اآلمان بالطرق قبل  •

مخطط التطوير كبيرة، نتيجة 

انخفاض سرعة حركة السياراة بهذه 

 الطرق.

 

ن 
أم

ة 
الم

س
و 

ث 
اد

حو
 ال

بة
س

 ن
يم

قي
ت

ق
طر

ال
 

 نسبة أمان الطرق قبل التطوير نسبة أمان الطرق بعد التطوير

  مخطط التطويراماكن ووسائل عبور المشاة في  .3 النتائج

تعتبر وسائل عبور المشاة غير  •

مالئمة من حيث النوع و و الكم و  

كثافة و فئات أعمار المستخدمين.، 

خاصة مع طبيعة الحي السكني، وما 

يتطلبه من حركة كبيرة النشطة 

متنوعة من و الى المناطق المختلفة 

بالحي وارتباط السكان بالكثير من 

 االنشطة بها.
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 كفاية اماكن عبور الشماة و كثافة المستخدمين مالئمة من حيث النوع و طبيعة الحي

  تقييم الوسائل المستخدمة لعبور المشاة .4 النتائج

عدم توفر الوسائل المناسبة لعبور  •

المشاة نتيجة عدم مالئمة الوسائل 

كبار الحالية لبعض الفئات خاصة 

السن و االطفال للوصول لبعض 

االنشطة كالمدارس او غيرها ، حيث 

تتطلب وجود ودعم الوسائل الحالية 

لعبور المشاة بوسائل  ميكانيكية 

كالساللم الكهربائية او المصاعد، 

بدال من الكباري و المسارات 

األرضية ، لتدعيم وسائل األمان عند 

 العبور لهذه الفئات.
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 الوسيلة المستخدمة لعبور المشاة أى الوسائل تفضل لطبيعة الحي

 

 تابع المحور الثاني:   الحالة المرورية للسيارات، و المشاة ، و مواقف السيارات قبل و بعد التطوير.

 

  مواقف السيارات قبل وبعد بمخطط التطوير .5 النتائج

يفتقد الحي لمواقف السيارات قبل و  •

بعد مشروع التطوير ، خاصة مع 

زيادة الكثافات السكانية بالحي نتيجة 

زيادة االرتفاعات المسموح بها في 

غيبة من القانون و الغير مالئمة 

لطبيعة الحي، باالضافة الى تحويل 

المواقف المخصصة للسيارات اسفل 

 العمارات الى انشطة أخرى،
 

ط 
ط

خ
بم

ت 
را

يا
س

ال
ف 

اق
مو

م 
يي

تق

ير
طو

لت
ا

 

هل تم عمل مواقف للسيارات بمخطط  كفاية مواقف السيارات 

 التطوير

  خدمات الطرق بالمخطط " مشاة، حارات تهدئة ، دراجات " .6 النتائج

لم يتضمن مشروع التطوير لمحاور  •

الحركة بالحي، العديد من العناصر و 

الخدمات الهامة بعد تحويلها لمحاور 

سريعة و حرة الحركة ، خاصة مع 

طبيعة الحي السكني، وما يتطلبه من 

تغليب عناصر األمان مثل حارات 

للخدمات او التهدئة او مسارات 

 المشاه. 
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تخصيص ارصفة مالئمة  تخصيص حارة للدراجات

 للمشاة

 تخصيص حارة تهدئة للخدمات
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  الترام القديم و مخطط التطوير   .7 النتائج

يعتبر الترام القديم كوسيلة   •

مواصالت من اهم الوسائل األمنة و 

المستدامة للنقل داخل و خارج الحي، 

اال انه لم يتم تطويره او دمجه 

 بمشروع التطوير ، وتم إزالته

حيث ترى الدراسة االستقصائية  •

ضرورة وجود الترام كوسيلة نقل 

عامة و آمنة كان يمكن تطويره مما 

ارات من و الى سيقلل حركة السي

 الحي.
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هل ترى ضرورة وجود الترام كوسيلة نقل   هل ترى اهمية إزالة الترام لتوسعة الطرق 

 عامة

 المحور الثالث:   التأثيرات البيئية و العمرانية بمخطط التطوير.

