
MANSOURA ENGINEERING JOURNAL, (MEJ), VOL. 47, ISSUE 5, OCTOBER 2022                                                     A: 79 

 
 Mansoura University 

Faculty of Engineering 

Mansoura Engineering Journal 

 

 

 

(Ser. NO.  BFEMU-2205-1273) 

 

 

 المقدمة .1

عتبر البيئة العمرانية إحدى نتائج تفاعل االنسان مع البيئة 

الطبيعية حيث يعبر عنها بصور متعددة منها الكتل العمرانية 

والفراغات العامة والطرق والممرات والكبارى ، ويعتبر االنسان 

جزء ال يتجزأ من النظام البيئى بل هو العنصر الرئيسى له ، وقد 

تميز النشاط البشرى على مر العصوربتزايد قدرة االنسان على هندسة بيئته وظروفه 

ية وتكييفها حسب رغباته واحتياجاته ومتطلباته، مع تحمله النتائج السلبية الحيات

 .وااليجابية الناتجة عن ذلك
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ومن هنا زاد االهتمام بقضايا التنمية واالستدامة وتأثير األفعال البشرية على 

 األنظمة الطبيعية كاستنزاف طبقة األوزون، استنزاف الموارد الغير متجددة،

. ونجد أن مفهوم االستدامة ثالحرارى،وارتفاع معدالت التلو وظاهرة االحتباس

ليس مصطلحا جديداً أو مبتكراً، بل هو مفهوم جسدته العمارة التقليدية منذ القدم عبر 

التوافق العفوي المترابط مع البيئة. وقد برز البعد المستدام كأحد أطوار التصميم 

كار التي يمكن إرجاعها إلى رواد الحضري في السبعينيات من خالل العديد من األف

حيث كانت جميعها تدور حول  (Howard - Geddes- Unwin) حركة التخطيط

. ظهر مصطلح التنمية المستدامة [2]االستدامة االجتماعية واحترام المقياس اإلنساني

  واكتسب أهمية كبيرة خاصة بعد ظهور تقرير لجنة 1987الشاملة في عام 

Brundtland " نا المشتركمستقبل"  Our Common Future   الذي أعدته اللجنة
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 Abstract— During the past decades, environmental and economic issues have 

witnessed great interest, as a result of the changes that occurred in the city shape 

in terms of increased building density and the negative effects of urbanization on 

the environment. Some countries have begun to develop systems for assessing 

sustainability in buildings. It has become necessary to pay attention to apply the 

principles of sustainability in landscape for the external spaces to integrate with 

the sustainable building system, due to the importance of these spaces in creating 

an urban environment that meets the social, psychological and environmental 

needs, and also contributes to shaping the visual image of the city in addition to 

its functional, urban and social importance, as it includes huge amount of 

activities. 

Therefore, the research deals with a study of the principles of sustainable 

landscape in new urban communities, as they (urban communities) are 

considered the most sectors consuming energy, water and natural resources]1[ , 

by studying sustainability standards in landscape through the first approved 

system in the United States of America to evaluate the design and construction 

of sustainable sites (SITES V2), then analyzing this system for evaluation and 

knowing its objectives and areas. Finally, an evaluation was made for one of the 

models of open spaces in new communities in Egypt with this system, which is: 

Dar Misr project in New Damietta. As a result of this evaluation, proposals are 

made to improve the environmental performance of the project to obtain 

sustainable landscape with open spaces in residential communities. 
1.  
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العالمية للبيئة والتنمية لتوضيح مفهوم التنمية المستدامة في كافة المجاالت والسيما 

 .في التخطيط والتصميم الحضري

وألن تنسيق الموقع من الركائز الهامة التي يمكن االعتماد عليها في اإلدارة 

بيرة في التخطيط المستدام للبيئة لخلق منظومة متكاملة البيئية لما لها من جدوى ك

مستدامة، لقد تم تناول تنسيق الموقع  المستدام في كثير من دراسات التنمية المستدامة 

مؤخرا على انه أحد الوسائل الفعالة التي يمكن من خاللها تحقيق التنمية المستدامة 

التنمية المستدامة مع الحفاظ من خالل منظور بيئي يمكن من خالله تحقيق أهداف 

. فهو من أهم المشاريع العمرانية [3]على مكونات البيئة الطبيعية وااليكولوجية للمكان

ً نحو تطويرها لتصبح مكان لتحقيق االستدامة البيئية  التي يجب أن تولى اهتماما

واالقتصادية واالجتماعية للبيئة والمجتمع، وذلك لتحقيق بيئة عمرانية صحية 

 .ريحة وآمنةوم
 

 البحثية المشكلة .2

ى تنسيق الموقع فى غياب مفاهيم االستدامة ففى  محور المشكلة البحثيةتت

فى الوقت ذاته يوجه االهتمام بتحقيق االستدامة على مستوى  الفراغات العمرانية

. وألن التجمعات العمرانية كيانات حضرية  تجمع بين البيئة المبنية المبانى

يقوم البحث ،والفراغات المفتوحة حيث أنها ذات تأثير قوى على البيئة والمجتمع 

فى التجمعات السكنية من خالل  بدراسة مبادئ تحقيق االستدامة فى تنسيق الموقع 

 تقييم المواقع المستدامة.لنظام 
 

 البحث أهداف .3

  يهدف البحث إلى

 فى الجديدة العمرانية التجمعات فى المفتوحة الفراغات فى االستدامة تحقيق

  الموقع تنسيق مجال في تحديدا األخضر العمرانى التصميم على بالتركيز  مصر،وذلك

 تسهم وتقنيات بأساليب المستدام الموقع تنسيق  وتنفيذ لتصميم معايير تحديد خالل من

 وذلك ومريحة آمنة  عمرانية بيئة توفير في تساهم أنها كما السلبي البيئي األثر تقليل في

 المفتوحة الفراغات فى تطبيقها يمكن التى اآلليات من لمجموعة للوصول محاولة

 . السكنية بالتجمعات
 

 البحث منهجية .4

القاء الضوء على مفاهيم علم تنسيق الموقع وتنسيق الموقع المستدام ونظام تقييم 

 SITES V2 ع المستدامة ثم بعد ذلك يتم تحليل نظام تقييم المواقع المستدامةالمواق

يم يومعرفة المواقع المؤهلة للحصول على الشهادة وأهداف هذا النظام و مجاالت التق

ميدانية يتم فيها تقييم االداء البيئى فى هذا النظام ،ثم بعد ذلك يتم عمل دراسة تطبيقية 

مشروع دار مصر لإلسكان المتوسط والمفتوحة فى مصر وهلنماذج من الفراغات 

لنقاط بناءا على مقابالت مع باستخدام نظام  اوذلك بعد عمل تقييم بدمياط الجديدة.

مسئولى التخطيط والتصميم والتنفيذ والهيئات المسئولة ومعرفة ما به من مشاكل فى 

 البيئى للمشروع . مجال تنسيق الموقع ومن ثم يتم طرح مقترحات لتحسين األداء
 

 مصطلحات و مفاهيم .5

 [4] -علم تنسيق الموقع:-أ

 لفراغات الخارجية لتحقيق االحتياجات الماديةافن وعلم تخطيط وتصميم هو 

واالقتصادية واالجتماعية والنفسية لمستعملي المكان مع احترام البيئة المحيطة 

 مبنية.كانت بيئة طبيعية أو بيئة  والتجانس معها سواء
 

 [5] -تنسيق الموقع المستدام:-ب

كما ذكرت جمعية ممارسي عمارة الالند سكيب األمريكية  هيمكن تعريف

(ASLA ،بأنه الالندسكيب الذي يستجيب للبيئة، ويعمل على إعادة اإلنتاجية )

ويمكن أن يسهم بنشاط في تنمية المجتمعات الصحية. كما يعمل على عزل الكربون 

زيادة كفاءة الطاقة واستعادة الموارد من خالل فوائد وتنظيف الهواء والماء و

 ة.اقتصادية واجتماعية وبيئية كبير

 [6] -:(2SITES Vنظام تقييم المواقع المستدامة ) -ج

نظام لتقييم عمليات التصميم والبناء والصيانة لتنسيق الموقع مع أو بدون  هو

 ASLA بالتعاون بين الجمعية األمريكية لمهندسي الالندسكيب ؤهتم إنشامبانى ،وتم 

(American Society of Landscape Architect)  ومركز ليدي بيرد،

 Lady Bird Johnson) جونسون للزهور البرية بجامعة تكساس في أوستين

Wildflower Center at the University of Texas at Austin)  والحديقة ،

 (.United States Botanic Garden) لواليات المتحدةالنباتية با
 

 (SITES V2) المستدامة المواقع تقييم نظام .6

نظام التقييم األول في البالد لتصميم وبناء  SITESأصدرت  2009في نوفمبر 

إلى  2014في عاموتم تطويره  وصيانة الالندسكيب المستدام مع أو بدون المباني ، 

( وهذا اإلصدار الذي تم تناوله في SITES v2- Rating Systemنظام تقييم )

رسميًا من قِبل  SITES، تم الحصول على برنامج 2015البحث. وفي مايو 

Green Business Certification Inc (GBCI من أجل االستفادة منه )

 SITESيوصف نظام ، و وتوسيع نطاق البرنامج وتحسين تجربة إصدار الشهادات

v2 على االستدامة ويدخل مصممي الالندسكيب والمهندسين  بأنه "عمل يركز

وغيرهم نحو الممارسات التي تحمي النظم اإليكولوجية"، أول نظام تصنيف متاح 

 .[7]للجمهور لمتابعة شهادة الالندسكيب المستدام
 

 :LEEDوSITES v2العالقة بين نظام 1-6 

غرار نظام تقييم على  SITES v2 تم تصميم نظام تقييم المواقع المستدامة

ويستمد من بعض المواد المرجعية لهذا النظام حيث  LEED)) المباني الخضراء

 في تطوير نظام(USGBC)شارك ممثلون من المجلس األمريكي للمباني الخضراء

SITES إلصدار النسخة الجديدة والمطورة SITES v2 . 

