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 ومبادئ اسس اظهار خاللها من يمكن كبيرة اهمية لها  البصري التصميم يمثل كلذل

 بالمسارات االرتقاء كيفية دراسة في هنا الباحثين دور ويبرز العمراني التصميمي

 للصورة التصميمي واالبداع التطوير بدائل تقديمو القائمة المدن داخل الحية

 بعض علي الضوء القاء الدراسة عيتس لذلك المستخدمين الي المنقولة البصرية

 رصد خالل من البصرية الصورة لتحسين سبل اعتبارها يمكن التي االساليب

 العامة العناصر بين بالربط الواقع تطوير علي الحث ومحاولة الحالة لدراسة وتحليل

 البصرية الصورة لتحسن للسعي التصميمية واالسس العمرانية للمسارات

 . واالمان الراحة وتوفي للمستخدمين

 

 اإلشكالية 2

 عنوتغفل  الشاملة تهاالبيئة العمرانية بصوربدراسات العمرانية تهتم معظم ال

 ووخاصة القائمة المدن الضوء علي االهمية القصوة للمسار العمراني في تركيز 

صوره تكون لدي مستخدميه والتي ه التي تقدم من خاللاالنشطة الفعالة  يةاهم

 .هوية مجتمعية تجاه المدينةبصرية و

Visual Design and A Role in Improving the 

Performance of Urban Paths 

Case Study: Bank Masr Street in Mansoura City 

Marwa Aatef Abd Elhady* and Aya Tharwat El-sayed Ali 
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 Abstract— Mansoura city includes the largest gathering of the 

distinctive service activities of the delta region and we find many urban 

axes, including these health, commercial and educational services,  Bank 

Masr street is considered one of the most important urban paths within 

the heart of the city, so it was chosen as a case study for the research 

paper and shed light on the elements of urbanism by monitoring the 

current situation for him and then developing a development proposal in 

accordance with the foundations of urban design to form a distinctive 

visual image worthy of the material and moral value of the city of 

Mansoura. The research paper begins by presenting the general 

elements to form the visual image complementary to the path of 

contract, borders, distinctive marks and gates as well as study the 

physical components, which affect and affect the motor and fixed 

activities of the users, all according to the foundations of urban design to 

complete the study through the signing of the theoretical study on the 

current situation of  Bank Masr  street and submit a proposal for 

development and improvement of the performance of the path as a study 

step to improve the city of Mansoura. 
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 البحث هدف 3

الل من خ االرتقاء بالمسارات العمرانية داخل المدن القائمةيهدف البحث إلى 

ة تحسين الصوراساليب التصميم البصري ودورها  توافق العناصر العمرانية و

 .وتطوير اداءه المسار لمستخدمينالبصرية 

 

 البحث منهجية 4

 خالل: من الحالة دراسة منهج علي البحث يقوم

 :مفهوم التصميم البصري بعرض  هيقوم البحث من خالل الجزء النظري

نشطة نات المادية واالووكذلك المكوالعناصر العمرانية المكملة للمسار 

 .داخل المسارات العمرانيةاالنسانية 

  ورفع جمع البياناتب تبدا اربع مراحل  يعتمد علىو  :الحالة دراسةمنهج 

المشاهدة والمالحظة ثم عن طريقة لشارع بنك مصر بمدينة المنصورة 

طبقا  ويرتطللتقديم مقترح  ثم للمسار الوضع الراهن لعناصرالمنهج التحليلي 

ملخص لتكامل عناصر واساليب واخير تقديم  التصميم البصري ألساليب

   والتوصيات.لنتائج إلى ا وصوالالتصميم البصري 
 

 العمرانية للمسارات البصري التصميم 5

 العمرانية للمسارات البصري لتصميما مفهوم1-5

 لمساراتل البصرية عناصرالوضع فكر تصميمي يربط بين عبارة عن عملية 

لي اية المنقولة ذهنالصورة البصرية واللتحسين  واساليب التصميمالعمرانية 

ان نسهذه الصورة عندما يشعر اإلوتنتج  ايجابية، بصورة  مستخدمي المسارات

كون ت في وساعد هترسخ في ذهن وما العمراني المسارداخل ويتذكر معالم ومشاهد 

 [1صورة  بصرية واضحة. ]