 

  نسبة الحدائق و المناطق الخضراء و األشجار قبل و بعد مخطط التطوير .1 النتائج

شجرة،  3000ازالة ما يقرب من  •

كانت متواجدة بالجزر وعلى جانبي 

الطرق نتيجة توسيعها، ومن دراسة 

  Google Earthأجريت  بواسطة 

عن نسبة المسطحات الخضراء التي 

وفقدها الحي بعد مخطط التطوير، ما 

فدان من المساحات  90يقارب من 

الخضراء والمناطق المزروعة، 

ا في مخطط بينما تم التعويض عنه

 التطوير بنسب طفيفة
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 نسبة مساحة المناطق الخضراء قبل التطوير نسبة مساحة المناطق الخضراء بعد التطوير

  طريقة التعامل مع االشجار الموجودة مسبقا بمخطط التطوير .2 النتائج

تعتبر نسبة التشجير بعد مخطط  •

التطوير طفيفة مقارنتا بما كان يتمتع 

 به الحي قبل المشروع.

تم تقطيع نسبة كبيرة من االشجار  •

الموجودة، و نقلالبعضها لمناطق 

 أخرى

تم نقل  نسبة  طفيفة من األشجار  •

 بينما تم ازالة اغلبها.بطريقة آمنة 
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هل تم نقل األشجار بطريقة  هل تم تقطيع لألشجار  هل تم التشجير بعد التطوير

 أمنة

 

 تابع المحور الثالث:   التأثيرات البيئية و العمرانية بمخطط التطوير

  التطوير. نسبة الضوضاء قبل و بعد مخطط 3 النتائج

% من عينة الدراسة  تري أن  45 •

نسبة  الضوضاء بعد التطوي 

% ترى أنها ارتفعت 40متوسطة و 

 % طفيفة . 20و

% من عينة الدراسة  تري أن  75 •

نسبة  الضوضاء قبل التطوير 

 % ترى أنها مرتفعة25متوسطة، 
ء  

ضا
ضو

 ال
بة

س
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قي

ت
 

 تقييم نسبة الضوضاء قبل التطوير تقييم نسبة الضوضاء بعد التطوير 

  و العمراني للحي  هل ترى ان توسعة الطرق قد اضرت بالطابع المعماري .1 النتائج

% من عينة الدراسة  تري أن   90 •

توسعة الطرق قد أضرت بالطابع 

والعمراني للحي بينما   المعماري

 % ترى أنه ال تأثير. 10
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  هل ترى أن توسعة الطرق قد عزلت بعض أجزاء الحي عن بعضها   .2 النتائج

 

% من عينة الدراسة  تري ان    45 •

توسعة الطرق قد عزلت بعض 

% 55أجزاء الحي عن بعضها، بينما  

الحي بنسبة متوسطة ترى أنها عزلت  

. 
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  مدى تأثر البيئة الطبيعية و العمرانية للحي بعد التطوير بشكل عام .3 النتائج

% من عينة الدراسة  تري  أن 55 •

البيئة العمرانية عامة تأثرت سلبا، و 

% انها تأثرت بشكل متوسط و 35

 % ترى أنه ال تأثير.10

% من عينة الدراسة ترى البيئة 65 •

% 25الطبيعية عامة  تأثرت سلبا، و  

ترى أنها تأثرت بشكل متوسط ، و 

 % ال تأثير.  10
و  
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 هل ترى أن البيئة الطبيعية عامة  تأثرت سلبا  هل ترى أن البيئة العمرانية عامة تأثرت سلبا 

  نسبة االيجابيات بمخطط التطوير بوجه عام .4 النتائج

% من عينة الدراسة  تري  أن  65 •

إيجابيات المشروع على مستوى 

% 15القاهرة الكبري متوسطة ، 

% بين 10يرى أنها كبيرة بينما يرى  

 طفيفة ..