على مبنى المشروع والموقع الذي يوجد فيه، بينما  LEEDينطبق نظام تقييم 

على كل شيء في الموقع، باستثناء المبنى )مع  SITESينطبق نظام تصنيف 

يحصل  SITES Goldاستثناءات قليلة(. نجد أن المشروع الذي يحصل على شهادة 

. تنطبق شهادة LEED v4تلقائيًا على االعتمادات في فئة المواقع المستدامة في 

SITES  على مشاريع البناء الجديدة وكذلك المواقع الحالية التي تشمل التجديدات

 2000، ولكن الحد األدنى هو SITESالرئيسية. ال يوجد حد أقصى لحجم مشروع 

 . [8]متر مربع(  185.8قدم مربع )
 

 (:SITES v2)المستدامة المواقع المؤهلة لنظام تقييم المواقع 2-6 

على مجموعة متنوعة  (SITES v2) تقييم المواقع المستدامةيمكن تطبيق نظام 

 : من المشاريع مع أو بدون المباني، بما في ذلك اآلتي

 .المناطق المفتوحة )المحلية والدولية والقومية( ، الحدائق النباتية  -1

 .الشوارع والساحات العامة  -2

 .الساحات التجارية من محالت ومكاتب وحرم شركات -3

 .ية )مجاورات وساحات(المشاريع السكن  -4

 .[9] ساحات المؤسسات العامة مثل )الجامعات،المستشفيات(  -5
 

  :SITES v2أهداف نظام تقييم المواقع المستدامة  3-6

 التالية:األهداف األربعة  إلى تحقيق SITES v2يهدف نظام 

 إنشاء األنظمة المتجددة وتعزيز المرونة. -1

 والتخفيف من تغير المناخ.ضمان توفير الموارد في المستقبل  -2

 تطوير السوق من خالل ممارسات التصميم والتطوير والصيانة. -3

 .[9]تعزيز رفاهية اإلنسان وتعزيز المجتمع -4
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 :v2 SITES كيفية الحصول على شهادة نظام تقييم المواقع المستدامة 4-6

نقطة  200المكون من  على نظام النقاط SITES v2تقييم  مشهادة نظاتعتمد 

( ونقاط اعتماد prerequisitesتوزيعهم على مجموعة من المتطلبات اإللزامية ) يتم

(creditsوهذ ،)ة أربع النقاط تحدد مستوى الشهادة التي يتلقاها المشروع وهم ه

للتصنيف وفقًا  SITES v2تُمنح الشهادة بموجب نظام الشهادات، مستويات من 

 :[9]للجدول التالي

 (1)جدول 
 المواقع المستدامة.SITES v2 مستويات التقييم في نظام تقييم 

 SITES v2 Scorecardالمصدر: 
 

 نقطة 200عدد نقاط التقييم من إجمالي  2SITES vمستوى التقييم لنظام 

نقطة 70 مؤهل  

نقطة 85 فضي  

نقطة 100 ذهبي  

نقطة 135 بالتيني  
 

 :SITES v2))مجاالت نظام تقييم المواقع المستدامة  5-6

معتمدة نقطة  48و إلزامياشرًطا  18من  SITES v2 التقييميتكون نظام  

المتطلبات معايير التقييم )نقطة لقياس استدامة المشروع. يتم تنظيم  200مجموعها 

 . حيث يبدأتتبع مراحل التصميم والبناءرئيسية أقسام  عشرة في نقاط االعتماد(و

تحقيق موقع مستدام مؤهل للحصول على الشهادة مع االختيار المناسب للموقع وتقييم 

ويشمل عمليات صيانة فعالة  وبنائه،ويستمر من خالل تصميم الموقع  الموقع،

بالتركيز على التعليم ومراقبة األداء من أجل زيادة  SITES v2تختتم  ،وومناسبة

 تقسيم هذه األقسام كاالتي: نالموقع. ويمكقاعدة المعرفة الستدامة 

 .التقييم والتخطيط ما قبل التصميم  -2            .الموقع-1

 .التربة والغطاء النباتي -4               .المياه -3

 .صحة ورفاهية االنسان -6          .اختيار المواد -5

 .عمليات الصيانة -8          .البناء والتشييد -7

 .االبتكار واألداء المثالي -10        .األداءالتعليم ورصد  -9
 

كل قسم على عدد معين من النقاط، تستند إلى مدى فاعلية هذا المجال  ذيستحو

( مجاالت نظام 2الجدول ) حفي تحقيق مبادئ وأهداف االستدامة المطلوبة. يوض

 .[9]م( وعدد النقاط التي يستحوذ عليها كل قس2SITES vتقييم المواقع المستدامة )
 

 ( 2)جدول 

  ( وعدد النقاط التي يستحوذ عليها كل قسم.SITES v2مجاالت نظام تقييم المواقع المستدامة )
 SITES v2 Scorecard المصدر:

 عدد النقاط المجال

 %6.5نقطة بنسبة 13 الموقع

 %1.5نقاط بنسبة 3 التقييم والتخطيط ما قبل التصميم

 %11.5نقطة بنسبة 23 المياه

 %20نقطة بنسبة 40 التربة والغطاء النباتي

 %20.5نقطة بنسبة 41 اختيار المواد

 %15نقطة بنسبة 30 صحة ورفاهية االنسان

 %8.5نقطة بنسبة 17 البناء والتشييد

 %11نقطة بنسبة 22 عمليات الصيانة

 %5.5نقطة بنسبة 11 التعليم ورصد االداء

 االبتكار واألداء المثالي
 إضافية نقاط /نقاط9

(Bonus Points) 

 نقطة 200 مجموع النقاط
 

 التطبيقي الجزء .7

تحليل الوضع الراهن لمثال من الفراغات المفتوحة  الجزءيستعرض هذا 

مشروع دار مصر لالسكان المتوسط  لمعرفة مدى تطبيقهم  وهو بالتجمعات السكنية 

والتى يتم استنتاجها ( SITES V2مبادئ االستدامة بنظام تقييم المواقع المستدامة )

من الجزء التحليلى . اعتمدت الدراسة على تجميع البيانات التى تؤثر فى حساب 

مؤشرات االستدامة فى الفراغات المفتوحة مثل نسبة المسطحات الخضراء، 

الخامات المستخدمة،ومدى كفاءة استخدام المياه بالمشروع. وذلك للوصول 

وتطبيقها ،ووضع حلول ألوجه القصور  إليجابيات كل مشروع والتشجيع عليها

  بالمشروع واالهتمام بها .
 

