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اإلستدامة البيئية الحضرية لمدينتى
د. رباب جالل عبد الوهاب بركات

جامعة طيبة - اململكة العربية ال�سعودية

الملخص :
من  الكثري  مواجهة  العمرانية  البيئة  ا�ستدامة  تتطلب 

اآمنه  عمرانية  بيئة  توفري  ل�سمان  اجلغرافية  التحديات 

اإليه  ترمى  ما  وهذا   ، الهدر  من  الأدنى  احلد  مع  ومريحة 

ب�سل�سلة  امل�ستدامة  املحلية  واملجتمعات  املدن  هدف  مقا�سد 

اأهداف التنمية امل�ستدامة 2020-2030، الذي يرمى ل�سمان 

ح�سول اجلميع على م�ساكن وخدمات اأ�سا�سية مالئمة واآمنة 

ومي�سورة التكلفة ، توفري اإمكانية و�سول اجلميع اإىل نظم نقل 

ماأمونة ومي�سورة التكلفة وي�سهل الو�سول اإليها وم�ستدامة، ول 

اإيالء اهتمام  العام، مع  النقل  تو�سيع نطاق  �سيما من خالل 

يعي�سون يف ظل ظروف  الذين  الأ�سخا�ص  خا�ص لحتياجات 

ه�سة والن�ساء والأطفال والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وكبار ال�سن 

، تعزيز التو�سع احل�سري ال�سامل للجميع وامل�ستدام ، والقدرة 

البلدان  الب�سرية يف جميع  امل�ستوطنات  واإدارة  تخطيط  على 

والقدرة   ، وم�ستدام  ومتكامل  امل�ساركة  على  قائم  نحو  على 

الإدارة  وتنفيذ  وو�سع   ، الكوارث  مواجهة  يف  ال�سمود  على 

الكلية ملخاطر الكوارث على جميع امل�ستويات، واإقامة املباين 

امل�ستدامة والقادرة على ال�سمود.

ملدينة مدينتي  املورفولوجى  التحليل  درا�سة  البحث  يتناول 

باعتبارها موؤهله اأكرث من غريها من املدن اجلديدة يف م�سر 

للدخول �سمن م�سار املدن الذكية امل�ستدامة وذلك من خالل 

الوقوف على جملة العوامل واملوؤثرات التي وقفت وراء ت�سكيل 

مدى  يف  بدوره  يوؤثر  والذي   ، اخلارجي  املظهر  بهذا  املدينة 

حتقيق التقدم املحرز للتنمية امل�ستدامة وب�سفة خا�سة مدي 

حتقيق الهدف رقم 11 من اأهداف التنمية امل�ستدامة والذي 

ر�سد  خالل  من  م�ستدامة  حملية  وجمتمعات  ملدن  يهدف 

حتقيق مقا�سده مبنطقة الدرا�سة. 

الداخلية  العنا�سر  حتليل  على  اهتمامه  البحث  يركز 

خالل  من  وذلك  املدينة  بنية  عربها  ت�سكلت  التي  للمدينة 

اإن�سجام  بالوقوف على مدي  البيئية  ال�ستدامة  حتليل حمور 

درا�سة مو�سع  البيئية  من خالل  ال�سوابط  املدينة مع  موقع 

مظاهر  واأهم  اجليولوجي  والرتكيب  البنية  جهة  من  املدينة 

ال�سطح ، بالإ�سافة لال�ستدامة العمرانية من خالل التعرف 

بالإ�سافة  امل�سكن  وملكية  امل�سكن  وحالة  امل�سكن  منط  على 

املقدمة  اخلدمات  وم�ستوى  الطرق  �سبكة  على  النقل  حلركة 

بالإ�سافة لإدارة البيئة وال�سراكة بالتنمية.

كلمات مفتاحية :
مورفولوجيا املدينة - التنمية امل�ستدامة - خطة املدينة - املدن 

-ال�ستدامة  البيئية  ال�ستدامة   - امل�ستدامة  املدن   - الذكية 

العمرانية 

مقدمة :
من  الكثري  مواجهة  العمرانية  البيئة  ا�ستدامة  تتطلب 

اآمنه  عمرانية  بيئة  توفري  ل�سمان  اجلغرافية  التحديات 

اإليه  ترمى  ما  وهذا   ، الهدر  من  الأدنى  احلد  مع  ومريحة 

ب�سل�سلة  امل�ستدامة  املحلية  واملجتمعات  املدن  هدف  مقا�سد 

اأهداف التنمية امل�ستدامة 2020-2030، الذي يرمى ل�سمان 

ح�سول اجلميع على م�ساكن وخدمات اأ�سا�سية مالئمة واآمنة 

ومي�سورة التكلفة ، توفري اإمكانية و�سول اجلميع اإىل نظم نقل 

ماأمونة ومي�سورة التكلفة وي�سهل الو�سول اإليها وم�ستدامة، ول 

اإيالء اهتمام  العام، مع  النقل  تو�سيع نطاق  �سيما من خالل 

يعي�سون يف ظل ظروف  الذين  الأ�سخا�ص  خا�ص لحتياجات 

وكبار  الإعاقة  ذوي  والأ�سخا�ص  والأطفال  والن�ساء  ه�سة 

 ، وامل�ستدام  للجميع  ال�سامل  التو�سع احل�سري  تعزيز  ال�سن، 

الب�سرية يف جميع  واإدارة امل�ستوطنات  والقدرة على تخطيط 

 ، وم�ستدام  ومتكامل  امل�ساركة  على  قائم  نحو  على  البلدان 

وتنفيذ  وو�سع   ، الكوارث  مواجهة  يف  ال�سمود  على  والقدرة 

الإدارة الكلية ملخاطر الكوارث على جميع امل�ستويات، واإقامة 

املباين امل�ستدامة والقادرة على ال�سمود.

أهمية الدراسة :
مدينتي  مدينة  قدرة  مدي  تقييم  يف  البحث  اأهمية  تكمن 

على ال�ستدامة لتوا�سل ركب املدن امل�ستدامة وذلك من خالل 

الوقوف  خالل  من  وذلك   ، لها  املورفولوجى  التحليل  درا�سة 

على جملة العوامل واملوؤثرات التي وقفت وراء ت�سكيل املدينة 

حتقيق  مدى  يف  بدوره  يوؤثر  والذي   ، اخلارجي  املظهر  بهذا 

التقدم املحرز للتنمية امل�ستدامة وب�سفة خا�سة مدي حتقيق 

الهدف رقم 11 من اأهداف التنمية امل�ستدامة والذي يهدف 

حتقيق  ر�سد  خالل  من  م�ستدامة  حملية  وجمتمعات  ملدن 

مقا�سده مبنطقة الدرا�سة ١.

)١( برنامج الأمم املتحده ، اأهداف التنمية امل�ستدامة )2030-2020 ( .

rbarakat@taibahu.edu.sa
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أهداف الدراسة :
اإعطاء �سورة واقعية للبنية العمرانية  اإىل  تهدف الدرا�سة 

البيئية  ال�سوابط  مع  اإن�سجامها  مدي  مدينتى يف ظل  ملدينة 

الداخلية  عنا�سره  وحتليل  اخلارجي  مظهرها  عن  والك�سف 

على  والوقوف   ، العمرانية  املدينة  بنية  عرب  ت�سكلت  التي 

املدينة  ت�سكيل  وراء  وقفت  التي  واملوؤثرات  العوامل  جملة 

وذلك لقيا�ص مدى التقدم املحرز لتحقيق ال�ستدامة واحلد 

امل�ستدامة  املدينة  منوذج  دمج  اإمكانية  ومدي  امل�سكالت  من 

والذكية جلعل املدينة اأكرث ا�ستعدادا ملواجهة كافة التحديات 

وتلبية متطلبات احلاجات الإن�سانية الذكية املعا�سرة.