المشروع % يروا أن إيجابيات 45 •

على مستوى الحي متوسطة، و 

% ال يوجد بينما 20% طفيفة و 25

 % كبيرة 10
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إيجابيات للمشروع على مستوى القاهرة 

 الكبري

 إيجابيات للمشروع على مستوى الحي

 المقترحةالمحور الرابع: تقييم التلوث البصري لكباري السيارات والبدائل البيئة 

هل كان يمكن تنفيذ المشروع بشكل أفضل مع إيجاد بدائل تصميمية تراعي معايير البيئة  .1 النتائج

  و اإلستدامة.

 

% من عينة الدراسى ترى أنه 81 •

كان يمكن تنفيذ المشروع بشكل 

أفضل مع إيجاد بدائل تصميمية 

تراعي معايير البيئة و اإلستدامة، و 

 ال ترى ذلك.%  9% ال اعلم، بينما  9
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  تقييم تأثير كباري السيارات على البيئة الطبيعية  و العمرانية .2 النتائج

%  تري أن كباري السيارات 55 •
الجديدة تجرح خصوصية السكان، 

 % طفيفة.10% بنسبة متوسطة،  35
% ترى أن كباري السيارات 65 •

السمات و الجديدة أثرت على 
% 35المالمح المميزة للمدينة بينما 

 متوسطة.
%  ترى أن كباري السيارات 75 •

أثرت بالسلب على البيئة العمرانية 
% 25والمعالم المجاورة، بينما 

 بنسبة متوسطة
%  ترى أن كباري السيارات 75 •

أثرت بالسلب على البيئة الطبيعية من  
% بين  25حدائق و أشجار، و

 متوسطة و طفيفة.
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هل تري ان الكباري 

السيارات الجديدة 

تجرح خصوصية 

السكان بالمبانى 

 المجاورة لها

هل ترى ان كباري 

السيارات الجديدة 

اثرت على السمات و 

المالمح المميزة 

 للمدينة 

هل ترى ان كباري 

السيارات اثرت 

بالسلب على البيئة 

العمرانية والمعالم 

 المجاورة

هل ترى ان كباري 

السيارات اثرت 

بالسلب على البيئة 

الطبيعية من  حدائق 

 واشجار
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IV     النتائج  

أصبح البعد البيئي أحد أركان التصميم و التخطيط العمراني، وبرزت أهمية  •

اإلعتبارت حين ظهرت المشكالت البيئية مع تزايد أعداد السيارات و تلك 

تطور و سائل النقل، و نمو السكان و الربط بين المدن القائمة و الجديدة و 

ضعف كفاءة شبكات الطرق الحالية الستيعاب تلك المتغيرات ، جعل هناك 

ة ، يكون حاجة ملحة لكيفية التعامل مع تلك المشكلة و طرق حلها بطرق علمي

 من شأنها ان تدعم الحفاظ عليها في كل من بنيتها البيئية و العمرانية.

الدقيق لحل تلك  تعاني بعض المدن اليوم من عدم التخطيط المالئم و •

الحضارية التي تتميز بها  ، خاصة عندما يتعلق ذلك بالقيم البيئية و المشكالت

جزئي داخلها، ليس فقط  وتلك المدن، األمر الذى أدى الى حدوث خلل كبير أ

العمراني بل على المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي  على المستوى البيئي و

 وجودة الجياة بها. 

هناك إعتبارت بيئية يمكن تطبيقها بالقوانين والسياسات و آليات التنفيذ، فضال  •

عن اإلعتبارت البيئية و العمرانية التي يجب على المصمم و المخطط 

عاتها و مراجعتها قبل و أثناء تنفيذ المخطط العام للشوارع داخل العمراني مرا

المدينة، و ترتفع قيمة اإلعتبارات البيئية عند تطوير المدن ذات الطبيعة 

 الخاصة و التي تتسم بقيم معمارية و عمرانية وبيئية مميزة، 

ة، إن التدخل أو التعدي على الطبيعة البيئية و العمرانية لبعض المدن القائم •

خاصة التي تتسم بقيم معمارية و عمرانية مميزة،  دون وعي أو دراسة كافية، 

بطريقة الحل التى تدعم االعتبارات البيئية و العمرانية للحفاظ عليها، و التدخل 

الغير مدروس في بنيتها البيئية و العمرانية، ستؤدي حتما الى مشاكل بيئية و 

نى تلك المجتمعات و ربما ستؤدى إجتماعية و صحية ونفسية حادة على قاط

 الى هجرتها مستقبال. 