 مصادر البيانات :  

 :المرحلة األولى -مشروع دار مصر إلسكان متوسطي الدخل بدمياط الجديدة  1-7

 (.1شكل) (،دمياط الجديدة ،مصر31الحى الساس )مجاورة الموقع: -

 .متر مربع273,064 مساحة المشروع: -

 .تجمع سكنى إلسكان متوسطى الدخل المشروع:نوع  -

 .جميع وحدات دار مصر بدمياط الجديدة لمليون جنية  362 ميزانية المشروع: -

 .2018تاريخ االفتتاح: -

 :فريق تصميم المشروع -

 .جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بالتعاون مع  هيئة المجتمعات العمرانية 

يئة الهندسية التابعة لوزارة الدفاع واإلنتاج الحربي تم توقيع اتفاقية تعاون مع اله

 .[10]لإلشراف على تنفيذ المشروع

 

 نبذة عن المشروع: -

في إطار سعي وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى توفير 

الذى )مشروع دار مصر( مثل  المسكن المالئم للمواطنين ذوي الدخول المتوسطة 

تتميز بنموذج معماري مميز. تم اختيار ، وحدات كاملة التشطيبيهدف إلى توفير 

مشروع دار مصر بدمياط الجديدة )المرحلة األولى( كنموذج لدراسة حالة الفراغات 

 ،  فى مجال تنسيق الموقع المفتوحة بالتجمعات العمرانية لتطبيق معايير االستدامة

تمد على نفسها فى االقامة تعتبر إقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة تعحيث 

وتوفير كافة المرافق والخدمات لسكانها أحد أهم محاور التنمية الشاملة،وتصبح هذه 

 .[11]المجتمعات مراكز حضارية بما يحقق االستقرار
 

 

 (.1موقع مشروع دار مصر بدمياط الجديدة )موقع (1) شكل

 .http://www.newcities.gov.eg المصدر :

 
 

 موضح عليه  (1مشروع دار مصر بدمياط الجديدة )موقعل المخطط العام  (2) شكل

 .المشروعمراحل 

 .http://www.newcities.gov.eg المصدر :
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 . (1)موقعمشروع دار مصر بدمياط الجديدة ل المخطط العام  (2) شكل

 جهازمدينة دمياط الجديدة.المصدر :

 

 :توزيع مساحة المشروع -

 (.%26.8) 2م73296المخصصة للعمارات كمبانى  المساحة -

 (.%4.09)2م11175مساحة الخدمات الداخلية )مول/مسجد(  -

 (.%30.83)2م 84177مساحة الطرق والممرات  -

 .[10] (38.28%) 2م 104415المساحات الخضراء  -

 

تقييم مشروع دار مصر لإلسكان المتوسط بدمياط الجديدة بنظام تقييم المواقع  2-7

 (:SITES v2)المستدامة 

على الزمة لتقييم مشروع دار مصر فى جمع المعلومات ال يناعتمد الباحث

 :مجموعة من المصادر وهى

 .موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -

ومسئولين بمبنى هيئة المجتمعات العمرانية مقابالت شخصية مع مهندسين   -

 .الجديدة

ت شخصية مع مهندسى التخطيط والزراعة والرى والكهرباء بمبنى مقابال  -

 (:3كما يوضح جدول).جهاز مدينة دمياط الجديدة 

 

 ( 3)جدول 
 أسماء األشخاص الذين تمت معهم المقابالت.

 .المصدر :الباحثين

 الوظيفىالمسمى  أسماء المختصين

 مدير عام المشروعات بجهاز دمياط الجديدة. م/طارق المطرى.

 مدير عام التنمية بجهاز دمياط الجديدة. أ/شادى شلبى .

 مدير إدارة الكهرباء بجهاز دمياط الجديدة. م/إيهاب العشرى.

 مديرة الوحدات السكنية بجهاز دمياط الجديدة. م/هالة محمد حافظ.

 إدارة الزراعة بجهاز دمياط الجديدة.مدير  م/أحمد حسن.

 أ/محمد الشربينى.
أحد المسئولين عن الزراعة والمشتل الخاصة بجهاز 

 مدينة دمياط الجديدة.

 د. دنيا حامد عوض ربيع
 المدير التنفيذى لوحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة، 

 الجديدة. بيئة بهيئة المجتمعات العمرانيةالمفتش شئون 

 

 

 

 

 . الميدانية للموقع ةالزيار -

 
 ( صور من الزيارة الميدانية بالموقع.3) شكل

 الباحثين.المصدر :

 

 ( 4)جدول 

 .SITESV2 تقييم مشروع إسكان دار مصر بدمياط الجديدة في كل مجال في نظام تصنيف
 .المصدر :الباحثين
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 الشروط اإللزامية ونقاط االعتماد

(PREREQUISITE&CREDIT) 

رقم 

 البند

 المجال إجمالي النقاط
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 الموقع -1

SITE CONTEXT: 1 

 P1.1 الحد من التنمية على األراضي الزراعية إلزامى نعم

 P1.2 حماية وظائف الفيضانات إلزامى نعم

 P1.3 الحفاظ على النظم اإليكولوجية المائية إلزامى نعم

 إلزامى نعم
الحفاظ على البيئات الخاصة باألنواع 

 المهددة باالنقراض
P1.4 

 صفر
3 

6إلى  

3 
 C1.5 إعادة تطوير المواقع المتدهورة

6 

4 4 4 
تحديد موقع المشوع داخل المناطق 

 المتطورة القائمة
C1.6 

 صفر
إلى2

3 

2 
 C1.7 االتصال بشبكات النقل المتعددة

3 

 إجمالي النقاط الحاصل عليها المشروع في مجال الموقع 4

ال يقع موقع المشروع على أرض زراعية وال يوجد بمنطقة فيضانات ،كما أنه ال يوجد  -

 بالموقع نظام بيئى مائى .

 مهددة باالنقراض.يقع المشروع بمدينة جديدة ال يوجد به نباتات أو حيوانات 

موقع المشروع لم يسبق تطويره من قبل وليس موقع للنفايات ، ولكن يقع بمكان مميز بدمياط 

 الجديدة.

تم تحديد موقع المشروع ضمن المخطط االستراتيجى لمدينة دمياط الجديدة على أنه موقع 

  تجمع سكنى.

(تابع الجدول في الصفحة التالية)  
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3 

 تقييم ما قبل التصميم + التخطيط -2

DESIGN ASSESSMENT + -PRE: 2

PLANNING 

 P2.1 استخدم عملية تصميم متكاملة إلزامى نعم
 

 P2.2 تقييم الموقع قبل عملية التصميم إلزامى نعم
 

 P2.3 اختيار مناطق حماية النباتات والتربة إلزامى ال
 

 C2.4 المصلحةمشاركة المستخدمين وأصحاب  3 3 صفر
 

 صفر
إجمالي النقاط الحاصل عليها المشروع في مجال تقييم ما قبل التصميم 

 والتخطيط

تم استخدام عملية تصميم متكاملة،حيث ضم المشروع فريق متكامل من المهندسين  -
 تخطيط(.-كهرباء-تربة-مدنى –واالستشاريين فى  مختلف التخصصات )عمارة 

دمياط الجديدة بعمل تقييم وتحليلل لظروف الموقع قبل عملية قام مهندسى جهاز مدينة  -

 التصميم لوضع الحلول المناسبة لظروف الموقع.
 لم يتم مشاركة مستخدمى الموقع وأصحاب المصلحة أثناء عملية التصميم. -
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 المياه -3

 SITE DESIGN: 2-WATER 

 P3.1 إدارة هطول األمطار في الموقع إلزامى ال

 P3.2 تقليل استخدام المياه فى الري إلزامى ال

 صفر
إلى4

6 

4 
إدارة هطول األمطار في الموقع بالحد 

 المسموح
C3.3 5 

6 

4 
إلى4

6 

4 

 C3.4 5 تقليل استخدام المياه الخارجية

6 

 صفر
إلى4

5 

تصميم عناصر إدارة مياه األمطار  4

 الوظيفية كمرافق
C3.5 

5 

 صفر
إلى4

6 

4 

 C3.6 5 استعادة النظم االبيئية المائية

6 

 إجمالي النقاط الحاصل عليها المشروع في مجال تقييم المياه 4

ال يوجد نظام الدارة مياه االمطار داخل المشروع ، تم االكتفاء بعمل مواسير لصرف مياة  -
 االمطار فقط.

الخارجية ، حيث يتم استخدام المياة العكرة من يعمل المشروع على تقليل استخدام المياه  -

الترع لرى المسطحات الخضراء والنباتات، ولكن لم يتم القضاء على استخدام المياة الصالحة 
 .%100للشرب بنسبة 

 لم يتم استخدام اى انظمة  لتجميع مياة االمطار واالستفادة منها داخل المشروع. -
 ال يوجد بالمشروع نظام بيئى مائى .
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 التربة والغطاء النباتى -4

SOIL +  -SITE DESIGN : 4

VEGETATION 

 P4.1 إنشاء خطة إلدارة التربة إلزامى نعم

 مراقبة وإدارة النباتات الغازية إلزامى نعم
P4.2 

 

 استخدام النباتات المناسبة إلزامى نعم
P4.3 

 

 صفر
إلى4

6 

4 
الحفاظ على صحة التربة والغطاء النباتي 

 المناسب
C4.4 5 

6 

 4 4 صفر
الحفاظ على الغطاء النباتي ذو الطبيعة 

 الخاصة
C4.5 

6 
إلى3

6 

3 

 C4.6 4 استخدام النباتات المحلية والحفاظ عليها

6 

6 
إلى4

6 

4 

 C4.7 5 حفظ وإعادة المجتمعات النباتية المحلية

6 

 صفر
إلى1

6 

1 

 C4.8 تحسين الكتلة الحيوية
3 

5 

6 

 C4.9 تقليل أثر الجزر الحرارية 4 4 صفر

 صفر
إلى1

4 

2 

استخدام الغطاء النباتي لتقليل استخدام 

 الطاقة في المبنى
C4.10 

4 

1 

2 

1 

2 

 C4.11 الحد من خطر حرائق الغابات 4 4 صفر

مجال تقييم المياه إجمالي النقاط الحاصل عليها المشروع في 12  

يهتم جهاز المدينة بدراسة التربة وتحليلها ووضع خطة إلدارتها وذلك للحصول على تربة  -
صحية سليمة ويتم استخدام نباتات صحية مناسبة لظروف البيئة ، حيث يوجد مشتل خاص 

 بالجهاز يهتم بدراسة التربة والنباتات.