تحديد منطقة الدراسة : 
اإىل  �سرقا   ◦31ˊ36 متتد منطقة الدرا�سة بني خطي طول 

36 ⸗ 39ˊ31◦ �سرقا وبني دائرتى عر�ص 12 ⸗ 4ˊ30◦ �سمال 

م�ساحتها  وتبلغ   )1( بال�سكل  كما  �سمال   ◦30ˊ6  ⸗  36 اإىل 

لتجمعات  امتداد  مدينتي  تعد   ، مربع  مرت  مليون   33.6

اجلديدة  القاهرة  باإقليم  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات 

اجلغرايف باملنطقة ال�سرقية ملحافظة القاهرة ، ويتكّون اإقليم 

القاهرة اجلديدة من خم�سة جتمعات �سكنية وهم )التجمع 

اخلام�ص ، التجمع الأول ، التجمع الثالث ، الإمتداد ال�سرقى، 

المتداد اجلنوبى( .

وتقع مدينتي �سمن احلدود اجلغرافية لق�سم التجمع الأول 

) �سكل 2( ، وقد مت اإن�ساء القاهرة اجلديدة )1( طبقا لقرار 

من  احلد  بهـدف  2000م  ل�سنه   191 رقم  اجلمهورية  رئي�ص 

الزيادة ال�سكــانية يف القــاهرة الكـربى عن طريق خلق نقـاط 

تقع   التي  الثالث  تت�سم مبميزات مدن اجليل  للتنمية  جــاذبة 

يف القو�ص ال�سرقي للقاهرة �سرق الطريق الدائري يف امل�سافة 

املح�سورة بني طريق القاهرة - ال�سوي�ص ال�سحراوي وطريق 

القطامية - العني ال�سخنة .  

�سكل )1(  املوقع العام ملنطقة الدرا�سة

)١(   http://www.newcities.gov.eg/ املوقع الر�سمي لهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة
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�سكل )2(  املوقع اجلغرايف ملنطقة الدرا�سة

�سكل )3( التوزيع الن�سبى لعينة الدرا�سة مبنطقة الدرا�سة 

الدراسات السابقة :
اعتمدت الدرا�سة على عدد من الدرا�سات ال�سابقة اخلا�سة 

باملدن وكان من اأهمها :

 درا�سة )وليد حممد ن�سار ، 2008( عن تكامل امل�سروعات 

تناولت  املحيطة حيث  العمرانية  البيئة  الذكية مع  احل�سرية 

مع  تكاملها  وكيفية  الذكية  احل�سرية  امل�سروعات  الدرا�سة 

التنمية  عجلة  دفع  اأجل  من  بها  املحيطة  العمرانية  البيئة 

نهلة   ( درا�سة   ، التكنولوجي  البعد  على  املعتمدة  امل�ستدامة 

على  التكنولوجيا  تاأثري  عن   )  2016  ، حممد  الرحيم  عبد 

امل�سهد احل�سري - درا�سة حالة ) مدينة اخلرطوم ( حيث 

اجلانب  درا�سة  مع  العمراين  البيئي  اجلانب  حتليل  تناولت 

 ، الإن�سجام احل�سري  واأثرهم على  القت�سادي والجتماعى 

درا�سة ) رائد اأحمد �ساحلة ، 2014( والذي اهتم بها بعر�ص 

املدينة التكنولوجية واملدينة الذكية والتو�سع الذكي واأثره يف 

بني  توافق  احداث  ظل  يف  امل�ستدامة  التنمية  على  الت�سجيع 

القوانني وال�سيا�سات املجتمعية.

 

المناهج واألساليب :
املناهج اجلغرافية  منهج من  اأكرث من  على  البحث  يعتمد 

للظاهرات  املكاين  والتوزيع  بالو�سف  يرتبط  ما  خا�سة 

فى   ، احلديثة  الكمية  الأ�ساليب  على  يعتمد  الذي  والتحليل 

البع�ص  ببع�سها  وربطها  الظاهرات  وتطور  ن�ساأة  تف�سري 

اأي  املختلفة  مبراحلها  املدينة  منو  لر�سد  التاريخى  كاملنهج 

الأ�سويل  املنهج   ، الزمنى  البعد  وهو  الثالث  البعد  درا�سة 

لدرا�سة تركيب املدينة ووظائفها وعالقتها باإقليمها ، املنهج 

وحتليل  وتف�سري  وتركيبها  املدينة  �سكل  بدرا�سة  املورفولوجي 

البحث  اأدوات  ا�ستخدام  اإىل  بالإ�سافة  الداخلية،   العالقات 

وال�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيقات  يف  املتمثلة 

بالإ�سافة لأ�سلوب  الكمية احلديثة  الأ�ساليب  عن بعد وبع�ص 

ال�ستبانه حيث مت اعداد ا�ستمارة ا�ستبيان مت ت�سميمها اآليا 

وتوزيعها ع�سوائيا على عينة ع�سوائية مبنطقة الدرا�سة خالل 

الفرتة من يناير 2019 م حتي اأكتوبر 2019 م وذلك بن�سبة 

5% من عدد ال�سكان املتوقع مبنطقة الدرا�سة باجمايل عدد 

منتظمة  غري  ب�سورة  توزيعها  ومت  اإح�سائية  ا�ستمارة   5000

بعد   ) بال�سكل رقم )3  الدرا�سة كما  بني جمموعات منطقة 

اجلديدة  باملجموعات  منهم  اإ�ستمارة   330 ا�ستبعاد  مت  اأن 

مبنطقة  مقيميني  غري  واأفرادها  الإن�ساء  حتت  لزالت  التي 

الدرا�سة، هذا بالإ�سافة للدرا�سة امليدانية مبنطقة الدرا�سة.

وذلك من  البيئية  ال�ستدامة  بتحليل حالة  الدرا�سة  وتهتم 

خالل ر�سد مدي اإن�سجام موقع املدينة مع ال�سوابط البيئية 

عرب املحاور التالية :

- الرتكيب اجليولوجى

- البنية اجليولوجية      

- مظاهر ال�سطح 

ر�سد  عرب  العمرانية  ال�ستدامة  حالة  لتحليل  بالإ�سافة   

موؤ�سرات مورفولوجية منطقة الدرا�سة عرب املحاور التالية:

- خطة مدينتي     

- منط امل�سكن                         

 - حالة امل�سكن 

- ملكية امل�سكن                   

- حركة النقل على �سبكة الطرق      

 - م�ستوى اخلدمات    

- اإدارة البيئة وال�سراكة بالتنمية
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االستدامة البيئية 
ترمي ال�ستدامة البيئية للوقوف على مدي ان�سجام مو�سع 

بكل عنا�سره     املو�سع  يعد  البيئية حيث  ال�سوابط  مع  املدينة 

وخ�سائ�سه من العوامل املهمة يف درا�سة املدن ، حيث ي�ساهم 

يف و�سع ت�سور لطبوغرافية املدينة ، و يف نف�ص الوقت يو�سح 

مدى الرتباط بال�سطح الأ�سلي لن�ساأة املدينة ويوؤثر اأي�سًا يف 

منوها وامتدادها فيما بعد ، ويو�سح دور اخل�سائ�ص املو�سعية 

 ، الدرا�سة  عليه منطقة  قامت  الذي  املكان  اإظهار طبيعة  يف 

الذي  املو�سع  درا�سة  �سيتم  البحث  من  اجلانب  هذا  وخالل 

قامت عليه املدينة ، وذلك من خالل حتليل ر�سد حالة البنية 

والرتكيب اجليولوجي ومظاهر ال�سطح .

- التكوين والبنية الجيولوجية 
 اخل�سائ�ص اجليولوجية لأي منطقة توؤثر اإىل حد كبري يف 

جمموعة من اخل�سائ�ص الأخرى كا�ستغالل الأر�ص �سواء يف 

الزراعة اأو التعدين ، اأو ال�سكن ، و ال�سرف ، و م�سادر املياه، 

 ، الدرا�سة  منطقة  ن�ساأة  يف  مهمة  بيئية  �سوابط   تعد  وهذه 

اجليولوجية  للخريطة  التوزيعية  ال�سورة   )4( �سكل  ويو�سح 

ملنطقة الدرا�سة .