تصميم تكوين اداة تصميمية يمكن من خاللها  المسار العمرانيعتبر يحيث 

 .الفعالة من البدائل التصميمية دوالخروج للعدي بصري
 

 العمراني المسار مفهوم 2-5

يتحرك من التي طويلة الهي الممرات [ 2( ] Kevin Lynchكم عبر عنها )

خاللها األشخاص والمركبات لالنتقال من مكان آلخر، وتشمل المسارات: ممرات 

 المستخدمينالمشاة والشوارع بكل أنواعها، مما يجعل هذه المسارات تُكسب 

 .الذهنية من خالل االنتقال والحركة داخلها خبرةال
 

 [3] العمراني للمسار المكملة البصرية العناصر 3-5

تنسيق وتسلسل عناصر الصورة البصرية للوصول لمسار عمراني متجانس 

  .شكل مكون رئيسي للنسيج العمراني للمدينةي

 

 

 توضيح تسلسل عناصر الصورة البصرية المكملة للمسار العمراني 1شكل 

 ق الباحثةيتنس [4]المصدر
 

 ( الحدود(Edges: 

دم وتنقسم الي حدود طبيعية وحدود صناعية وتستخوهي التي تحدد المسار 

جب ي، كما وتكون مستمرة في شكلها واضحة بصريا مختلفتينللفصل بين منطقتين 

 مستمرة ومرئية للمستخدم.  أن تكون الحدود
 

 
  

 

سور معدني حدود صناعية لغابة  3شكل  حدود طبيعية مثل نهر النيل 2شكل 
 باألردنالمزار 

 

 ( العالمات المميزة(Land marks: 

 وتوجيههم نحو المستخدمينتعمل علي سهوله حركة وجودها داخل المسار 

ونات الي غير ذلك من المكوتحديد معالم الطريق او نقط التجمع مسار الحركة 

 . ليهاارها التصميمية الهامه للمسار التي يمكن للعالمات المميزة التأكيد واألشا
 

 
 

   Kevin Lynchعالمات مختلفة ومميزة للمسار  4 شكل
 

  العقد (Nodes:) 

 سواء الميادين والساحات العامة التي تنتج عند نهاية تقاطع المسارات هي

اللها حيث يتم من خ،  ثانوية كانت او رئيسية  مشاه او نقل آليمسارات حركة 

 [5] .التأكيد علي الخدمات التي يحتاج اليها المستخدمين 
 

 

 

سواء  ونقط التقاءعة ميدان القل 5شكل 
 )عقد ( للمستخدمين او للنقل

من اهم  تحديد بداية المسار بوابات 6شكل 
 العناصر التصميم البصري

 

 البوابات: 

فه اضا ومن خاللها ايضا يمكنبداية ونهاية المسار  يحدد وجود البوابات

ذلك التوجه لالماكن الهامه داخل المسار وكالتي تسهل العالمات االرشادية 

 ارشادات االمن والسالمة.
 

لك ألهمية وجود تع الوصول  التأكيدكل عنصر يمكن  علي فعرالتلذا بعض 

 العناصر لمسار 
 

 :[4] خالل من تأتي العمراني للمسار المكملة عناصرلا اهمية 4-5

 سواء كانت طبيعية او صناعيهعلي اظهار حدود للمسار  التأكيد.  

 . تامين الحدود للمستخدمين وتحقيق عامل االمان 

  من خالل الحدود.التحكم في حركة المشاة والتفاعل مع المسار 

  وسهوله تنقل الصورةوجود عالمات مميزة علي طول المسار لالسترشاد 

 الذهنية والبصرية للمستخدمين.

 .ربط العالمات المميزة بالخلفية البيئية والتاريخية للمسار 

  الحركية  باألنشطةضرورة وجود عقد ومساحات للمستخدمين تسمح

 للمسار . والخدمية

  وبوابات محددة ومنظمة .تمييز المسارات بمداخل 

  المحيطة بالمسار لتحديد المداخلالعناصر العمرانية االستفادة من. 
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 العمرانية للمسارات البصري التصميم اساليب 6
 

 

 

 [6] المادية مكوناتال 1-6

 لمستخدمي المناسبة والبيئة والطابع الشكل العمراني المسار تمنح التي هي

 : المختلفة باألنشطة للقيام المسار

 :الحوائط 

 اشكاله وتتعدد المسار وتشكيل حجم في يتحكم الذي الرأسي المستوي هي

 وعناصر زهور اضوواح نباتية وعناصر ومباني تومنشئا اسوار من وأبعاده

 مائية.
 