 بمراقبة اى نباتات دخيلة فى المشروع.يقوم مهندسى الزراعة داخل جهاز المدينة -
متر مربع من إجمالى مساحة المشروع  104تبلغ مساحة المسطحات الخضراء فى المشروع -

 .%50، لم تحقق الحد األدنى المطلوب وهو  %37متر مربع وبذلك تصل نسبتها حوالى  273

 ال يوجد بالمشروع اى نباتات ذات طبيعة خاصة.-
 ود بموقع المشروع نباتات محلية .جميع النباتات الموج-

يقوم مهندسى الزراعة بدراسة زراعة المجتمعات النباتات المحلية وكيفية االهتمام بها ،تبلغ -

 .%100نسبة المجتمعات النباتية المحلية بالمشروع 
 لم تقلل النباتات المستحدمة استخدام الطاقة داخل المبانى ،ولم يتم استخدامها كمصدات رياح.-

  يقع المشروع فى منطقة معرضة لحرائق الغابات.ال-

لم يستخدم المشروع أى نوع من النباتات التى نستمد منا الكتلة الحيوية ) الطاقة الموجودة -
 -داخل النبات والتى يمكن استخدامها لتوليد طاقة أو تحويلها إلى وقود(.

تى يمكن تمثيلها فى )زيادة لم يضع المشروع أى إجراءات لتقليل ظاهرة الجزر الحراية وال-

 -لم تحقق الحد األدنى المطلوب%38الغطاء النباتى والمسطحات الخضراء حيث تبلغ نسبتها 
 ال يوجد تشريعات للحد من ملوثات الهواء(. –ال يوجد أسقف خضراء المشروع
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 اختيار المواد -5

MATERIALS  -SITE DESIGN : 5

SELECTION 

 إلزامى نعم
على استخدام الخشب من أنواع القضاء 

 األشجار المهددة
P5.1 

 4إلى2 4

 صفر

 C5.2 الحفاظ على بنية الموقع والرصف
2 

3 

4 

 4إلى3 صفر
3 

 C5.3 التصميم من أجل التكيف
4 

 4إلى3 صفر
3 

 C5.4 استخدام المواد والنباتات التي تم إنقاذها
4 

 4إلى3 صفر
3 

 C5.5 المواد المعاد تدويرهااستخدام 
4 

 5إلى3 5

3 

 C5.6 4 استخدام المواد اإلقليمية

5 

 5إلى1 صفر

1 

 3  دعم المسئولين الستخراج المواد الخام

5 

 5إلى1 صفر

1 

 C5.8 3 دعم إستخدام المواد األكثر أماناً 

5 

 5إلى1 صفر

1 

 C5.9 3 المواددعم االستدامة في تصنيع 

5 

 5إلى1 1

1 

 C5.10 3 دعم االستدامة في اإلنتاج النباتي

5 

 إجمالي النقاط الحاصل عليها المشروع في مجال اختيار المواد 10

 ال يوجد بالموقع أشجار مهددة باالنقراض.-

 الكلية.من المساحة  %30تبلغ نسبة المساحة المرصوفة داخل المشروع حوالى -

 ال يقوم المشروع باعادة استخدام المواد .-

 لم يتم استخدام أى مواد معاد تدويرها.-

 جميع المواد المستخدمة فى المشروع مواد محلية.-

 ال يدعم المشروع استخراج المواد الخام.-

 ال يدعم المشروع ممارسات االستدامة فى تصنيع المواد.-

اعية كسماد للتربة ، ويتم تحسين المنتجات من خالل المشتل يتم اعادة استخدام المخلفات الزر-

 ومتابعة النباتات لمعرفة ما كانت صالحة للتربة أم ال.

 (تابع الجدول في الصفحة التالية)
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 صحة ورفاهية اإلنسان -6

 HUMAN HEALTH -SITE DESIGN : 6

BEING-WELL+  

 صفر
إلى2

3 

 صفر

وصيانة األماكن الثقافية والتاريخيةحماية   C6.1 2 

3 

2 2 2 
توفير الوصول األمثل للموقع ، والسالمة ، 

 واألمان
C6.2 

 C6.3 تعزيز االستخدام العادل للموقع 2 2 صفر

 C6.4 دعم استعادة الروح المعنوية 2 2 2

 C6.5 دعم النشاط البدني 2 2 صفر

 C6.6 دعم االتصال المجتمعى 2 2 1

 صفر
إلى3

4 

3 
 C6.7 توفير اإلنتاج الغذائى في الموقع

4 

 C6.8 تقليل التلوث الضوئى 4 4 صفر

 4 4 صفر
التشجيع على كفاءة استهالك الوقود 

 ووسائل النقل المتعددة
C6.9 

 صفر
إلى1

2 

1 
 C6.10 تقليل التعرض للتدخين

2 

 C6.11 دعم االقتصاد المحلي 3 3 2

النقاط الحاصل عليها المشروع في مجال صحة ورفاهية اإلنسانإجمالي  7  

 ال توجد أماكن ثقافية أو تاريخية قريبة من موقع المشروع.-
 لمشروع توفير األمان وسهولة الوصول.ايتوفر بالموقع الفتات وأعمدة إنارة وعناصر أمن ب-

 ال يتم استخدام الموقع فى المناسبات العامة. -

المشروع الواسعة على توفير االتصال البصرى والجسدى ،مما يساعد على تعمل ساحات -
إقامة عالقات اجتماعية باإلضافى لتأثير المسطحات الخضراء معنويا. ولكن ال يتوفر مناطق 

 تجمع مجهزة بعناصر فرش الموقع.

 ال يدعم المشروع زراعة المحاصيل.-
 االضاءات الصناعية ليال. ال يوجد خطة لتقليل التلوث الضوئى ويتم استخدام-

 ال يتوفر بالمشروع أماكن خاصة بالتدخين ولم يتم منعه أيضا.-

جميع مواد المشروع مواد محلية ، لكن ال يقوم المشروع بانتاج محاصيل زراعية وتوزيعها  -
 بالخارج لدعم االقتصاد كمان أنه ال يتم اعادة استخدام المواد.
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 البناء والتشييد -7

CONSTRUCTION: 7 

 إلزامى ال
التواصل والتحقق من ممارسات البناء 

 المستدامة

P7.1 

 

 P7.2 التحكم واالحتفاظ بمخلفات البناء إلزامى ال

 P7.3 استعادة التربة المتضررة أثناء البناء إلزامى ال

 صفر
إلى3

5 

3 
استعادة التربة المتضررة من التطور 

 السابق
C7.4 4 

5 

3 
إلى3

4 

3 
 C7.5 عدم التخلص من مواد البناء والهدم

4 

 صفر
إلى3

4 

3 
عدم التخلص من الغطاء النباتي القابل 

 إلعادة االستخدام ، والصخور ، والتربة
C7.6 

4 

 صفر
إلى2

4 

2 
 C7.7 حماية جودة الهواء أثناء البناء

3 

والتشييدإجمالي النقاط الحاصل عليها المشروع في مجال البناء  3  

 ال يقوم المشروع باستخدام ممارسات البناء المستدامة .-

 ال يتم تجميع مخلفات البناء واعادة استخدامهاا. -

 يتم تجميع  مواد البناء والهدم  ولكن بنسبة قليلة. -
 ال يتم االحتفاظ بالصخور والتربة القابلة العادة االستخدام.-

 لحماية جودة الهواء.ال تستخدم أى معدات خاصة او خطة -
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 عمليات الصيانة -8

OPERATIONS + MAINTENANCE. 8 

 P8.1 وجود خطة لصيانة الموقع المستدامة إلزامى نعم

 إلزامى ال
تخزين وتجميع المواد القابلة إلعادة 

 التدوير
P8.2 

4 
إلى 3

5 

3 

 C8.3 4 إعادة تدوير المواد العضوية

5 

4 
إلى4

5 

4 
استخدام المبيدات واألسمدةتقليل   C8.4 

5 

 صفر
إلى2

4 

2 

 C8.5 3 تقليل استهالك الطاقة في الهواء الطلق

4 

 صفر
إلى3

4 

استخدام مصادر الطاقة المتجددة  3

 الحتياجات الكهرباء في الموقع
C8.6 

4 

 صفر
إلى2

4 

2 

 C8.7 3 حماية جودة الهواء أثناء صيانة الموقع

4 

 إجمالي النقاط الحاصل عليها المشروع في مجال عمليات الصيانة 8

 يوجد خطة لصيانة المشروع من خالل فريق من المهندسين .-

 ال يتم تجميع المواد القابلة للتدوير.-

 يتم اعادة تدوير المخلفات الزراعية وفرمها واعادة استخدامها كسماد فى تربة المشروع.-

السماد العضوى ومتابعة النباتات للحصول على نباتات صحية ولكن يتم يستخدم المشروع  -

 ايضا استخدام السماد الكيميائى.