اجليولوجية  التكوينات  اأن  يالحظ   )4( �سكل  مبالحظة 

الثالث  اجليولوجي  الزمن  عرب  تكونت  الدرا�سة  مبنطقة 

والزمن اجليولوجي الرابع ، ومبتابعة التكوينات اجليولوجية 

داخل حدود مدينتي جندها ا�ستملت على تكوينات يرمز لها 

باخلريطة برمز QW  وهي ت�سري اإىل تكوين روا�سب الأودية، 

تكوينات  اإىل  وي�سري   vb بالرمز  باخلريطة  له  يرمز  تكوين 

منطقة  غرب  وجنوب  وجنوب  بو�سط  املنت�سرة  البازلت 

اجلبل  تكوينات  عن  تعرب  والتي    TOA وتكوين  الدا�سة، 

الأحمر ، وتكوين Ted والذي ي�سري لتكوينات املعادي ، وفيما 

اجليولوجية  التكوينات  تق�سيم  بتتبع  الدرا�سة  �ستهتم  يلي 

ب�سرق القاهرة من الأقدم اإىل الأحدث :

• تكوينات الزمن الجيولوجي الثالث .
ت�سكلت تكوينات هذا الزمن من �سخور الإيو�سني الأو�سط 

الزمن  هذا  �سخور  وتتكون   ، الأوليجو�سني  وروا�سب  والأعلى 

بالإ�سافة  احلفريات  وبع�ص  واملارل  اجلريي  احلجر  من 

للح�سي والرمال وفيما يلي عر�ص لتلك التكوينات ١ : 

- متثل تكوينات ع�سر الأيو�سني الأو�سط  اأقدم التكوينات 

منها  ال�سفلي  اجلزء  ويعرف   ، ال�سطح  على  تظهر  التي 

منطقة  تكوينات  من   %8 متثل  والتي  حوف  جبل  بتكوينات 

الدرا�سة ، ويعرف اجلزء العلوي منها بتكوينات املر�سد التي 

يعادل  ما  الدرا�سة   منطقة  تكوينات  م�ساحة  من   %10 متثل 

 ، النيموليتى  الأبي�ص  اجلريي  احلجر  من  ويتكون  مرت   109

ويتميز جزءه العلوي بوجود اأربعة اأر�سفة دولوميتية ، تكوين 

املقطم الذى ي�سغل ن�سبة تقل عن 1% من م�ساحة التكوينات 

مبنطقة الدرا�سة .

املر�سد  تكوينات  الأعلى   الأيو�سني  تكوينات ع�سر  تعلو   -

يف  وتتكون  م   169 حواىل  �سمكها  ويبلغ  الأو�سط  الإيو�سينى 

معظمها من احلجر اجلريي املختلط بالرمال وبع�ص طبقات 

املارل واحلجر الطينى ، ومتثلت يف اأربع تكوينات هي تكوينات 

القرن التي �سغلت 15% من اإجمايل م�ساحة تكوينات منطقة 

الدرا�سة وهو يعلو تكوين املر�سد ويبلغ متو�سط �سمكه حواىل 

الأبي�ص  اجلريي  احلجر  من  الأ�سفل  جزءه  ويتكون  م   130

اأما  مارل  من  الو�سطى  طبقاته  تتكون  بينما  والنيموليتى 

باحلفريات،  غنى  جريي  حجر  من  فتتكون  العليا  طبقاته 

التكوينات  م�ساحة  من   %7 ميثل  الذي  جرواى  وادى  تكوين 

طبقات  من  ويتكون  م   44 حواىل  �سمكه  ويبلغ  اجليولوجية 

املارل الأخ�سر واحلجر اجلريي الأبي�ص الدولوميتى واحلجر 

الرملي ومع وجود بع�ص اأنواع احلفريات  ، تكوين وادى حوف 

بن�سبة 8% من م�ساحة التكوينات حيث جنده يعلو تكوين وادى 

�سمكه  ويبلغ  اإنت�سارا  ال�سطحية  التكوينات  اأكرث  وهو  جرواي 

وجود  مع  ال�سلب  الأ�سفر  املارل  من  ويتكون  م   48 حواىل 

وهى  بالكاروليا  تعرف  رقائق  �سكل  على  احلفريات  من  نوع 

يف  التكوين  هذا  ويظهر  البحرية  الأ�سداف  كبري  حلد  ت�سبه 

م�ساحات وا�سعه باجلزء ال�سرقي وال�سماىل ، ويعلوها تكوين 

64م ويتكون من طبقات  يبلغ �سمكه حواىل  والذي  العناقبية 

من احلجر اجلريي الأ�سفر واحلجر املاريل ، واملارل واحلجر 

الطينى والرملي املحدود ، وي�سغل هذا التكوين ن�سبة 4% من 

اإجمايل م�ساحة التكوينات اجليولوجية مبنطقة الدرا�سة . 

احلجر  �سخور  الأوليجو�سني  ع�سر  تكوينات  تعلو   -

من  تتكون  قارية  روا�سب  وهى  الأعلى  الإيو�سينى  اجلريي 

جلذوع  بالإ�سافة  املتحجر  اخل�سب  من  وقطع  وح�سي  رمال 

تكوين  الع�سر  تكوينات هذا  وت�سمنت    ، املتحجرة  الأ�سجار 

)١(   جيولوجية حو�ص وادى دجلة �سرق القاهرة ، تفرير علمي ، 2018 م .
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اجلبل الأحمر بن�سبة 29% من م�ساحة التكوينات ، والتدفقات 

البازلتية التي �سغلت 15% من م�ساحة التكوينات اجليولوجية.

- تكوينات ع�سر امليو�سني الأو�سط  وا�ستملت على تكوين 

حم�ص وتكوينات جبل حجول التي �سغلت ن�سبة 6% من م�ساحة 

يف  واملتمثله  البليو�سني  ع�سر  لتكوينات  بالإ�سافة  التكوينات 

تكوين كوم ال�سلوم وتكوين البليو�سني الغري بحري .   

• تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع .
ع�سر  تكوينات  من  الرابع  الزمن  تكوينات  تتكون 

يف  تكويناتهم  ظهرت  حيث  الهولو�سني  وع�سر  البلي�ستو�سني 

�سورة روا�سب غرينية وروا�سب نيلية ، وتتاألف  تكوبنات هذا 

الزمن من الرمال مبختلف اأحجامها ، و خا�سة اخل�سن منها، 

و احل�سى الذي يختلف قطره بني )1.5 اإىل 7 �سم(  و تعد 

الطينية  الروا�سب  عليه  ترتكز  الذي  الأ�سا�ص  الروا�سب  تلك 

الهولو�سينية احلديثة ، و لكن البع�ص يوؤكد اأن هذه الروا�سب 

احل�سى  و  امليكا  من  طبقة  بل   ، حقيقيًا  نيليًا  طميًا  تعد  ل 

اأمتار( حتت   10 و  الرمال �سمكها بني )3.3 مرتًا  و  الدقيق 

اأثناء  الروا�سب  هذه  تكونت  وقد   ،  )1( النهرية  الإر�سابات 

على  مطرية  فرتات  تعاقبت  حينما   ، البالي�ستو�سني  ع�سر 

اأرجاء م�سر ، كان من �ساأنها زيادة الت�ساقط الذي اأدى اإىل 

ن�ساط التعرية النهرية فوق جبال البحر الأحمر و ال�سحراء 

و  الروا�سب احل�سوية  الكثري من  الأودية  ، فحملت  ال�سرقية 

الرملية اخل�سنة ، ثم اأر�سبتها فوق القاع القدمي للوادي ، ومع 

حل  الهلو�سني  ع�سر  حلول  و  الباليو�ستو�سني  ع�سر  انتهاء 

اخل�سنة،  الإر�سابات  هذه  مورد  انقطع  ثم  من  و   ، اجلفاف 

ع�سر  انتهاء  مع  و   ، للوادي  القدمي  القاع  فوق  اأر�سبتها  ثم 

الباليو�ستو�سني و حلول ع�سر الهلو�سني حل اجلفاف ، ومن 

ثم انقطع مورد هذه الإر�سابات اخل�سنة ، ثم �سرع النهر يف 

ب�سورة  الناعمة  والرمال  ال�سل�سال   من  حمولته  اإر�ساب 

متوالية . 