 
 ي وتحديد شكل المسارالرئيسالتحكم في التشكيل  7شكل 

 https://www.pinterest.comالمصدر:
 

 :االرضيات 

 يختلف ذيوال المسار داخل االنشطة جميع عليه تتم الذي االفقي المستوي هي

 .للمشاة التبليطات او للطرق  المرصوفة االرضيات  النشاط وعلن طبقا

  االضاءة عناصر وبين لألرضيات المختلفة االنواع تلك بين دمج من ذلك وغير

 بصري. تناغم ويحقق المستخدم يخدم عمراني لتنسق المياه وعناصر
 

 
 

 التنوع في تصميم ارضيات المسار 8شكل 

  www.landarchs.comالمصدر:

  المسار: سقف 

 كليا المسار سقف تحدي ويمكن المعتاد في للمسار الخارجي السقف هي السماء

 التشكيل. او للحماية جزئيا او
 

 

 تغطيه اجزاء من المسار حسب االستخدام 9شكل 
 http://www.pbase.comالمصدر

 

 :الفرش 

 كالنباتات طبيعية عناصر سواء المسار الستخدام المكملة العناصر هي

 والعالمات واالكشاك والمظالت كالمقاعد صناعية عناصر او المائية والعناصر

 ذلك. وغير واالضاءة واالرشادية التذكارية
 

 

 المستخدمينعناصر الفرش والتناغم مع  10شكل 

 /8936899251530492https://www.pinterest.com/pinالمصدر 
 

 :[7] االنسانية االنشطة 2-6

 حقيقهي المحور االساسي لتشكيل وتحديد المسار العمراني فهو المقياس ال

 نتخدميالمسيقوم بها  المسار وبالتالي فان االنشطة التي خاللهالذي انشاء من 

 داخلة تحدد مالمح وطابع المسار.
 

  [8]:انشطة حركية 

 هاتمثل حركة المشاة والدرجات والسيارات ووسائل النقل بمختلف انواع

 ووضوحهويذيد النشاط الحركي داخل المسار بسهولة الوصول الي الهدف 

ع والتشويق كذلك استواء االرض والفصل بين انوا االنتباهاضافة الي جذب 

  الحركة المختلفة داخل المسار.
 

  استقراريهانشطة: 

وس تمثل سلوك االنسان داخل المسار من مقابالت ومناقشات اجتماعية وجل

 وراحة لذلك يمكن تقسيمه الي:

 مؤقت للتحدث او لالستمتاع بالبيئة المحيطة سوء انشطة الوقوف 

 المحمية األمنهعندما تتوفر اماكن الجلوس والبيئة  انشطة الجلوس. 
 

 

 ة و الجلوس والوقوف أنشطة الحرك11 شكل 

 http://pin.it/1moEAwu المصدر :

 

اساليب التصميم البصري للمسارات العمرانية

ةانشطة انساني

انشطة 
استقرارية انشطة حركية

مكونات مادية

الفرش االسقف االرضيات  الحوائط

https://www.pinterest.com/
http://www.landarchs.com/
http://www.pbase.com/
https://www.pinterest.com/pin/8936899251530492
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  البصري التصميم بعناصر عمراني مسار لتطوير مشابهة تجربة3-6 
 

 [9] مصر اهل ممشي تطوير مشروع 

مثل لمرونة تطوير روع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل شعتبر مي

، ً فضال عن أنه سيسهم في المسارات العمرانية داخل المدن القائمة وتحسين ادائها

 ق.زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء واألماكن المفتوحة في تلك المناط
 

  التطوير المسار قبلمشاكل: 

عناصر كان المسار يعني من الكثير من التعديات علي نهر النيل وخلوه من 

ضراء وعناصر الفرش ومحددات الفراغ ونقط خالتنسيق العمراني وقلة االماكن ال

 علي جوانب الطريق. عشوائييالعقد المميزة مما يجبر المشاة علي الجلوس بطرق 

 

 
ممشاه اهل مصر قبل التطوير ومشاكل التنسيق  12شكل 

 https://gate.ahram.org.eg/daily/Newالعمراني

 

  10]تطوير المسارمن الهدف : 

 رتقاء بالصورة الجمالية والحضارية للواجهة النيلية.اال 

 والترفيه هزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وأماكن التنز. 