ال يوجد أى خطة لتقليل استهالك الطاقة ،وال يستخدم المشروع أى مصادر متجددة للطاقة -

 سواء فى المناطق المفتوحة أو داخل المبانى

 ال يوجد أى خطة لحماية جودة الهواء.- 

 

11 
 التعليم ورصد األداء -9

EDUCATION + PERFORMANCE . 9

MONITORING 

 صفر
إلى3

4 

3 
 C9.1 تعزيز الوعي باالستدامة والتعليم

4 

 C9.2 تطوير دراسة الحالة 3 3 صفر

 C9.3 وضع خطة لرصد أداء الموقع 4 4 صفر

األداءإجمالي النقاط الحاصل عليها المشروع في مجال التعليم ورصد  صفر  

 ال يهتم المشروع بنشر الوعى باالستدامة وأهميتها وطرق تحقيقها.-

 SITESلم يتم دراسى أى حالة من المشاريع الحاصلة على شهادة   -
 ال يوجد خطة لرصد أداء المشروع. -

 

9 
 االبتكار أو األداء المثالي -10

INNOVATION OR EXEMPLARY . 10

PERFORMANCE 

 صفر
إلى3

9 

3 
 C10.1 االبتكار أو األداء المثالي

3 

 إجمالي النقاط الحاصل عليها المشروع في مجال االبتكار أو األداء المثالى صفر

 

 عليها مشروع دار مصر في نظام تصنيف لوبذلك يمكن تلخيص النقاط الحاص

SITES v2 في كل مجال كالتالى: 
 

 (5)جدول 
 النقاط الحاصل عليها مشروع إسكان دار مصر بدمياط الجديدة في كل مجال في نظام تصنيف 

SITESV2. 

 .المصدر :الباحثين

 عدد النقاط اإلجمالي المجال
النقاط الحاصل عليها 

 المشروع

 4 13 الموقع

التقييم والتخطيط ما قبل 
 التصميم

 صفر 3

 4 23 المياه

 12 40 التربة والغطاء النباتي

 10 41 اختيار المواد

 7 30 صحة ورفاهية االنسان

 3 17 البناء والتشييد

 8 22 عمليات الصيانة

 صفر 11 التعلم ورصد األداء

 صفر 9 االبداع أو المثالية

نقطة 200 مجموع النقاط نقطة 48   
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طبقاً لنتائج التقييم السابق ،والتي أوضحت حصول مشروع دار مصر لالسكان 

 تم (SITESV2) نقطة خالل تقييمه بنظام المواقع المستدامة 48على المتوسط 

 :استنتاج اآلتى

 .لم يحقق المشروع عدد النقاط اإللزامية لنظام التقييم -

 .المطلوبة نقاط االعتماداألدنى من  المشروع الحدلم يحقق  -

ً لمستويات اعتماد نظام تقييم المواقع المستدامة  ، SITESV2لذلك ،فإنه طبقا

 لم يحصل المشروع على أي مستوى اعتماد.
 

 :نقاط التميز في مشروع دار مصر إلسكان متوسطي الدخل 3-7

 ع دار مصر في بعض بنود نظام تقييم المواقع المستدامةويتميز مشر

SITESV2  :وهى 
 

 : السمات المستدامة في المشروع

 : أواًل اختيار الموقع

المدن الجديدة والتي تعتبر من مدن  وهى احديقع المشروع بمدينة دمياط الجديدة  -

 . الجيل األول وتم إنشاؤها طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء

يتميز موقع المشروع بالقرب الهائل من الخدمات األساسية والبنية التحتية القائمة  -

 .)المدارس، المستشفيات،النوادى(

 

ضمن المناطق القائمة، حيث تم إدراج المشروع ضمن المخطط وقوع المشروع  -

 االستراتيجي للمدينة على أنه منطقة سكنية.
 

 :ثانياً المياه

يعمل المشروع على تقليل استخدام المياه الخارجية، حيث يتم استخدام المياة  -

 .العكرة من الترع لرى المسطحات الخضراء والنباتات
 

 : النباتىثالثاً التربة والغطاء 

يهتم جهاز المدينة بدراسة التربة وتحليلها ووضع خطة إلدارتها وذلك للحصول  -

على تربة صحية سليمة ويتم استخدام نباتات صحية مناسبة لظروف البيئة، 

 .حيث يوجد مشتل خاص بالجهاز يهتم بدراسة التربة والنباتات

اتية يتم فرمها و تحليلها يتم تزويد التربة بأسمدة طبيعية عبارة عن مخلفات نب -

 .ثم إضافتها للتربة

 استخدام النباتات المحلية . -
 

 :رابعاً اختيار المواد

 .محليةجميع المواد المستخدمة داخل المشروع مواد  -

 .يتم إعادة استخدام مواد البناء والهدم في إنشاء الساحات والمسارات -
 

 :خامساً صحة ورفاهية اإلنسان

الفتات إرشادية وأعمدة إنارة ،وذلك لسهولة الوصول وتوفير  يتوفر بالموقع -

 .األمان بالموقع

 .البصرىبالساحات الواسعة ممكن يساعد على االتصال  يتميز المشروع -
 

 :سادساً البناء والتشييد
لم يتخلص المشروع من مواد الهدم والبناء ويتم إعادة استخدامها في الرصف  -

 ة قليلة.ولكن بنسب الساحاتوانشاء 

 .طبيعىيتم إعادة استخدام نفايات التربة والنباتات كسماد  -
 

 :سابعاً عمليات الصيانة
 تم االتفاق مع شركة دار التعمير لمتابعة صيانة الموقع بصورة دورية. -

 .يوجد فريق لمتابعة صيانة المسطحات الخضراء والنباتات -

 .العادة تدويرهايوجد خطة لتجميع النفايات ولكن ال يوجد رؤية  -

حيث يتم تحليلها وفرمها  يتم استخدام المخلفات النباتية كسماد لتربة الموقع، -

 ومن ثم إعادة استخدامها كسماد للتربة.
 

 :أوجه القصور في مشروع دار مصر إلسكان متوسطي الدخل 4-7

 .لم يتم إشرالك أصحاب المصلحة ومستخدمى الموقع أثناء عملية التصميم -

توجد خطة لتقليل استخدام المياة الخارجية ،كما اليوجد نظام إلدارة مياة ال  -

 .األمطار لالستفادة منها في الموقع

،وبذلك لم تصل إلى الحد األدنى  %38تبلغ نسبة المسطحات الخضراء  -

 .%50المطلوب 

 .ال توجد خطة إلدارة النفايات بالموقع لتجميعها وإعادة استخدامها مرة آخرى -

 . يستخدم المشروع أي مواد معاد تدويرهاال -

ال تستخدم المدينة معدات بناء خاصة أو ذات انبعاثات منخفضة لحماية جودة  -

 .الهواء أثناء عملية البناء

ال يستخدم المشروع مصادر الطاقة المتجددة إلنارة الموقع ولكن يتم استخدام  -

 .الكشافات اللييد

ي المشروع سواء داخل المباني أو في المناطق ال يوجد خطة لتقليل الطاقة ف -

 المفتوحة.

تكسو األرضيات األسفلية كافة الطرق والفراغات  مما يبعث الملل خاصة مع  -

 .اختفاء التنوع اللونى فى هذه االرضيات 

ال يوجد بالمشروع أى من الرياضات لدعم النشاط البدنى،عدم وجود فراغات  -

 عية، وقلة عناصر الفرش الموجود بالموقع.تجمع تسمح باألنشطة االجتما

 ال يوفر المشروع االنتاج الغذائى بالموقع. -
 

 للمشروع البيئى األداء لتحسين مقترحات .8
 

 االتصال بوسائل النقل المتعددة وعمل شبكة مسارات للدراجات -1

 .جماعى بمنطقة المشروع وسائل نقلتشجيع استخدام  -

الدراجات آمنة وفعالة  للحد من استخدام النقل اآللى، توفير شبكة لمسارات  -

حيث تعتبر هذه الوسيلة  ،واالعتماد بشكل أكبر على المشي وركوب الدراجات

 .للبيئة وغير مستهلكة للطاقة  داخل المدن من الوسائل غير الملوثة

إعادة تصميم مسارات المشاة لتوفير التشجير والفرش ومسارات الدراجات كما  -

 ( مكونات مسارات المشاة.4يوضح الشكل رقم )
 

 

 العناصر المكونة لمسارات المشاة .يوضح  ( 4شكل)
 :Urban Street Design Guide, Link المصدر:

http://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/street-design-

elements/sidewalks 
 

( قطاع للطريق قبل وبعد 5يوضح الشكل )توفير مسار دراجات بالمشروع كما  -

إضافة مسار الدراجات وأعمدة اإلنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية وعناصر 

 فرش بالموقع.
 