عامة  ب�سفه  القاهرة  ل�سرق  اجليولوجي  الرتكيب  بتتبع 

اإل  اأن �سخور الأ�سا�ص ما هي  ومدينتى ب�سفة خا�سة يت�سح 

حجر رملي �سعيف التما�سك واآخر جريي بالإ�سافة لتكوينات 

ترمى  التي  الأودية  فتات  من  تر�سبت  طفلة  يتخللهم  بازلتية 

املنطقة  ت�سبع  يوؤكد  مما  الرتبة  فوق  الزمن  عرب  روا�سبها 

حني  لنتفا�سيتها  يوؤدى  مما  الرتبة  رطوبة  وارتفاع  بالطفلة 

ت�سبعها باملياه وركودها حني ت�سريب املياه وبالتايل يوؤكد عدم 

مالئمة الرتبة مبنطقة الدرا�سة للبناء اإل يف ظل ا�سرتاطات 

ت�سريب  وعدم  الرطوبة  من  التقليل  ت�ستطيع  حمددة  بنائية 

دون  الأوزان  حتمل  على  الرتبة  لت�ساعد  لالأ�سا�سات  املياه 

حدوث حركة توؤثر على ا�ستدامة املبنى . 

البنية الجيولوجية
واإلتواءات  �سدوع  وجود  اجليولوجية  اخلريطة  اأظهرت 

مبنطقة �سرق القاهرة وفيما يلي ر�سد لكال منها :

- الصدع : 
ت�سري اخلطوط الق�سرية باخلريطة اجليولوجية اإىل رمية 

حدوث  الدرا�سات  اأكدت  حيث  الدرا�سة  مبنطقه  ال�سدع 

وقبل  الأعلى  الإيو�سني  �سخور  تر�سيب  بعد  الت�سدع  حركات 

لنهاية  يرجعها  والبع�ص   ، الأوليجو�سني  روا�سب  تر�سيب 

الأوليجو�سني اأي بعد تر�سيب روا�سب الأوليجو�سني ، وتظهر يف 

�سورة حافات �سديدة الإنحدار ، كما اأنها ت�ساهم يف حتديد 

اجتاهات بع�ص خطوط الت�سريف ، وظهرت ال�سدوع باجلزء 

الغربي من حو�ص وادى دجله يف �سكل اأحزمة ال�سدوع �سبه 

ال�سلمية .

وتنت�سر ال�سدوع ذات املحور ال�سرقي - الغربي ب�سفة عامه 

ب�سمال حو�ص وادى دجله وغربه واأهمها ال�سدوع الثالثة ذات 

حمور  يف  التيه  وادي  اجتاه  حتدد  التي  ال�سلمى  �سبه  ال�سكل 

ترتاوح  والتي   ، الرئي�سي  جمراه  معظم  يف  غربي   - �سرقي 

�سديدة  حافات  وهى  م   140-80 بني  ما  ال�سفليه  رمياتها 

الإنحدار ، وللجنوب قليال من هذه ال�سدوع يوجد �سدع اآخر 

تبلغ الرمية ال�سفلية له حواىل 120 م . 

- االلتواءات ) الطيات ( 
تكونها  زمن  مع  الدرا�سة  اللتواءات مبنطقة  تكوين  تتفق   

مع احلركة اللتوائية التي اأ�سابت البالد يف امليو�سني الأعلى ، 

والتي نتج عنها العديد من الثنيات مثل ثنية جبل املقطم ، ومل 

ت�سكل اللتواءات تاأثريا كبريا مبنطقة الدرا�سة مثل ال�سدوع 

ب�سرق  مقعر  التواء  اأحدها  التواءات  ثالثة  �سوي  توجد  ل  اإذ 

و�سمال و�سرق حو�ص وادى دجله ، والتواء حمدب يقع �سمال 

الغربي  باجلنوب  مقعر  للتواء  بالإ�سافة   ، احلو�ص  �سرق 

للحو�ص .

.Ball, J., "Contribution to the Geography of Egypt", Cairo, 1939, p.162    )١(
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د. رباب جالل عبد الوهاب بركات اإلستدامة البيئية الحضرية لمدينتى

    �سكل )4( الرتكيب اجليولوجى ل�سرق القاهرة 

اأن  يت�سح  الدرا�سة  البنية اجليولوجية ملنطقة  وبتتبع حالة 

تنا�سب  املعقدة ل  اأو  املركبة  الهند�سية  الأ�سكال  املباين ذات 

منطقة الدرا�سة ، مما كان يتطلب معه اتباع القواعد الفنية 

منطقة  لطبيعة  واملنا�سبة  املعتمدة  لالأكواد  طبقا  املنا�سبة 

اأو مرحلة تغيري خ�سائ�ص  الدرا�سة �سواء مبرحلة الت�سميم 

الرتبة اأو مبرحلة التاأ�سي�ص والبناء ومتابعة املبنى بعد الإن�ساء 

لفرتات زمنية متتابعة

- مظاهر السطح 
خ�سائ�ص  تو�سيح  يف  اأهميتها  الكنتورية  للخريطة 

ال�سطح يف منطقة الدرا�سة ومعرفة نقاط املنا�سيب املختلفة 

واجتاهات النحدار التي تنعك�ص بدورها على اجتاهات النمو 

اإ�سافة اإىل  العمراين باملدينة يف بع�ص املناطق دون الأخرى 

اأثر الكنتور على حتديد اجتاهات الطرق و مد �سبكات املياه 

و ال�سرف ال�سحي ، و من خالل حتليل اخلريطة الكنتورية 

�سكل )5( يت�سح اأن منطقة الدرا�سة ل تتميز با�ستواء ال�سطح 

-182 من�سوب  بني  املدينة  تقع  حيث   ، اأجزائها  معظم  يف 

350 مرت ، الأمر الذي ل ي�ساعد املدينة على النمو يف جميع 

الجتاهات ، ويالحظ من خالل حتليل اخلريطة اأن انحدار 

الأر�ص يف املدينة ياأخذ الجتاه اجلنوبي اأو بالتحديد اجلنوب 

الغربي - ال�سمال وال�سمال الغربي اإىل انخفا�ص 190 م حيث 

متيل الأجزاء اجلنوبية واجلنوبية الغربية  من املدينة ثم ما 

تلبث اأن تنخف�ص باال�سمال الغربي ملنطقة الدرا�سة .
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- األودية الجافة
ملنطقة  الكنتورية  اخلريطة  درا�سة  خالل  من  ويت�سح 

الدرا�سة اأن هناك انحدار يحدث من جنوب منطقة الدرا�سة 

الأودية  الإنحدار جمموعة من  وي�سكل هذا   ، ال�سمال  باجتاه 

من ارتفاعات تزيد عن 300 م ، وت�سكل حماور هذه الوديان 

الوادى  حو�ص  واأهمها  اأخطرها  من  ولعل  لل�سيول  خمرات 

الذي يقع بجنوب غرب منطقة الدرا�سة املنحدر من من�سوب 

الرغم من احلالة اجلافة لهذه  230 مرت وعلى  330 م حتى 

الوديان اإل اأنه يجب اأن نو�سح اأن هذه الوديان ين�سط جريان 

املياه فيها عندما تتعر�ص املرتفعات التي تبداأ منها ماآخذها 

العليا اإىل العوا�سف املطرية ، حيث تتكون ال�سيول التي تتجه 

اأو لدقائق  اإىل املنخف�ص ، وهذه ال�سيول قد ت�ستمر ل�ساعات 

ويرتتب عليها حدوث اأ�سرار بيئية واقت�سادية وعمرانية بالغة 

بالقرب  العمران  مراكز  من  الكثري  وقوع  مع  خا�سة  وب�سفة 

من م�سبات هذه الأدوية .

�سكل )5( اخلريطة الكنتورية ملنطقة الدرا�سة

. arc gis10.3 عن طريق حزمة برامج  arctoolbox ملنطقة الدرا�سة ، والتحليل با�ستخدام ) dem( اعتمادا على النموذج الرقمي

اأنه  يت�سح  الدرا�سة  ملنطقة  ال�سطح  مظاهر  حالة  وبتتبع 

بعيدا  العمرانية  الكتله  توزيع  العتبار  يف  الأخذ  يجب  كان 

الأكرث  الأرا�سي  ا�ستخدام  يجب  كما   ، ال�سيول  خمرات  عن 

ه�سا�سة ا�ستخدام غري �سكني كا�ستخدامها يف تفعيل الأن�سطة 

الرتفيهية اأو غريها من ال�ستخدامات غري ال�سكنية .