 ماكن الجذب السياحي النهريزيادة أ. 

  يعمل على تشجيع ممارسة األنشطة الرياضية المأيية 
 

  واالنشطة االنسانية الماديةالمكونات اذن ياكد هدف تطوير المسار ع 

 

 
 تطوير مسار اهلي مصر 13شكل 

 

 :تطوير المسار من خالل العناصر البصرية كالتالي 

تصميم مسارين للمشاة سفلي  حيث تم تحديد حدود المسار وتطورها :الحدود_

مسار  متر 4,5متر ومسار علوي مواجهة للرصيف بعرض  6,5بعرض 

 . مبنى 19م، و6.5مواز بجوار النيل بمتوسط عرض 

اضاف عالمات مميزة من اعمال فنية وابداعية  ترمز للنيل  العالمات المميزة:_ 

 والحياة.

كم علي  4,7: تحديد عقد واماكن للمشاة ومناطق تجمع متدرجة بطول _العقود 

مدرجات سعة  3مطاعم، و 5كافتيريات و 5محال و 62تنقسم ٕالى  الكورنيش

 180جراجات سعتها  3فردا، و 772فرداً، ومسرحا سعة  1240

تم استخدام تلك العناصر من خالل اساليب التصميم البصري للحوائط واالرضيات 

ومساحات خضراء وبرجوالت  مياهمقاعد للجلوس ونوافير  بإضافةوالفرش 

 نخلة 62شجرة و 235من  اكثر، تحتوي على 2م3100تصل ٕالى 

 بعناصر عمرانية للمشاة والسيارات.دخول بوابات تحديد  البوابات: _

 واماكن انتظار للسيارات .

 

 
 توفي مدرجات للمشاة ومسطحات خضراء 14شكل 

./map.com/project-https://egy 

 

 

 استخدام العالمات المميزة  15شكل 
https://www.elwatannews.com/news/details/5751043 

 
 معا. البصري التصميم واساليب البصرية العناصر من للمسار التطوير تحقيق المثال خالصة

 العناصر البصرية

 تحديده بالمستويات والعناصر النباتية تم الحدود

 تم توفرها وتصممها لتناسب المسار العالمات المميزة

  في اماكن مجهزةتوفرها علي  العقد

 تم تحديدها والفصل بين المشاة والسيارات البوابات

اساليب التصميم 

 البصري

 المكونات المادية

تحديد مسارين للمشاة  *األرضيات:

 م. 4.5و  6.5بعرض

: استخدام األشجار كمحدد رأسي *الحوائط

 علي حواف األرصفة لتحديدها.

توفر مقاعد ومناسيب للجلوس : *الفرش

 .ونوافير مياه

 األنشطة اإلنسانية

إعطاء األولوية لحركة *أنشطة الحركة: 

المشاة وفصل السيارات وتحديد اماكن 

 النتظار متعددة ل

ألنشطة  : توافر فراغات*أنشطة االستقرار

 الوقوف والجلوس والمشي والجري.

 

 

 

https://egy-map.com/project/
https://www.elwatannews.com/news/details/5751043


MANSOURA ENGINEERING JOURNAL, (MEJ), VOL. 47, ISSUE 5, OCTOBER 2022                                                     A: 17 

 

   مصر بنك شارع الحالة دراسة 7

 التصميم خالل من بالمسار االرتقاء يمكن للبحث النظري الجزء دراسة بعد

 دراسة ثم للمسار المكملة العناصر تحديد تشمل عمليه بمنظومة له البصري

 التصميم اسس ع قائم المنظومة لتلك مقترح لتقديم له واالنشطة المادية المكونات

 للمسار  البصري

 