 

 ( قطاع للوضع الحالى ألحد طرق المشروع.5) شكل

 ين.المصدر: الباحث
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 قطاع  للوضع المقترح ألحد طرق المشروع. (6) شكل

 ين.المصدر: الباحث
 

 :كفاءة استخدام المياه عن طريق -2

( واستخدامها فى أعمال رى المسطحات gray waterتدوير المياة الرمادية )إعادة  -
 الخضراء وحدائق االسطح والنوافيرالموجودة فى الموقع.

 

 

 .قطاع يوضح طريقة استخدام المياة الرمادية فى الرى  (7) شكل

 ./https://verderiver.org/graywater-ordinancesالمصدر: 
 

ا واستخامها فى اعمال الرى نظام لتجميع مياة األمطار بالمشروع وتخزينهعمل  -
والتعامل معها من خالل قنوات أو بحيرات صناعية لجمعها ،ويمكن أيضا 

-flowوتصريفهاعلى نحوفعال وتكون على عدة أشكل منها مزارع التدفق)
through planters(واألرصفة القابلة للنفاذ ، )permeable  pavements )

فى بعض الساحات يمكن تطبيق ذلك  (.Rain garden، وحدائق المطر)
الخضراء والمناطق المزروعة بين مسار الدراجات وممر المشاة  لتحويلها إلى 
 سلسلة من منخفضات إلدارة مياة األمطار ويتم زراعتها بمجموعة من النباتات

( ،ويتم تقطيعها على مسافات لتوفير عناصر فرش 8المحلية كما يوضح الشكل)
 .[12]المطلوبة

 
 

 .يوضح شكل مزارع التدفق وتصميمها للتعامل مع مياة األمطار (8) شكل
 Taekyu KIM , Seung-Hyun KIM, 2014; Green Infrastructureالمصدر:  

for Sound Urban Hydrological Cycle. International Workshop on 
Eco-city and Biodiversity, Session 1: Eco-city 

استبدال الرى بالخرطوم بأحد طرق الرى الحديثة لتقليل استخدام المياة بالخارج  -

 الرى بالتنقيط. –ومنها: الرى بالرش 

 
 

 استبدال نظام الرى الحالى بالرى بالرشاشات أو الرى بالتنقيط. (9) شكل

 الباحثين.المصدر:

 

 %50زيادة مساحة المسطحات الخضراء للحصول على الحد األدنى المطلوب  -3

 وذلك عن طريق :

العمرانية  ةيالسطح، من الناح قةيتعتبر حد (:Roof Garden)زراعة األسطح  -

: هي العوض  ايمباشرة. واقتصاد عةيهي فراغ عمرانى مفتوح متصل بالطب

 رهايباإلمكان توف عديعن الفراغات المفتوحة والمساحات  الخضراء التي لم 

المسطحات الخضراء.  رياستغاللها لتوف مكنيإما ألسباب أو لعدم توافرمساحات 

باإلضافة إلى كونها ملتقى ، لألسرة  بيالقر ديهي المتنفس الوح ايواجتماع

ويمكن تلخيص بعض األهداف . ةيعالعالقات االجتما العائالت وموطن خلق

 التالية: التى يمكن تحقيقها من خالل زراعة حدائق السطح فى النقاط

المتر ونصف المربع راعة زء،حيث وجد أن الملوثات الموجودة بالهوا ةيكم ليتقل• 

جم من الملوثات الموجودة في الهواء  100لة اإلى إ ز ؤدييمن السطح 

 .[13]ياسنو

فى درجات اً كبير اً ظاهرة االحتباس الحرارى الذى يسبب إرتفا عالحد من تأثير • 

 . (10شكل) من خالل توظيف العناصر النباتية الحرارة، وذلك

 .التقليل من إهدار مياه األمطار، واستغاللها فى رى العناصر النباتية• 

ً التوظيف األمثل لألسطح المفتوحة باستخدام العناصر النباتية تحقيق•  للمتطلبات  ا

 والجمالية والبيئية. الوظيفية
 

 .رسم توضيحي لتأثير ظاهرة الجزر الحرارية (10) شكل

العدد الخامس عشر ، سبتمبر  –مجلة بيئة المدن، التغير المناخى اآلثار والحلول المصدر: 

2016. 
 

 173.000أسطح المبانى فى المشروع تصل المساحة المزروعة إلى وبزراعة 

تقريبا من إجمالى المساحة للمشروع . بهذه النسبة تكون  %63متر مربع التى تعادل 

 شكل SITES V2بناء على متطلبات نظام  %50تعدت الحد ألدنى المطلوب وهو 

(11.) 

نظام الرى الحالى بالخرطوم

الرى 
بالرش

الرى 
يطبالتنق
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 من خالل زراعة االسطح.الحل المقترح لزيادة المسطحات الخضراء  (11) شكل

 الباحثين.المصدر:
 

  ،(12زراعة الجزية الوسطى الموجودة بالطرق داخل المشروع كما بالشكل ) -

ذات سيقان مرتفعة وأن يكون تفرعها  هايفضل أن تكون األشجار المزروعة في

ً  عالياً بما ال يعوق حركة المارة أو السيارات ) ال  وال يؤثر على الرؤية أيضا

أمتار( مثل نخيل البلح ونخيل الواشنطونيا  4 – 3يقل طول الساق عن 

والباركنسونيا والفيكس، وبدراسة األنواع التى ثبت نجاحها فى المشروع  يمكن 

 3متر وأشجار فيكس بنجامينا بارتفاع 3استخدام أشجار فيكس هاواى بارتفاع 

ً و النخيل الملوكى بارتفاع  وأن يتناسب حجم يجب أن كما  متر. 3متر أيضا

الجزيرة مع مراعاة عدم زراعة األشجار الكبيرة الحجم  األشجار مع عرض

في تقاطع الطرق أو عند رأس الجزر في الشوارع حتى ال تعوق مسار النظر 

 للسائقين.
 

 

 ح أيضا مسارات الدراجات.ضالمقترح الخاص بزراعة الجزيرة الوسطى ويو (12) شكل

 الباحثين.المصدر:

 

خلق فراغات عامة لتجمع السكان لزيادة االنشطة االجتماعية مزودة بعناصر  -

فرش، وتوفير التظليل بهذة الفراغات من خالل االشجار أو هياكل التظليل 

 (.13وتوفير عناصر الفرش بهذ الفراغات شكل)

 
 .فرش والتشجيرالفراغات عامة رحبة للمشاة متوفر بها عناصر  (13) شكل

الدليل اإلرشادي للتصميم العمراني لمدينة الرياض. الهيئة العليا لتطوير مدينة  المصدر:

 هـ.1438الرياض،محرم
 

وذلك من خالل وضع خطة للنفايات وإعادة  إلدارة المستدامة للنفاياتا-4
 استخدامها من خالل:

،وتجميعها تقليل النفايات اإلنشائية والنفايات الناتجة من عمليات الحفر والبناء -

 ونقلها الماكن المخصصة لها إلعادة استخدامها مرة آخرى.

  بالمدينة.توفير محطات معالجة النفايات  -

نظام فصل القمامة من المنبع من أفضل الطرق لخفض كميات المخلفات يعتبر  -

الصلبة واالستفادة من مكوناتها ، وذلك من خالل توفير الحاويات المستقبلة 

المختلفة )المعادن، الزجاج، الورق، الطعام، البالستيك ( فى المشروع للمخلفات 

 (.14كما بالشكل )
 

 
 استبدال حاويات القمامة بالمشروع بحاويات مختلفة لفصل النفايات. (14) شكل

 الباحثين.المصدر:

 من خالل: اإلدارة المستدامة لمواد الهدم والبناء -5

 فى عناصر فرش الموقع.استخدام الخشب المعاد تدويره  -

 تخصيص أماكن لتجميع المواد الناتجة من عمليات البناء. -

ل عملية التشييد، وذلك عن طريق إعادة استخدام وتدوير خفض مخلفات البناء خال -

عادة تدوير إل. ولتحقيق ذلك يجب عمل مركز الذوالفو خشاباألبقايا الخرسانة و

البناء الموجودة في المدينة إلى مركز المخلفات ، بحيث يتم جلب كل مخلفات 

 .[14]وإعادة استخدامها إعادة التدوير بغرض فرزها ومعالجتها
 

 استخدام أرضيات صديقة للبيئة مع التنوع فى أشكالها: -6
للبيئة والمصنوعة من  حرص التصميم المستدام على استخدام األرضيات الصديقة -