االستدامة العمرانية :
بني  والتناغم  التوافق  لتحقيق  العمرانية  ال�ستدامة  ترمى 

احتياجات الإن�سان ومعطيات البيئة املحيطة وذلك من خالل 

القائمة  البناء  مواد  ا�ستخدام  كفاءة  ت�سمل  حماور مرتابطة 

واملتاحة يف البيئة املحيطة وح�سن توظيفها مع مراعاة الثوابت 

ر�سدها  يف  الدرا�سة  اعتمدت  وقد   ، اجلغرافية  واملتغريات 

على  الدرا�سة  لعينة  الدرا�سة  مبنطقة  العمرانية  لال�ستدامة 

مت  موؤ�سرات  عدة  يف  تتمثل  والتي  املوؤ�سرات  من  جمموعة 

و�سعها لر�سد اإمكانية ال�ستدامة العمرانية للمدينة) 1(.

)١(  الوليد خالد البعاج ، ال�ستدامة العمرانية يف ت�سميم البيئة ال�سكنية ملدينة الب�سرة ، جامعة الب�سره ، 2018 ، �سـ 5-2.



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 114115

د. رباب جالل عبد الوهاب بركات اإلستدامة البيئية الحضرية لمدينتى

�سكل ) 6 ( التوزيع اجلغرايف للتجمعات ال�سكنية مبنطقة الدرا�سة

- خطة المدينة
انتظام �سوارعها  تبدو علية من خالل  الذي  ال�سكل  وتعني 

وميادينها وجتمعاتها ال�سكنية وفق نظام معني يعطيها �سكاًل  

خطة  وفق  تنمو  التي  املدن  من  غريها  عن  يختلف  ح�سريًا 

اأخري )2 (، وقد اتخذ �سكل منطقة الدرا�سة خطة اأقرب اإىل 

ال�سكل ال�سريطى نظرا لأنه يقع على �سريان احلركة املتمثل 

العمرانية  الكتلة  منو  وبتتبع   ، ال�سوي�ص   / القاهرة  طريق  يف 

)٢(  اأحمد ح�سن اإبراهيم : اخل�سائ�ص العمرانية ملدينة الأحمدي ، ن�سرة البحوث اجلغرافية ، جامعة الكويت ، 1985، �ص 341-399

للمدينة من خالل الدرا�سة امليدانية ملنطقة الدرا�سة نالحظ 

ال�سرق  اإىل  الغرب  من  الطريق  مع  يتحرك  خمطط  منو  اأنه 

حيث جند املجموعات املخطط لإن�سائها مثل املجموعة الثانية 

يف  ع�سر  واخلام�سة  ع�سر،  والرابعة   ، ع�سر  والثالثة   ، ع�سر 

اأق�سي �سرق املدينة مما يدل على اأن الطريق اأثر على اجتاه 

منو املدينة ب�سكل رئي�سي.
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- نمط المسكن 
املختلفة كرد  امل�سكن من حيث خ�سائ�سها  اأمناط  تتباين 

فعل طبيعي للم�ستوى القت�سادى والجتماعى لل�سكان ، وت�سم 

منط   وهما  ال�سكنية  الأمناط  من  منطني  الدرا�سة  منطقة 

مب�ساحات  ال�سكنية  الوحدات  من  عدد  حتتوي  التي  العمارة 

ال�سابقة  وا�سح يف اخلريطة  الفيال كما هو  ، ومنط  خمتلفة 

، وي�سكن98.4% من عينة الدرا�سة بنمط العمارة يف وحدات 

�سكنية ترتاوح م�ساحتها بني 50 مرت مربع اإىل اأكرث من 200 

يف  العينة  جملة  من   %1.6 ي�سكن  حني  يف  هذا   ، مربع  مرت 

 ، مربع  مرت   200 عن  تزيد  مب�ساحات  ال�سكنية  الفيال  منط 

ميثل ال�سكل )7( التوزيع الن�سبي لنمط امل�سكن طبقا مل�ساحة 

الوحدة ال�سكنية .

تنح�سر  التي  ال�سكنية  الوحدات  �سكان  ن�سبة  اأن  ويت�سح 

من   %41.3 تعادل  مربع  مرت   150-100 بني  م�ساحتها 

اإجمايل عينة الدرا�سة ويرتكزون يف املجموعات ال�سكنية التي 

وال�ساد�سة  الأويل  ال�سكنية  باملجموعات  العمارة  تتميز بنمط 

واحلادية ع�سر والثالثة والثامنة على التوايل ، ويليهم �سكان 

مربع  مرت   100 عن  م�ساحتها  تقل  التي  ال�سكنية  الوحدات 

باملجموعات احلادية ع�سر وال�سابعه وال�ساد�سة والثالثة على 

�سكنية  بوحدات  الدرا�سة  عينة  من   %19 ويرتكز   ، التوايل 

باملجموعات  مربع  مرت   200 اإىل   150 بني  م�ساحتها  ترتاوح 

الأويل والثالثة والثانية على التواىل ، وميثل �سكان الوحدات 

 %11 ن�سبة  200 مرت مربع  التي تزيد م�ساحتها عن  ال�سكنية 

�سكل )7( التوزيع الن�سبي لنمط امل�سكن بعينة الدرا�سة طبقا للم�ساحة

�سكل )8( التوزيع الن�سبي لعينة الدرا�سة طبقا ل�سوء حالة امل�سكن

والثالثة  الأوىل  باملجموعات  وذلك  الدرا�سة  عينة  جمبة  من 

والثامنة على التوايل ، ويعد ذلك موؤ�سرا قويا على تنوع امل�ستوى 

القت�سادي والجتماعي ل�سكان منطقة الدرا�سة كما نالحظ 

بالن�ساأة  الأقدم  املجموعات  من  اجتهنا  كلما  تقل  الن�سبة  اأن 

بغرب املدينة للمجموعات الأحدث باملدينة  كلما اجتهنا �سرق 

بني  واختالفها  الأر�ص  قيمة  ارتفاع  على  يدل  مما  املدينة 

املجموعات وبع�سها عرب فرتات زمنية ق�سرية.

- حالة المسكن 
هيكل  ذات  مبانى  باأنها  الدرا�سة  مبنطقة  املباين  تت�سم 

 6-5 بني  بها  العمارات  ارتفاع  ويرتاوح   ، خر�سانى  ان�سائي 

يتيح  مما  دورين  عن  الفيالت  منطقة  تزيد  ل  بينما  اأدورار 

الدرا�سة  اأن منطقة  اإل  املدينة  لقاطنى  ب�سري مريح  جمال 

�سهدت م�سكالت بالرتبة اأثرت على حالة املباين حيث يعانى 

الدرا�سة من م�سكالت ظهرت ب�سورة �سروخ  54% من عينة 

يف وحداتهم ال�سكنية واأثرت على جودة الت�سطيبات الداخلية 

، وقد بررت عينة الدرا�سة هذا الأمر لأ�سباب تتعلق مب�ساكل 

اجلهة  قبل  من  تعالج  مل  والتي  الدرا�سة  مبنطقة  بالرتبة 

حالة  على  اأثر  مما  الإن�ساء  عملية  قبل  بالن�ساء  املنوطة 

امل�سكن وبدوره اأثر على حالة متديدات املياه بامل�سكن فظهرت 

والتي  املباين  بواجهات  وت�سوهات  احلوائط   على  ت�سريبات 

ظهرت يف موؤ�سر عدم ر�سا ال�سكان عن واجهات املباين مبا 

56% من عينة الدرا�سة �سواء لطبيعة املواد منخف�سة  يعادل 

اجلودة امل�ستخدمة للواجهات اأو مل�سكالت الإن�ساء . 
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�سكل ) 9 ( ت�سنيف الروا�سب ال�سطحية مبنطقه الدرا�سة

الوحدات  بني  منت�سر  الأمر  هذا  اأن   )8( ال�سكل  ويو�سح 

العمارات  منط  كان  �سواء  املختلفة  باملجموعات  ال�سكنية 

ت�سوهات  ملدي  ترتيبها طبقا  ولكن ميكن   ، الفيالت  اأو منط 

املباين طبقا لعينة الدرا�سة حيث جند اأن املجموعة احلادية 

ع�سر هي اأكرث املجموعات �سوءا ويليها املجموعة ال�ساد�سة ثم 

املجموعة ال�سابعه  ثم املجموعة الأويل ويليها الثانية .