  الحالة دراسة ةمنهجي

 

 
 

 مصر بنك شارع ورفع المعلومات جمع 1-7

تم اختيار) شارع بنك مصر( بمدينة المنصورة، والذي يعتبر من أكثر 

ً بالمدينة، وما يحمله من أنشطة واستعماالت مت منها  عددةالشوارع حيويةً ونشاطا

ليه عوالسكني، حتى يكون معياراً للدراسة ويُطبق  واإلداريالصحي والتجاري 

 .المنهجية العلمية
 

 الحالة بدراسة التعريف 
 

 

 مصر -مدينة المنصورة  الموقع

 أماكن عامة النوع

 .م 16.5 وعرضةم، 235طول الشارع : المساحة

 م1954بداية الشارع منذ  التاريخ

 %3واخري  %5اداري  %20تجاري  %72صحي  النشاط
 

 موقع شارع بنك مصر في قلب مدينة المنصورة 16شكل 
   

 مصر بنك شارع  اختيار  أسباب: 

ويقترب من محطات  السكك الحديدية وعدد من المواقف يتوسط المدينة  -

ل بشك الخاصة بالمدن والمحافظات، وهذا ما يجعل المستخدمين يترددون عليه

 .كبير

السكة  -يربط بين أشهر شارعين تجاريين بالمدينة وهما )السكة القديمة -

 .الجديدة(

ن المدوتجارية مهمة وبه إقبال كبير من المراكز  طبيه و كون الشارع منطقة -

 .على كم هائل من األطباء في جميع التخصصات الحتوائهالمجاورة، 

 

 مسار شارع بنك مصر بين شارع الجمهورية وشارع السكة الجديدة 17شكل 

 

 :الحالة لدراسة الراهن الوضع2-7 

 المستخدمينتم رفع الوضع الراهن من خالل المشاهدة والمالحظة وسؤال 

عرضها في تسلسل لعناصر واساليب التصميم  تحليلهاوالزائرين للشارع ثم 

 البصري للمسار العمراني:

 

 بنك مصرلشارع  العناصر البصرية: 

 دالحدو -

الطريق الحد الرئيسي)نهر النيل( والذي يطل عليه الشارع، باإلضافة إلى 

السريع)المشاية السفلية(والموازية لشارع الجمهورية، وخط السكة الحديد 

 المواجه لشارع السكة الجديدة.

 

 العقد -

نقاط االلتقاء عند تقاطع شارع بنك مصر مع شارع السكة الجديدة،  نجد

، مما يفقدها واماكن الجلوس المناسبةولكنها تخلو من عناصر الجذب 

تغطي عليها حركة المرور الكثيفة وأماكن انتظار  كذلكاألهمية البصرية 

بوجود الكثير من المحالت السيارات، رغم أن شارع السكة الجديدة اشتهر 

 صعب إدراكهم.ويأماكن االلتقاء غير محددة  اال ان  التجارية

 

 العالمات المميزة  -

و بأنه أكبر شارع يحمل الفتات خاصة  باألطباء،  في المدينةاشتُهر الشارع 

في الواقع هي ليست عالمات مميزة للشارع بل هي تلوث بصري يؤذي 

 العين ويشوه الذوق العام والمظهر الحضاري .

 

 البوابات -

ال يحتوي على أي بوابات أو تفاصيل تساعد األفراد في تحديد اتجاهاتهم 

 للبداية والنهاية وتوجيه حركتهم.
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 البصرة القائمة لشارع بنك مصريوضح الوضع الراهن لعناصر الصورة  18 لشك

 المصدر صور ميدانية للشارع وتجميع الباحثين

 

 لشارع بنك مصر التصميم البصري اساليب: 

 المكونات المادية

: يحدد شكل الشارع وحجمه علي طول المسار المباني واماكن الحوائط المحددة -

 واألسوار الخفيفة وصفوف األعمدة واألشجار. لألطباءانتظار والفتات 

 سقف الفراغ هو السماء دون تغطيات أو مظالت تحدد اسقف للمسار. االسقف: -

 
 

 

الحوائط المحددة للمسار مباني  19شكل 
 والفتات

 المصدر صور ميدانية للشارع

 السماء هي التغطية للمسار 20شكل 
 المصدر صور ميدانية للشارع

 