ً والمواد الغير ملوثة للبيئة والتي تمنع تراكم مياه  الخامات المتوفرة محليا

 فى تنسيق الموقع. والممرات مثل األرضيات المسامية األمطار في الطرقات

 يةضا تنقيوأ  يةطات لبعث البهجة والراحة النفسيمع التبل  يةالعناصر النبات دمج -

  .اتغالهواء داخل الفرا
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ً خلق يمما  ياتأشكال األرض ىف غييرالحرص عل عمل ت - ً بصر تنوعا ف  يا

 . ية مميزةعلى كل فراغ شخص ىضفيو  يةالخارج اتغالفرا

( باستخدام مواد مبتكرة منها:استخدام المواد القابلة للنفاذ التى SITESتوصى ) -

تسمح بالترشيح الطبيعي وتقلل من التكاليف المرتبطة بإضافة أنظمة إدارة مياه 

عمل على تقليل درجات حرارة األمطار، المواد العاكسة أو البيضاء حيث ت

بالبناء باستخدام أخشاب معتمدة ، وأخشاب معاد  SITESالهواء . كما توصي 

تدويرها ، وبالستيك معاد تدويره، والتي تعتبر بالغة األهمية لعزل انبعاثات 

 .[51]غازات االحتباس الحراري
 

 

 -المواد العاكسة أوالبيضاء –: المواد القابلة للنفاذ  SITES(المواد التى يوصى بها 15شكل)
 .األخشاب المستدامة

 .https://www.asla.org/lowimpactmaterials.aspx المصدر:
 

كفاءة استخدام الطاقة عن طر ق االعتماد على المصادر المتجددة للطاقة -7
 ب من خالل:وتوظيفها بشكل مناس

( كمصدر للطاقة Solar Car Parkالشمسية) تظليل مواقف السيارات بالخاليا -

 (.16كما يوضح الشكل) المتجددة واستخدامها فى المشروع
 

 

 .مواقف السيارات بالخاليا الشمسيةتظليل الحل المقترح ل (16) شكل

 الباحثين.المصدر:
 

 

 .يوضح مناطق انتظار السيارات المظللة بالخاليا الشمسية بالمشروع (17) شكل

 الباحثين.المصدر:

 

استبدال أعمدة اإلنارة التقليدية الموجودة بالموقع بأعمدة تعمل بالطاقة الشمسية  -

(، ويتم التحكم فى تشغليها وغلقها من خالل االحساس الذاتى 18كما فى الشكل)

بضوء النهار وذلك للحصول عل اإلنارة من مصدر مستدام للطاقة ولها فوائد 

طويل لكل  ىالتشغيل والصيانة ،عمر افتراضعديدة منها: ) خفض تكاليف 

بالضوء األبيض LEDالمكونات،مصدر أفضل لإلضاءة حيث تتميز مصابيح 

للحد من  %100الهادئ ،صديقة للبيئة العتمادها على الطاقة الشمسية بنسبة 

 .2co [61] التلوث وانبعاثات غاز
 

 
 من الرصيف. ءاجزأالشكل المقترح ألعمدة اإلنارة مع زراعة  (18) شكل

 الباحثين.المصدر:

القدر المطلوب فقط من  عناصر اإلضاءة الموفرة للطاقة والتي تتيح االعتماد على -

 لتجنب حدوث التلوث الضوئى. اإلضاءة داخل الفراغ الخارجي

 إضاءة الفراغات الحضرية باالضاءة الطبيعية فى فترة النهار. -

من الخاليا الشمسية لتوفير الطاقة من  مواقف انتظار السياراتعمل مظالت  -

 مصادر متجددة.

 استخدام النباتات للتظليل وتقليل أثر الجزر الحرارية. -
 

 من خالل:مناطق تجمع للسكان الرياضية وخلق تحديد مناطق لالنشطة  -8

اعادة توزيع بعض الفراغات بما يتيح الفرصة لخلق مناطق لالنشطة الرياضية  -

 مثل المالعب.

توفير عناصر فرش مناسة بالموقع لخلق مناخ اجتماعى متميز يشجع على ممارسة  -

كما يمكن استخدام األشجار  ة المختلفة مع توفير ساحات للعب األطفال .طاالنش

فى التظليل أو استخدام المظالت المصنوعة من الخشب المعاد تدويره شكل 

(19.) 

 
 .بأنواع من المقاعد الخشبيةاقتراح لتزويد األثاث الخارجى   (19) شكل

هـ .مركز تطوير  1440دليل تصميم البيئة العمرانية، اإلصدار األول جماد أول  المصدر:

 التصميم والتخطيط الحضرى للمدن السعودية،وزارة الشؤون البلدية والقروية.

 

إنشاء حدائق السطح  زراعة النباتات ذات االنتاج الغذائى عن طريق : -9

التى يتم زراعتها بالخضراوات والفاكهة  Productive Green Roofsالمثمرة 

،مما يساعد فى حل مشكلة نقص المسطحات الخضراء مع االهتمام بالزراعة 
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(.  يمكن زراعة هذه الحدائق بنباتات 20الحضرية التى توفر االنتاج الغذائى شكل)

طبية والعطرية النباتات الووكذلك نباتات الخضرة الورقية ،الخضر المختلفة 

ً نباتات الزينة  وأشجار الفاكهة و  .[71]أيضا
 

 

 .(مشروع تحويل أسطح المباني إلى حدائق مثمرة فى مصر20شكل)

 تقرير مشروع تحويل اسطح المباني الي حدائق مثمرة المصدر:

 ة.القاهر –مؤسسة هانس زايدل  - 
 

 والتوصيات النتائج .9

 النتائج:1-9 

 :موقع مستدام يجب تحقيق مجموعة من المبادئ وهىللوصول إلى تنسيق  -

  تحقيق متطلبات عملية التصميم والتى تشمل خصائص الموقع البيئية

وكيفية استخدام الموقع وجمع أراء المستخدمين فى التصميم ،للوصول إلى 

 .التصميم النهائى الذى يحقق أفضل عالقة بين مكونات الفراغ العمرانى

  المحلية فى تنسيق الموقعاختيار النباتات. 

   إنشاء الندسكيب يلبى احتياجات اإلنسان األساسية منها توفير إمكانية

الوصول األمثل إلى الموقع والسالمة وتحديد مسارات الحركة، توفير 

الفرص للنشاط البدني في الهواء الطلق، توفير المساحات الخارجية للتفاعل 

 .االجتماعي

 ة واختيار مواد صديقة للبيئةاختيار أساليب رى مستدام. 

  دمج أساليب التصميم المتخصصة لزيادة االستدامة مثل معالجة المياه

 الرمادية واستغالل مياه األمطار.

( وهو الذى SITES  Rating Systemيعتبر نظام تقييم المواقع المستدامة )  -

توجيه تم تناوله فى البحث ويركز على تحقيق االستدامة فى تنسيق الموقع و

 مصممى ومهندسى نحو الممارسات التى تحافظ على النظام البيئى.

على مجموعة من النقاط  تحدد مستوى  SITES v2تعتمد شهادة نظام تقييم   -

الشهادة التي يتلقاها المشروع ،يتم تنظيمها  في عشرة أقسام رئيسية وهى: ) 

 –تربة والغطاء النباتى ال –المياه  –التقييم والتخطيط ما قبل التصميم  -الموقع

 –عمليات الصيانة  –البناء والتشييد  –صحة ورفاهية االنسان  –اختيار المواد 

 االبتكارواألداء المثالى (. –التعليم ورصد األداء 

ضرورة االهتمام باستخدام المياة الرمادية المعالجة أو استغالل مياة األمطار  -

عمرانية الجديدة للحد من تهدير  فى عمليات الرى على مستوى التجمعات ال

 كميات كبيرة من مياة  الشرب كما بمشروع دار مصر .

فى  SITES v2ضرورة وضع أسس بيئية طبقا لنظام تقييم المواقع المستدامة  -

تنسيق الموقع بالتجمعات السكنية فى مصر لتحقيق االستدامة ،مع وضع خطة 

 ا مرة آخرى .لتجميع مواد البناء والهدم وإعادة استخدامه

 ىف ىإدماج المجتمع المحليق بالمشاركة عن طر يمأضافت االستدامة مبدأ التصم -

 القرار.  اتخاذ يةعمل

مسارات البد أن يوفر النموذج المستدام لتنسيق الموقع داخل التجمعات السكنية  -

آمنة ومناسبة مع الحرص على تظليل هذه المسارات وإضاءتها بالطاقة الشمسية 

 وتوفير مسارات للمشاة والدراجات .

من المساحة الكلية،مع  وضع  %50لمسطحات الخضراء عن يراعى أال تقل ا -

 خطة إلدارة التربة والغطاء النباتى واستخدام النباتات المناسبة لبيئة المشروع.