بعد جعل مدينة مصر الجديدة محور رئيسي لربط العاصمة اإلدارية و المدن  •

الجديدة شرق القاهرة مع  المدن و المحاور اإلقليمية الغربية األخرى، 

أصبحت الطرق الرئيسة بها غير مؤهلة إلختراق العدد المتزايد المتوقع من 

كبات على تلك الطرق و التى لم تكن مصممة لذلك ، مما أدى الى ظهور المر

 العديد من السلبيات العمرانية و البيئية واإلجتماعية. 

 

 

 نتائج الدراسة التطبيقية

الدراسة و تحويلها الى طرق حرة  سريعة للعبور  إن توسيع الطرق بمنطقة -

على حساب ساحات المشاة و مناطق التجمع و مسارات حركتهم،  من خاللها، 

 و إزالة المساحات الخضراء، أدى الى العوامل اآلتية:. 

فقد المقياس الجمالي و اإلنساني و الهدوء في العديد من الفراغات و الشوارع  •

 و الميادين التي تميزت بها المدينة.

مساحات كبيرة من الحدائق الخضراء، و قطع الكثير من األشجار  تجريف •

المعمرة ، التى طالما تميزت بها مصر الجديدة، حيث كانت متنفسا مهما 

لسكان الحى و مصدرا هاما لألكسجين، مما قد يؤثر على الحياة الصحية 

 مستقبال. 

لمشاكل  زيادة أعداد السيارات و الذي سيؤدي بدوره إلى ظهور العديد من ا •

 البيئيةّ، مثل تلوث الهواء و إرتفاع نسبة الضوضاء .

فقدت المدينة بعض من طابعها المعماري و العمراني و بنيتها األساسية و  •

 الصورة الذهنية المميزة لها.

فقدت المدينة الطبيعة اإلجتماعية التى كانت تحتضنها الحدائق و الفراغات و  •

 من خاللها. الميادين التى تم إزالتها و تمارس

فقدت المدينة الكثير من االشجار و المساحات الخضراء التى كانت تدعم البيئة  •

 الطبيعية و الحيوية و الصحية بالحي، باالضافة و ابرز العوامل الجمالية بها

فصل أجزاء من المدينة عمرانيا عن بعضها ، أدى الى فصل بعض األنشطة  •

ة لها و التى كانت تعتمد عليها اإلقتصادية عن المناطق اآلخرى المقابل

 اقتصاديا او في تسوق السكان، باالضافة الى تباعد الخدمات اإلجتماعية.

مع جعل المحاور المرورية حرة ادى ذلك الى زيادة السرعات للسيارات، مما  •

تسبب فى زيادة نسب الحوادث المرورية عن ذي قبل، مع عدم كفاية أماكن 

 عبور للمشاة.

ام، الذى كان وسيلة سهلة لسكان الحى كونهم كانوا يستقلونه فى إزالة خط التر •

الكثير من رحالتهم اليومية، سواء إلى العمل أو ذهاب الطالب و الطالبات 

 .إلى مدارسهم

الفراغات العامة و النسيج  فقد الحى بعض من معالمه و مالمحه المميزة و  •

مبان فى بدايات القرن التى شيدها المعمارى البلجيكى البارون إ  العمراني

  .الماضى

  .إنخفاض القيمة العقارية واإلقتصادية بالحي •

  هل ترى ان تصميم كباري السيارات الجديدة مناسبة من الناحية الجمالية   .3 النتائج

 