ارضية المسار بين رصيف ومسارات للسيارات مسارات المشاة  االرضية: -

مسارات شريطية مستغلة من قبل أصحاب المحالت مع قلة صيانتها 

 ومعظمها من الرصيف وانواع تبليطات مختلفة. وتهالكها

 

  

 ارضية الرصيف وعدم االستواء 21شكل 

 المصدر صور ميدانية للشارع
تغطي معظم ارضية المسار   22 شكل

 االسفلت للسيارات

 المصدر صور ميدانية للشارع
 

 الحركية واالستقرائية االنشطة -

والذي يحتوي على  انشطة الرعاية الصحيةيتمثل النشاط السائد للشارع في 

عيادة صحية، يأتي إليها المرضى من جميع األماكن المجاورة،  1400نحو 

 فى النشاط اإلداري والتجاري والسكني بنسب قليلة. األخرىوتتمثل االستعماالت 
 

 حركة المشاة -

جوانب الشارع ومنتصفه بكميات كبيرة، وعدم استخدام األرصفة ب توجد 

 ما يضع  المحالت. وهذاالمخصصة لهم بسبب استغاللها من قبل أصحاب 

 الشارع.المستخدمين في منحني عدم األمان والخطر أثناء سيرهم في 
 

 ياراتحركة الس -

يوجد كثافة مرورية عالية لحركة السيارات في ساعات الذروة مع عدم وجود 

نظام أمني للتحكم في حركة السيارات، باإلضافة  ألماكن انتظار السيارات الغير 

 منظمة والتي تأخذ جزء كبير من مساحة الشارع.

 

 
 

 يوضح االنشطة الحركية واالستقرائية للشارع 23شكل 

 ميدانية للشارعالمصدر صور 

 

 الوقوف أنشطة -

تتمثل أنشطة الوقوف في الشارع في وقوف المارة أمام المحالت التجارية 

للشراء، والوقوف للتحدث لفترة، والوقوف النتظار وسيلة نقل عند مدخل الشارع، 

 .والوقوف أمام مبني البنك
 

 الجلوس أنشطة -

على الجلوس ال يحتوي الشارع على أماكن للجلوس تساعد المارة 

واالسترخاء ومشاهدة المناظر الملفتة، ونتيجة لعدم وجود فرش في الشارع  يلجأ 

 األفراد إلى الجلوس على حواف المباني وبعضهم يجلس على األرصفة.

 

 مقترح التطوير:3-7 

،  واالساليب التصميمية ةالبصريالعناصر يقوم مقترح التطوير علي الربط بين 

 :للتطوير على النحو التاليلذلك تم وضع مقترحات 

 

 

 

 المسار مبان حدود 

 ت ارواماك  ان

 بنك مصر

ستشق  بن  مم

  ممي     مة

 مبان   يد ا نشا 

 قد  تجم  

بدو   ا رالشارع

 تحديد

 السنترا 

مسار حدود ال

  تاتتشو  باال

_ بوابة الشارع محدد  بمبن  السنترا  

 ومبن  بنك مصر
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  للمقترح البصريةالعناصر: 

 إزالة التعديالت واإلضافات على الواجهات والمحالت التجارية -الحدود 

 إزالة كل الالفتات والعالمات التي تغطي أسطح الواجهات بطريقة غير الئقة

علي جوانب الطريق في  تحديد اماكن انتظار السيارات في حدود محددة -

  .المدخلاالماكن التي تتميز باالتساع والبعد عن 

ان لوواستخدام اال اضافة االشجار والمظالت وصيانة وترميم واجهات المباني -

 .كالسيكية هادئة
 

 
 تنظيم حدود المسار وتحديد االنشطة بها. 24شكل 

 

واجهات  استخدام مواد تشطيب وخامات وألوان متناسبة مع بعضها في -

بيض وااللوان المستخدمة مسبقا) البياض اال المباني المطلة على الشارع

خل لتدااوالكافية والجرانيت االحمر( ولكن بعد توحيدها للمسار كله وتناغم 

 .بينها

قق ث تحإعادة تشكيل فتحات المباني التي تختلف في نسب وأشكال فتحاتها بحي -

 سراتبين المباني فتم اختيار كا االستمرارية والترابط واإليقاع البصري

 فة. وظيو يل جمالكق شيحقتل من مواد انشائية كالحديد والفيبر الشمس الطولية

تحت  بأحواض من الزهور واماكن جلوس تحديد اماكن انتظار للمستخدمين  :العقد

مظالت من االخشاب للحماية  من العوامل الجوية واضافة شاشات ارشادية 

 وتفاعلية لتوضيح عيادات االطباء واالماكن التجارية.