كما يوؤكد �سكل)9( الذي ميثل خريطة ت�سنيف الروا�سب 

ال�سطحية مبنطقة الدرا�سة هذا الأمر حيث يت�سح اأن �سخور 

الأ�سا�ص عبارة عن حجر رملي �سلب اأو حجر جريي يتخللهم 

عرب  روا�سبها  ترمى  التي  الأودية  فتات  من  تر�سبت  طفلة 

الزمن فوق الرتبه .

مما يوؤكد اأن طبيعة الرتبة كانت حتتاج لكثري من الدرا�سة 

واللتزام بال�سرتاطات البنائية طبقا لأكواد البناء الر�سمية 

حتمل  مدي  تطلبه  مبا  خمتلفة  لأعماق  وجتديد  اإحالل  من 

الرتبة لالأحمال لقابليتها للتغري احلجمي العايل جدا والذي 

ويتبعها  واأ�سفل  لأعلى  با�ستمرار  الرتبة  حركة  عنه  ينتج 

اخلريطة   ،  500000  :1 اجليولوجية  م�سر  خريطة   ،  100000  :1 مبقيا�ص  الكربى  القاهرة  ملنطقة  اجليولوجية  اخلريطة  على  اعتمادا 

الطبوغرافية 1:50000 . 

والت�سطيبات  والق�سامات  والأر�سيات  باحلوائط  ت�سققات 

املعماري  الت�سكيل  ذات  بالأبنية  خا�ص  ب�سكل  ذلك  ويظهر 

الت�سكيل  ذات  املباين  من  اأكرث  عيوبا  اأظهرت  التي  املعقد 

املباين  اأظهرت  كما   ، وامل�ستطيل  كاملربع  الب�سيط  املعماري 

الطابق  ذات  الأبنية  من  اأقل  عيوبا  املتعددة  الطوابق  ذات 

والتحجيم  الرتبة  على  ل�سغطها  نظرا  الطابقني  اأو  الواحد 

من حركتها لذا جند اأن الأدوار العليا هي الأقل �سررا بعك�ص 

ملعاجلة  النتباه  يجب  كان  لذا   ، واملتكررة   الأر�سية  الأدوار 

م�ساكل الرتبة قبل مراحل الإن�ساء ، وعدم ترك الأمر جلهاز 

املدينة دون رقابه ا�ست�سارية من اجلهات املخت�سة مما �ساعد 

على هدر املوارد وعدم ر�سا امل�ستثمرين.

لنماذج  الفوتوغرافية  ال�سور  بع�ص   )  10  ( �سكل  ويو�سح 

الوحدات املت�سررة مبنطقة الدرا�سة حيث تظهر الأ�سرار يف 

�سورة �سروخ ع�سوائية التوزيع باحلوائط وال�سرياميك والذي 

يدل بدوره على عدم اتباع ال�سوابط الت�سميمية والتاأ�سي�سية 

والن�سائية مبنطقة الدرا�سة مبا يتنا�سب مع مقوماتها البيئية. 



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 118119

�سكل ) 10 ( مناذج حلالت امل�ساكن املت�سررة مبنطقة الدرا�سة

- ملكية المسكن 
التمليك  لنظام  تخ�سع  التي  ال�سكنية  الوحدات  �سكلت 

87.3% يف  اإجمايل عينة الدرا�سة بن�سبة  احلجم الأكرب من 

لنظام  تخ�سع  التي  ال�سكنية  الوحدات  ن�سبة  تتعدي  مل  حني 

يرتكز  حيث  الدرا�سة  عينة  جملة  من   %15.9 ن�سبة  الإيجار 

امل�ستاأجرين باملجموعات ال�سكنية ال�ساد�سة وال�سابعة والثالثة 

اإرجاع هذا الرتكز  والثانية ثم الأوىل على الرتتيب ، وميكن 

لقرب تلك املجموعات من منطقة اخلدمات املركزية باملدينة 

النقل  ملحطة  بالإ�سافة  احل�سرية  الأ�سواق  من  ت�سمله  مبا 

الرئي�سية داخل وخارج املدينة  بالإ�سافة للنادى الجتماعي 

تزداد  امل�ستاأجرين  ن�سبة  اأن  جند  ولذا  املركزية  واحلديقة 

باملجموعات القريبة من منطقة اخلدمات وتقل كلما ابتعدنا 

عنها .

- حركة النقل علي شبكة الطرق بالمدينة
قيا�ص  خالل  من  النقل  حركة  بر�سد  الدرا�سة  اهتمت 

يف  متثلت  والتي  الدرا�سة  عينة  على  املوؤ�سرات  من  جمموعة 

اأو  املدينة  داخل  لالنتقال  �سواء  للنقل  امل�ستخدمة  الو�سيلة 

العمل  برحلة  امل�ستقطعة  وامل�سافة  الرحلة  وتكلفة  خارجها 

الدرا�سة  عينة  اإجمايل  من   %65.1 اأن  ويالحظ   ، اليومية 

اإنتقالتهم  حركة  يف  اخلا�سة  املالكى  ال�سيارة  على  تعتمد 

داخل اأو خارج املدينة ويليها بالرتتيب و�سيلة النقل اجلماعي 

بن�سبه  وذلك  مدينتي   اأتوبي�سات  قطاع  يف  واملتمثله  اخلا�ص 

ن�سبة  بالرتتيب  ويليهم   ، الدرا�سة  اإجمايل عينة  23.8% من 

ال�سيارة  على  انتقالتهم  يف  يعتمدون  اللذين  العينة  اأفراد 

الأجرة بن�سبة 6.3% من جملة عينة الدرا�سة .

م�سافة  الدرا�سة  عينة  اإجمايل  من   %55.6 ي�ستغرق  كما 

تزيد عن 30 كم يف رحلة عملهم اليومية مبا يقرب من �ساعة 

زمنيا ذهابا وباملثل اإيابا ملنطقة الدرا�سة ، وي�ستغرق %15.9 

من جملة عينة الدرا�سة م�سافة تتطلب رحلة ت�سل اإىل �ساعه 

لوقوع  ذلك  يرجع  وقد   ، اإيابا  وباملثل  ذهابا  يوميا  ون�سف 

منطقة الدرا�سة على طريق القاهرة / ال�سوي�ص ال�سحراوى 

بعيدا عن املنطقة احليوية بالقاهرة ، اأما فيما يخ�ص و�سيلة 

النقل امل�ستخدمة لالنتقال داخل املدينة في�سل ن�سبة اللذين 

اإجمايل  من   %76.2 اإىل  اخلا�سة  �سياراتهم  على  يعتمدون 

عينة الدرا�سة ، وياأتي بعدهم بالرتتيب اللذين ي�سريون على 

اأن امل�سافات ميكن قطعها  30.2% مما يعنى  الأقدام بن�سبة 

�سريا على الأقدام ، ثم النقل اخلا�ص ويليه النتقال بوا�سطة 

الدراجة بن�سبة 3.2% من اإجمايل العينة املدرو�سة .