ضرورة تحديد مناطق وساحات لألنشطة االجتماعية والرياضية بالتجمعات  -

 السكنية من خالل تصميم عمرانى مترابط . 

تحقيق االستدامة فى  في المساعدة التصميمية التوصيات والمقترحات أهم2-9 
 :تنسيق الموقع على مستوى التجمعات العمرانية الجديدة

 

  الحكومية المسئولةتوصيات خاصة بالجهات : أوالً 

إعداد كود  لتحقيق معايير االستدامة فى مشروعات تنسيق الموقع  بالتجمعات  -

العمرانية الجديدة يكون بمثابة دليل ارشادى يشتمل على اشتراطات خاصة بتحقيق 

 االستدامة وكيفية تطبيقها فى جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل.

البيئية  ألجهزة  المدن الجديدة يقوم بدراسة  استراتيجيات إنشاء وحدة لالستدامة  -

تحقيق االستدامة البيئية فى تنسيق الموقع واعداد المخططات الالزمة ومتابعة 

 تنفيذها وتقييمها.

إقامة مراكز إلعادة تدوير المخلفات بالتجمعات العمرانية  لتكون نموذجاً  -

 االستفادة منها.للمناطق المحيطة فى كيفية فصل النفايات و

عمل تشريعات تحدد النسب البيئية المطلوبة كمسطحات خضراء وممرات  -

 وأرصفة لتحيقيق األداء البيئى بالمشروعات السكنية.

لتشجيعهم على انشاء  وضع عوامل تحفيزية لمالك الوحدات واصحاب المنشآت -

اتورة الكهرباء تخفيض ف)مثل ، للمجتمع كله  حدائق اسطح لتحقيق الفوائد البيئية

 تخفيض رسوم –اعفاء الدور االخير من فاتورة مياة الري  – والمياة للمبنى

 .) تخفيض الضريبة العقارية للمبنى –اخيص رالت

 ى دعم البحث العلمزيادة وعى الفئات المستهدفة بأهمية استدامة العمران من خالل  -

وإدماج الطالب  إقامة ورش عمل وندوات وحلقات نقاشو ف مجال االستدامة

والبوابات  الخضراء  األسوار وتصميم يرمثل إعادة التدو يدانىف العمل الم

 وزراعة األسطح.

(  ليشتمل على معايير GPRSتطوير نظام الهرم األخضر لتقييم االستدامة) -

إضافية خاصة بتنسيق الموقع ،لتحقيق االستدامة فى المبانى وفى البيئة المحيطة 

 بها أيضا .

فى  خيصاالتر راءاتطبقا ألج تنسيق الموقعاالثر البيئي ل دراساتخال اد -

 . المجتمعات العمرانية الجديدة

 

توصيات خاصة بمسئولى تخطيط وتصميم مشروعات تنسيق الموقع فى ثانياً: 

 التجمعات العمرانية الجديدة:

 .المتدهورةالحد من التعدى علي االراضي الزراعية ،وإعادة تطوير المناطق  -

شاة ماالتصال بشبكات النقل المختلفة ، وتوفير مسارات للدراجات ومسارات  -

 التجمعات السكنية.داخل 

اجراء تقييم دقيق الموقع قبل عملية التصميم ؛ و استكشاف الخيارات المختلفة  -

 .من اجل تحقيق نتائج مستدامة

رى المتطورة واعادة تدوير تقليل استخدام المياة فى الخارج من خالل أساليب ال -

 المياة الرمادية وعمل نظام الستخدام مياة االمطار فى الرى.

من المساحة  %50تحديد الحد األدنى للمسطحات  الخضراء بالموقع ال تقل عن  -

الكلية،مع  وضع خطة إلدارة التربة والغطاء النباتى واستخدام النباتات المناسبة 

 لبيئة المشروع.

 .%20ة النباتات المحلية المستخدمة عن ال تقل نسب -

 من المساحة الكلية. %10ال تقل المساحة المرصوفة بالمشروع عن  -

 توفير سهولة الوصول واألمان والسالمة بالموقع.  -

واعادة استخدامها  %50ال يتم التخلص من مواد البناء والهدم بنسبة ال تقل عن  -

 مرة اخرى.

 مخلفات الزراعية واعادة استخدامها كسماد للتربة.من مال %100إعادة تدوير  -

 االعتماد فى أضاءة الموقع على مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية. -

 وضع خطة الدارة النفايات بالموقع من خالل تجميعها وفصلها واعادة تدويرها. -

وضع خطة لصيانة الموقع، من خالل عمل صيانة دورية للمشروع لمتابعة كافة  -

 االنظمة ورصد أداء الموقع. 
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ى السكنية وأماكن انتظار السيارات مبانلل اختيارالوضع األمثلدراسة الموقع جيدأً و -

توفير توليد ولأماكن انتظار سيارات مظللة بالخاليا الشمسية يسمح بعمل  حيث 

 الكهربائية بالتجمع السكنى وال تؤثر على راحة القاطنين به.الطاقة 

 يفىقق التنوع البصري والوظيحمترابط من الساحات  هيكل يممراعاة تصم -

 .واالجتماعى ويسمح بممارسة األنشطة الرياضية واالجتماعية

ن الكهرباء ميد األنشطة إلنشاء محطات لتول مناطقعن  يدةص أماكن بعيتخص -

والفراغات ى إلضاءة المبانالمجتمعات العمرانية داخل   يةالشمسالطاقة 

 . ىعلى أسطح المبان يةاأللواح الشمس يتكن تثبيم كما يةالخارج

 األمطار باألرصفة على جانب المسارات  ياهم يفمصارف لتصر يرمراعاة توف -

 معالجتها واالستفادة منها ف أعمال الري.وها ينتخزل
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قليمي ، المناخية فى مصر". كلية التخطيط العمراني واإل غير الرسمية والحد من أثار التغيرات

  .2019أبريل  ، 32للبحوث العمرانية ، المجلد   جامعة القاهرة
 

 

Title Arabic: 

 العمرانية الجديدة في مصرنحو تنسيق موقع مستدام للمجتمعات 

 
Arabic Abstract: 

ذلك نتيجة الماضية اهتماماً كبيراً و د شهدت القضايا البيئية واالقتصادية خالل العقو

السلبية  لما يحدث من تغيرات فى شكل المدينة من حيث زيادة الكثافة البنائية والتأثيرات

لمبانى اتقييم االستدامة على نطاق للعمران على البيئة،وبدأت بعض الدول فى وضع أنظمة ل

امل . وأصبح من الضرورى االهتمام بتطبيق مبادئ االستدامة فى تنسيق الموقع حتى تتك

لبى مع منظومة المبانى المستدامة؛وذلك ألهمية هذه الفراغات فى خلق بيئة عمرانية ت

رية ورة البصاحتياجات سكانها االجتماعية والنفسية والبيئية،كما تساهم فى تشكيل الص

ائل من هللمدينة إلى جانب أهميتها الوظيفية والعمرانية واالجتماعية حيث تشتمل على كم 

  .األنشطة

جتمعات لذلك ، يتناول البحث دراسة لمبادئ تحقيق االستدامة فى تنسيق الموقع فى الم

لموارد الطبيعية العمرانية الجديدة حيث أنها تعتبر أكثر القطاعات استهالكاً للطاقة والمياة وا

 وذلك من خالل دراسة معايير االستدامة فى تنسيق الموقع من خالل أول نظام معتمد

 SITESبالواليات المتحدة األمريكية لتقييم عمليات تصميم وإنشاء المواقع المستدامة )

V2 مل تقييم ع.وأخيرا تحليل هذا النظام للتقييم ومعرفة أهدافه والمجاالت الخاصة به ( ،ثم

صر بهذا النماذج من الفراغات العمرانية المفتوحة بالتجمعات السكنية الجديدة فى م حدأل

حات . ونتيجة هذا التقييم يتم عمل مقتر:مشروع دار مصر بدمياط الجديدة  والنظام وه

حة لتحسين األداء البيئى للمشروع للحصول على تنسيق موقع مستدام بالفراغات المفتو

 بالتجمعات السكنية
 

 

 

 

 

https://www.asla.org/sustainablelandscapes/about.html
https://www.asla.org/sustainablelandscapes/about.html
https://www.usbg.gov/sustainable-sites-initiative%E2%84%A2
https://www.usbg.gov/sustainable-sites-initiative%E2%84%A2
https://www.wildflower.org/project/sites-rating-system
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 الملحقات

اعد قتوفير مناطق لتجمع السكان وتزويدها بالم -منطاق انتظار سيارات مظللة بالخاليا الشمسية-)زراعة أسطح الحل المقترح لتطوير األداء البيئى بالمشروع

 أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية(.-الوسطيةزراعة الجزيرة -والتشجير المناسب
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