إضافة عالمات مميزة وعناصر الجذب في أماكن االلتقاء  :العالمات المميزة

تعبر عن تاريخ الشارع(، والتي تساعد المارة على  التيكالعناصر النحتية  )

تذكر المكان وتوجه وتحدد اتجاه حركتهم، باإلضافة لدورها الجمالي في 

 .االستمتاع بالمكانعلي المكان وتشجيع المستخدمين 

ديدها هورية عالمة ميزها يمكن تحيعبر مدخل المسار من شارع الجم : البوابات

 شاشات االلكترونية توضح اماكن الخدمات داخل مثل إضافة عناصر جذب 

 .المسار وخاصة في أماكن االلتقاء أو تقاطع مسارات الحركة

 

شات ضافة شاإزالة التعديات واإلضافات وتناسب األلوان وتعديل وتناسب أشكال الفتحات، وا 25شكل 

 المتاحة بالمسار.الكترونية في بداية المسار ونهاية لسهولة الوصول لجميع الخدمات 

 

 للمقترح التصميم البصري اساليب: 

الت المح إزالة المناسيب والدرجات ذات االرتفاعات المختلفة من أمام -الحوائط 

 والتي تتعدى على حرم الرصيف، وجعلها مستوية وغير قابلة لالنزالق.

ن مم على كل جانب 5إعادة إنشاء مسارات المشاة وتهيئتها بعرض  -االرضيات

 نلواباأللوك انتر بأنواعتوحيد نوع تشطيب تبليط االرضيات  جوانب الطريق

 .مع تجديد الواجهات  التشكيالت المناسبةو

 

 

ين إعادة تشطيب وتشكيل الممرات بخامات ومواد متناسبة مع حركة المستخدم 26شكل 

 بحيث توفر لهم قدر كبير من األمان والراحةوالمرضى 
 

 االسقف 

 رز طبتصميمات و الخشبيةومن المظالت  إضافة صفوف من األشجار

 .وانب المسارجعلى  مواحدة وتتماشي مع تاريخ الشارع

  حركة المشاة والسيارات حاول المقترح الحفاظ علي المشاة مع مسار

 فقط.السيارات لصعوبة تحويل المسار الي مشاة 

 تفصل بين حركة المشاة  مروريهعمل كحواجز ع العناصر النباتية لل التأكيد

والسيارات لمنع تعدي المشاة على طريق سير المركبات وتوفير اماكن 

 انتظار واستقراء لمستخدمي المسار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا   ميم ا  ام  

 ا مكونات ا مادية  

  ا مسا ا نشطة   

 ا  دود  
 ا   د  
 ا   مات ا ممي    
 ا  وا ات  

 

 تطوير الحالة الدراسيةوض  مقترحات 

 ا  ام  ا     

 ا  م انية  مسا اتا و  سي  ادا  ا   مي  ا     
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 اماكن االنتظار واالفتات االلكترونية االرشادية27 شكل 

 

التصميم عند  اساليبو ةعناصر البصريبين المرونة تحقيق  يمكن تلخيص المقترح

من  تطوير شارع بنك مصر واثبات مدي امكانيه تحسين اداء المسارات العمرانية

 خالل التوافق بينهم.

 

 واساليب البصرية العناصر من مصر بنك لشارع التطوير تحقيق خالصة

 معا. البصري التصميم

 العناصر البصرية

 الحدود
بصيانة واجهات المباني وازالة تم تحديده 

 االفتات.

 العالمات المميزة
من خالل شكل المظالت تم توفرها 

 واعمدة االنارة واالعمال الفنية

 العقد
في شكل  توفرها علي طول المسار

  جلسات بها شاشات تعريفية للمسار.