ومن املالحظ اأنه ل ميكن اإغفال معاناة 46% من اإجمايل 

اأنهم  باملدينة حيث  الداخلية  اإنتقالتهم  اأثناء  الدرا�سة  عينة 

يتطلبون اأكرث من رحلة لينتقلوا داخل املدينة ، جند اأن %36.5 

اإنتقالهم  اأثناء  رحلة  من  اأكرث  يحتاجون  العينة  اإجمايل  من 

داخل املدينة مما يزيد من الأعباء املادية عليهم نظرا لرتفاع 

تكلفة النقل الداخلي باملدينة مبا ل يعادل امل�سافة املقطوعة 

�سكل )11( التوزيع الن�سبى مللكية العينة للم�سكن 

مبنطقة الدرا�سة
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حيث اأن تكلفة الرحلة الواحدة من املجموعة ال�سكنية ملنطقة 

جتمع و�سيلة النقل ت�سل تكلفتها 5 جنيهات للفرد الواحد  ثم 

ينتقل من منطقة جتمع النقل اإىل منطقة اأخري داخل املدينة 

الواحد  الفرد  يتكبد  وهكذا  الواحد  للفرد  5 جنيهات  بتكلفة 

بالرحلة الواحده ذهابا واإيابا ع�سرون جنيها للفرد الواحد ، 

ولذا كان من الطبيعي اأن ترتفع ن�سبه اأفراد العينة اللذين ل 

تنا�سبهم اأ�سعار رحلة النقل داخل املدينة اأو حتى اإىل خارجها 

اأن  جند  لذا   ، الدرا�سة  عينة  اإجمايل  من   %71.4 بن�سبه 

بهدف  اأ�سبوعيا  للت�سوق  يذهبون  الدرا�سة  عينة  من   %63.5

95.5% من جملة   ، التكلفة  من  للتقليل  معا  والتنزه  الت�سوق 

تكلفة  املدينة نظرا لرتفاع  للت�سوق من خارج  الدرا�سة  عينة 

ال�سلع باملدينة حيث يعانى 82.5% من جملة العينة من ارتفاع 

قيمة ال�سلع داخل املدينة وبالتايل يذهبون للت�سوق �سهريا من 

الأ�سواق اخلارجيه ك�سوق العبور وغريه من الأ�سواق املجاورة 

ملنطقة الدرا�سة. 

�سكل )13( التوزيع الن�سبى لعينة الدرا�سة طبقا لأرائهم 

باأ�سعار النقل على الطرق

- مستوى الخدمات
عن  املدرو�سة  العينة  ر�سا  مدى  بقيا�ص  الدرا�سة  اهتمت 

اخلدمات املقدمة لهم باملدينة والتي ياأتي مبقدمتها خدمات 

والدينية  والثقافية  التعليمية  واخلدمات  الأ�سا�سية  البنية 

الحتياجات  وذوي  ال�سن  كبار  ورعاية  والأمنية  وال�سحية 

منطقة  �سهدت  حيث  املرورية  للحركة  بالإ�سافة  اخلا�سة 

�سكل )12( التوزيع الن�سبى لعينة الدرا�سة 

طبقا ملكان الت�سويق

اخلدمات  عن  العام  الر�سا  م�ستوى  يف  تذبذب  الدرا�سة 

الذي   )  14  ( �سكل  ومبالحظة  الدرا�سة  مبنطقة  املقدمة 

يو�سح ن�سبة ر�سا ال�سكان عن اخلدمات باملدينة نالحظ اأن 

خدمات  بني  حظا  الأكرث  هي  النفايات  من  التخل�ص  خدمة 

املدينة التي ير�سي عن اأدائها عينة الدرا�سة وتليها بالرتتيب 

اخلدمة الدينية باأنواعها املختلفة ثم خدمة الت�سالت .

الدرا�سة  عينة  ر�سا  ناحية  من  حظا  اخلدمات  اأقل  كانت 

للح�سول  مرتفعه  تكلفة  من  يتكبدونه  ملا  ال�سوق  خدمة  هي 

املرورية  احلركة  الرتتيب  يف  وتالها  احلياة  متطلبات  على 

حيث ت�سهد منطقة الدرا�سة مع النمو ال�سكانى �سغطا مروريا 

وحتى  ال�ساد�سة  ال�ساعه  من  ال�سباح  باأوقات  خ�سو�سا 

ال�ساعة الثامنة �سباحا وهى مواعيد اخلروج للمدر�سة وللعمل 

رعاية  وهكذا مل حتظى خدمة   ، العودة  برحلة  اأي�سا  وهكذا 

ذوى الحتياجات اخلا�سة بر�سا عينة الدرا�سة حيث ل توجد 

لهم ممرات خا�سة ووحدات رعاية وخدمات تنا�سب اأ�سلوب 

حياتهم .

كما مل ت�سهد اخلدمة التعليمية املقدمة لعينة الدرا�سة حالة 

من الر�سا العام نظرا للمغالة باأ�سعار املدار�ص داخل املدينة 

وعدم  الدرا�سة  منطقة  مبدار�ص  الطالب  قبول  و�سعوبة 

اللتزام باأولوية البعد املكانى للطلبة وعدم تخفي�ص الر�سوم 

ملنطقة الدرا�سة ، بالإ�سافة لعدم حت�سيل الطالب التح�سيل 

العلمى املطلوب وانخفا�ص م�ستواهم الدرا�سي ، مما دفعهم 

التعليمية  املوؤ�س�سة  على  للرقابة  الفعال  بالتدخل  باملطالبة 

مبنطقة الدرا�سة . 

اأغلب  عند  امللحوظة  الر�سا  عدم  حالة  تاأتى  عام  وب�سكل 

عينة الدرا�سة من ارتفاع اأ�سعار اخلدمات الغري مربر والذي 

الفكر  يوؤكد  مما  املطلوب  بال�سكل  باخلدمة  جودة  يقابله  ل 

التجمعات  على  امل�سيطرين  الأعمال  لرجال  الراأ�سماىل 

احل�سرية احلديثة والذي يطغي بدوره على هدف ال�ستدامة 

بالتجمعات  اجلديدة  التنموية  اجلذب  نقاط  به  املنوط 

اجلديدة .
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�سكل ) 14 ( التوزيع الن�سبي مل�ستوى ر�سا عينة الدرا�سة عن م�ستوى اخلدمات مبنطقة الدرا�سة 

�سكل )15( التوزيع الن�سبي لعينة الدرا�سة طبقا حلالة البيئة

- إدارة البيئة والشراكة بالتنمية 
تفعيل  ومدى  البيئي   الو�سع  بر�سد  هنا  الدرا�سة  واهتمت 

دور ال�سكان بال�سراكة التنموية مبنطقة الدرا�سة ، ومن خالل 

اأن  ات�سح  البيئية  احلالة  عن  الدرا�سة  عينة  اإجابات  ر�سد 

63.5 % من عينة الدرا�سة تواجه من م�سكالت بيئية تنح�سر 

يف انت�سار للح�سرات الطائرة كالذباب والنامو�ص والفرا�سات 

وظهور  اخل�سراء  وامل�ساحات  باحلدائق  لالآفات  بالإ�سافة 

ال�سالة  واحليوانات  والزواحف  احل�سرات  من  خمتلفة  اأنواع 

مما يحتاج لتدخل حماية البيئة لر�سد الو�سع البيئي باملدينة 

ب�سكل خا�ص والتجمعات احل�سرية احلديثة ب�سكل عام نظرا 

حلياة  بيئيا  متهد  مل  التي  ال�سحاري  اأطراف  على  لوقوعها 

الإن�سان وا�ستقراره .

اأما عن ال�سراكة بالتنمية فيق�سد بها مدى تفعيل دور عينة 

الدرا�سة يف امل�ساهمة يف تنمية املدينة والتي مت ر�سد حالتها 

امل�ساركة  مدي  عن  الدرا�سة  عينة  من  ال�ستف�سار  خالل  من 

بالفعاليات املقامة باملدينة واأنواعها ، ومدي امل�ساركة يف حل 

م�سكالت املدينة واآليات التفاعل مع الإدارة ومدي ال�ستجابة 

لآراء ال�سكان ، بالإ�سافة لر�سد اأهم امل�سكالت التي تواجهها 

عينة الدرا�سة مع جهاز املدينة .

يف  الدرا�سة  عينة  اجماىل  من   %70 م�ساركة  ات�سح  وقد 

الفعاليات املقامة داخل املدينة ومن اأهمها الأن�سطة الريا�سيه 

املوجودة بالنادى الجتماعي واحلفالت الرتفيهية التي ين�سق 

املالك  اجتماعات  يف  للم�ساركة  بالإ�سافة  املدينة  جهاز  لها 

حيث  املدينة  جهاز  مع  يواجهونها  التي  امل�سكالت  لدرا�سة 

الدرا�سة من عدم وجود �سفافية  30% من جملة عينة  يعانى 

وم�سداقية من الإدارة معهم بالإ�سافة ملعاناة 90% من عينة 

الدرا�سة من عدم تاأمني معلومات ال�سكان ال�سخ�سية مما قد 

يعر�سهم لكثري من امل�سكالت الأمنية حيث تبني اأن م�سئويل 

منها  املرابحة  خالل  من  ال�سكان  بيانات  ي�ستثمرون  املدينة 

التاأمينات  وقطاع  املال  و�سوق  العقاري  الت�سويق  �سركات  مع 

عينة  رغبة  عدم  الأمر  هذا  عن  وينتج   ، ...الخ  اخلا�سة 

الدرا�سة يف حتديث بياناتهم لدى جهاز املدينة والت�سليل يف 

ت�سجيل معلوماتهم مما يوؤثر على توا�سل قطاعات املدينة معا 

ببيانات حديثة عن ال�سكان .