% من عينة الدراسة ترى ان 36 •

تصميم كباري السيارات الجديدة غير 

مناسبة من الناحية الجمالية ، و 

% ترها بنسبة متوسطة، بينما 27

 % ترى انها بنسبة طفيفة 36
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 المحور الخامس:    البدائل المقترحة لكباري السيارات

  البدائل التصميمية البيئية المقترحة لكباري السيارات .1 النتائج

% من عينة الدراسة   كانت 95 •

تفضل عمل أنفاق للسيارات تحت 

األرض للحفاظ على البيئة الطبيعية 

من ميادين و أشجار و مسطحات 

 خضراء بدال عن كباري السيارات.

%   من العينة كانت تفضل  أنفاق 95 •

البيئة السيارات  للحفاظ على 

العمرانية و المالمح المميزة و 

الصورة الذهنية للمدينة بدال عن 

 الكباري العلوية للسيارات.
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هل كانت تفضل عمل أنفاق للسيارات تحت 

األرض للحفاظ على البيئة الطبيعية من 

خضراء بدال عن ميادين و اشجار ومسطحات 

 الكباري

هل كانت تفضل  أنفاق السيارات  للحفاظ على 

البيئة العمرانية والمالمح المميزة و الصورة 

 الذهنية للمدينة بدال عن الكباري
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التلوث البصري الناتج عن قطع اإلمتداد البصري للكباري لبعض المعالم و  •

 المالمح المميزة ، أثر على الهوية الذهنية و البصرية للمدينة.    

ية السكان، نسبة كبيرة من السكان ترى أن كباري السيارات تجرح خصوص •

كما أنها أثرت على السمات و المالمح المميزة للمدينة، و أثرت بالسلب على 

 البيئة الطبيعية و العمرانية والمعالم المجاورة.

معظم السكان كانت تفضل عمل أنفاق للسيارات تحت األرض بدال عن كباري  •

مسطحات السيارات للحفاظ على البيئة الطبيعية من ميادين و أشجار و 

خضراء ، و كذلك للحفاظ على البيئة العمرانية و المالمح المميزة و الصورة 

 .الذهنية للمدينة

 التوصيات

توصيات تتعلق بتحسين الوضع الراهن بعد تنفيذ المشروع لرفع الكفائة البيئية و 

 جودة الحياة بالحي:

خصائص تعظيم المساحات الخضراء ما أمكن و التشجير بأنواع أشجار ذات   •

تظليل أفقية يمكن من خاللها تحسين الرؤية البصرية وتخفيض معدل 

الضوضاء و زيادة كمية الظالل على الطرق األسفلتية مما يقلل من نسب 

الوهج و اإلجهار و خفض درجات الحرارة و األبخرة المنبعثة منها بعد توسعة 

 طرق المشروع على حساب المساحات الخضراء.

العمرانية الغير  سلبية الناتجة عن الحلول التخطيطية والحد من األثار ال •

 مدروسة، عند تطوير محاور الحركة القائمة. 

توجيه نظر المعنيين بشئون العمران و القائمين على تطويره بأهمية الحلول  •

البيئية المستدامة، و البديلة عن كباري السيارات، و استخدام فراغ تحت 

حفاظ على البيئة الطبيعة و العمرانية و الطابع االرض كأحد الحلول الهامة لل

المعماري لتلك المدن. من حيث عدم قطع المتوالية البصرية للفراغ العمراني 

 و الحفاظ على التتابع البصري لها، والحفاظ على الصورة الذهنية  للمدينة.

إعادة النظر في التصميم العمراني للعناصر التصميمية الخاصة بالطرق و خاصة 
 اآلتي:

عمل حارات للخدمات للتهدئة مما يقلل من الحوادث خاصة بعد ما أصبحت  •

 طرق المشروع  حرة بال تقاطعات ، و زاد من سرعة السيارات.