 بعناصر ارشادية ومميزة.تم تحديدها  البوابات

اساليب التصميم 

 البصري

 المكونات المادية

مسار اتجاه واحد للسيارات  *األرضيات:

 وزيادة مساحة رصيف المشاة.

والمظالت : استخدام األشجار *الحوائط
 األرصفة لتحديدها. جوانب علي

: زيادة التشجير وأماكن الجلوس *الفرش

 وعناصر اإلضاءة المميزة.

 األنشطة اإلنسانية

لحركة إعطاء األولوية *أنشطة الحركة: 

ووضوح السيارات  تحديد مسارالمشاة و

 اماكن االنتظار .
 مساحات : توافر *أنشطة االستقرار

مزودة ألنشطة الوقوف والجلوس 

 بالشاشات االرشادية

 

 النتائج 8

 ية فيللعناصر البصرية الحدود والعقد والعالمات المميزة والبوابات اهم 

 بينهم.تحديد وتنسيق المسارات عند تحقيق التناغم 

 الوصول الي ان تطوير المسارات العمرانيةة يمكةن مةن خةالل تحقيةق التوافةق 

 بين العناصر العمرانية للمسار واساليب التصميم البصري.

 بعةد  مرونة تحقيةق التصةميم البصةري والةوظيفي فةي  مسةارات المةدن القائمةة

 وهويةة نقطةة التقةاء خاصةة تصةنع روح  المسار ان يصبحدراسة شارع بنك و

 دى السكان.ل

 اغم التن االرتقاء بالمسارات العمرانية داخل المدن القائمة من خالل تحقيق

 .بين العناصر العمرانية واساليب التصميم البصري

 

 التوصيات 9

 حتاج التي ت البصريةالمكونة للصورة  العمرانيةنالك العديد من النقاط ه

حات الفتات واللوكمن االهتمام مثل تصميمات اخري اكثر تفاعال  المزيد

 ساراتااللكترونية وتطبيقات الهواتف التي يمكنها تسهيل التعامل مع الم

 .العمرانية

 دراسة وتحسين جميع المسارات الهامة داخل المدن القائمة وعمل نظم 

 الرتقاء بالذوق العام للمدن.لعمرانية للربط بينهم 

 الحث الدائم والمستمر علي رفع مستوي الوعي لدي مستخدمي المسارات 

 .لهم والهويةالحفاظ ورفع االنتماء  بأهمية العمرانية

 صين مازالت المسارات العمرانية داخل مدينة المنصورة تحتاج الي المخت

 وتحسين االداء واالرتقاء.لالهتمام 
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Title Arabic: 

 المسارات العمرانيةودورة في تحسين اداء التصميم البصري 

 دراسة حاله شارع بنك مصر بمدينه المنصورة

Arabic Abstract: 

الدلتا ونجد بها  إلقليمالمميزة الخدمية  لألنشطةتضم مدينة المنصورة اكبر تجمع 

 الصحية والتجارية والتعليمية العديد من المحاور العمرانية التي تشمل تلك الخدمات

ويعتبر شارع بنك مصر من اهم المسارات العمرانية داخل قلب المدينة لذلك تم اختياره 

وذلك برصد الوضع العمرانية  عناصرهوالقاء الضوء علي كدراسة حاله للورقة البحثية 

التصميم العمراني لتكوين صورة بصرية  ألسسوضع مقترح تطوير وفقا  الراهن له ثم

البحثية بعرض  الورقةمميزة تليق بالقيمة المادية والمعنوية لمدينة المنصورة. حيث تبدا 

ت مميزة اعالمحدود وللمسار من عقد و المكملةلتكوين الصورة البصرية  العامةالعناصر 

الحركية والثابتة  نشطةباأل وتتأثرثر ؤالمكونات المادية والتي ت دراسةوبوابات كذلك 

التصميم العمراني وصوال الستكمال الدراسة من خالل  ألسسوفقا  كل ذلكو للمستخدمين

الوضع الراهن لشارع بنك مصر وتقديم مقترح للتطوير علي  توقيع الدراسة النظرية

 المنصورة. مدينةبكخطوة دراسية لالرتقاء اداء المسار وتحسين 
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