تخصيص حارة صغيرة للدراجات ، للحد من إستخدام السيارات ما أمكن  •

للتنقل داخل الحي لرفع معدل األمان لمستخدمين الدراجات، و تشجيع الناس 

 ليها، كوسيلة تنقل بيئية، عالوة على الفوائد الصحية لها.   ع

توفير قدر من المساحات و الفراغات السطحية يمكن إستخدامها للمشاة أو   •

األنشطة اإلجتماعية ، و اإلبقاء على اإلتصال اإلجتماعي و األنشطة 

 اإلجتماعية السطحية لبعض الفئات.

ة عمرانيا، وذلك بعمل أماكن كافية اإلبقاء على اإلتصال بين أجزاء المدين •

لعبور المشاة عن طريق دراسة الكثافات و اإلستخدامات و المناطق التى 

تحتاج إليها، و تحديد نوعيتها تبعا لطبيعة المستخدمين و أعمارهم ، من كبار  

 السن أو أطفال المدارس أو المعاقيين. 

ج السلبيات السابقة في عمل مواقف للسيارات تستوعب الكثافات السكانية لتعال •

السماح للبعض بالبناء و زيادة اإلرتفاعات دون األخذ في اإلعتبار إشتراطات 

 وجود جراجات تستوعب تلك الزيادات. 

يفضل أن يكون تصميم مواقف السيارات و الجراجات على مستواى رأسي،  •

سواء فوق أو تحت األرض إلستيعاب الكثافات ، مما يوفر المساحات 

 للمسطحات الخضراء و األنشطة اإلجتماعية األخرى.  السطحية
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Title Arabic:  

 تقييم األثر البيئي والعمراني لمخطط تطوير محاور الحركة لمنطقة مصر الجديدة

 
Arabic Abstract: 

يعد نمو السكاني و العمراني من أهم مظاهر الحضارة الحديثة، و قد بدأ هذا النمو بنشاط 

كبير مع تطور و سائل النقل، و كان من أخطر األثار الناجمة عن ذلك، ضعف كفاءة شبكات  

الطرق الحالية الستيعاب تلك المتغيرات ، و كيفية التعامل مع تلك المشكلة و طرق حلها ،  

أنها ان تدعم الحفاظ عليها في كل من بنيتها البيئية و العمرانية. حيث تعاني و التى من ش 

بعض المدن اليوم من عدم التخطيط المالئم و الدقيق لحل تلك المشكالت ، خاصة عندما  

يتعلق ذلك بالقيم البيئية و الحضارية التي تتميز بها تلك المدن، األمر الذى أدى الى حدوث  

خلها، ليس فقط على المستوى البيئي و العمراني بل على المستوى خلل كبير أو جزئي دا

اإلجتماعي واإلقتصادي وجودة الجياة بها، هذا باإلضافة لحدوث إضطرابات نفسية وصحية 

حادة للذين يقطنون تلك المدن، حيث يهدف البحث الى الحد من األثار السلبية الناتجة عن  

دروسة، عند تطوير محاور الحركة بالمدن القائمة، الحلول التخطيطية و العمرانية الغير م

خاصة التى تتسم بقيم معمارية و عمرانية و بيئية مميزة، مع توجيه نظر المعنيين بشئون  

العمران و القائمين على تطويره بأهمية الحلول البيئية المستدامة، و البديلة عن كباري 

الهامة للحفاظ على البيئة الطبيعة و السيارات، و استخدام فراغ تحت االرض كأحد الحلول  

العمرانية والطابع المعماري لتلك المدن، حيث يجمع البحث بين عدة مناهج لتحقيق أهداف 

الدراسة، كالمنهج اإلستقرائي للجزء النظري واإلستقصائي لمناقشة نتائج إستطالع ميدانى 

مرانيين فى مدي تأثير للتعرف على رأى عينة من السكان و أصحاب الرأي و المصممين الع

مخطط التطوير و كباري السيارات على البيئة العمرانية و اإلجتماعية بمنطقة مصر 

 الجديدة، و قياس مدى إيجابيات و سلبيات المخطط الجديد.

 

 
 