وفيما يخ�ص امل�ساركة بو�سح مقرتحات بهدف تنمية املدينة 

اأو  يوجد هناك منوذج  اأنه ل  الدرا�سة  90% من عينة  فاأثبت 

�سندوقا للمقرتحات ليتم م�ساركتها وعادة ما تكون امل�ساركة 

لالإدارة  بها  ويرفعون  ال�سكان  يعقدها  اجتماعات  خالل  من 

الدرا�سة  عينة  من   %75 جلاأت  ولذلك  ا�ستجابة  ي�سلهم  ول 

14% من اإجمايل العينة  لو�سائل التوا�سل الجتماعي ويليهم 

يرا�سلون جهاز املدينة عرب بريدهم الر�سمي ، والبقية ت�سلك 

م�سالك املنظمات الجتماعية .
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�سكل )  16 ( التوزيع الن�سبي لعينة الدرا�سة طبقا لآليات 

امل�ساركة بالتنمية

�سكل ) 17 ( التوزيع الن�سبي ملدي ر�سا عينة الدرا�سة طبقا 

عن ا�ستجابة قطاعات اإدارة املدينة

عينة  منها  تعانى  التي  امل�سكالت  اأهم  ر�سد  خالل  ومن 

الدرا�سة مع اإدارة املدينة فيما يخ�ص موؤ�سر ال�سركة بالتنمية 

تبني انخفا�ص موؤ�سر ال�سفافية وامل�سداقية والذي يت�سح من 

خالل ارتفاع قيمة م�سروفات ال�سيانة غري املربرة مما دفع 

ال�سكان للجوء للق�ساء ، عدم م�سداقية الإدارة العقارية مع 

ال�سكان ب�ساأن م�سكالت الرتبة ، وبطء ا�ستجابة الدعم الفني 

مل�سكالت ال�سكان ، وارتفاع اأ�سعار قطاع احلركة يف ظل عدم 

التطوير به .

-النتائج والتوصيات
حتقق  ل  اأنها  الدرا�سة  منطقة  حالة  درا�سة  من  يت�سح 

الهدف احلادي ع�سر من اأهداف التنمية امل�ستدامة واملدرج 

اإذ   ) م�ستدامة  حملية  وجمتمعات  مدن   ( م�سمى  حتت 

هذا  مقا�سد  حتقق  ل  اأنها  املورفولوجي  التحليل  من  يت�سح 

على  اجلميع  ح�سول  �سمان  يف  اأهمها  يتمثل  والتي  الهدف 

 ، التكلفة  ومي�سورة  واآمنة  مالئمة  اأ�سا�سية  وخدمات  م�ساكن 

توفري اإمكانية و�سول اجلميع اإىل نظم نقل ماأمونة ومي�سورة 

من  �سيما  ول  وم�ستدامة،  اإليها  الو�سول  وي�سهل  التكلفة 

خا�ص  اهتمام  اإيالء  مع  العام،  النقل  نطاق  تو�سيع  خالل 

ه�سة  ظروف  ظل  يف  يعي�سون  الذين  الأ�سخا�ص  لحتياجات 

 ، ال�سن  وكبار  الإعاقة  ذوي  والأ�سخا�ص  والأطفال  والن�ساء 

تعزيز التو�سع احل�سري ال�سامل للجميع وامل�ستدام ، والقدرة 

البلدان  الب�سرية يف جميع  امل�ستوطنات  واإدارة  تخطيط  على 

والقدرة   ، وم�ستدام  ومتكامل  امل�ساركة  على  قائم  نحو  على 

الإدارة  وتنفيذ  وو�سع   ، الكوارث  مواجهة  يف  ال�سمود  على 

الكلية ملخاطر الكوارث على جميع امل�ستويات، واإقامة املباين 

امل�ستدامة والقادرة على ال�سمود ، اأي اأنها ل حتقق املق�سد 

الأول والثانى والثالث والرابع وال�ساد�ص والتا�سع والعا�سر من 

ب�سده من خالل  ويت�سح ذلك  الهدف احلادي ع�سر  مقا�سد 

اأهم نتائج الدرا�سة والتي تتمثل فيما يلي :

اإن�سائية  م�ساكل  من  الدرا�سة  عينة  من   %  54 معاناة    -

الدرا�سة  منطقة  لطبيعة  ترجع  والتي   ، ال�سكنية  بوحداتهم 

اجليولوجية وخ�سائ�ص تكوينات الرتبة حيث اأكدت خريطة 

الأ�سا�ص  �سخور  اأن  الدرا�سة  ملنطقة  ال�سطحية  التكوينات 

تر�سبت  طفلة  يتخللهم  جريي  واآخر  رملي  حجر  عن  عبارة 

من فتات الأودية التي ترمى روا�سبها عرب الزمن فوق الرتبة 

الدرا�سة  لكثري من  كانت حتتاج  الرتبة  اأن طبيعة  يوؤكد  مما 

واللتزام بال�سرتاطات البنائية طبقا لأكواد البناء الر�سمية 

حتمل  مدي  تطلبه  مبا  خمتلفة  لأعماق  وجتديد  اإحالل  من 

الرتبة لالأحمال لقابليتها للتغري احلجمي العايل جدا والذي 

ويتبعها  واأ�سفل  لأعلى  با�ستمرار  الرتبة  حركة  عنه  ينتج 

والت�سطيبات  والق�سامات  والأر�سيات  باحلوائط  ت�سققات 

املعماري  الت�سكيل  ذات  بالأبنية  خا�ص  ب�سكل  ذلك  ويظهر 

الت�سكيل  ذات  املباين  من  اأكرث  عيوبا  اأظهرت  التي  املعقد 

املباين  اأظهرت  كما   ، وامل�ستطيل  كاملربع  الب�سيط  املعماري 

الطابق  ذات  الأبنية  من  اأقل  عيوبا  املتعددة  الطوابق  ذات 

والتحجيم  الرتبة  على  ل�سغطها  نظرا  الطابقني  اأو  الواحد 

من حركتها لذا جند اأن الأدوار العليا هي الأقل �سررا بعك�ص 

ملعاجلة  النتباه  يجب  كان  لذا   ، واملتكررة   الأر�سية  الأدوار 

م�ساكل الرتبة قبل مراحل الإن�ساء ، وعدم ترك الأمر جلهاز 

املدينة دون رقابه ا�ست�سارية من اجلهات املخت�سة مما �ساعد 

على هدر املوارد وعدم ر�سا امل�ستثمرين 

بيئية  م�سكالت  من  الدرا�سة  عينة  من   %  63.5 يعانى   -

والنامو�ص  كالذباب  الطائرة  للح�سرات  انت�سار  يف  تنح�سر 

والفرا�سات بالإ�سافة لالآفات باحلدائق وامل�ساحات اخل�سراء 

والزواحف  واحليوانات  اأنواع خمتلفة من احل�سرات  وظهور 

الو�سع  لر�سد   البيئة   حماية  لتدخل  يحتاج  مما   ال�سالة  

البيئي باملدينة .
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ال�سلع  اأ�سعار  ارتفاع  الدرا�سة من  82 % من عينة  - يعانى 

واخلدمات بكافة اأنواعها بدءا من اأ�سعار و�سائل النقل املتاحة 

الأر�ص  قيمة  لرتفاع  نظرا  فيها  املبالغ  ال�سلع  اأ�سعار  اإىل 

يف�سلون  لذا جندهم   ، الإيجارات  قيمة  ارتفاع  يليه من  وما 

الإنتقال خلارج املدينة للح�سول على احتياجاتهم  اأ�سبوعيا .

- ي�سكن 98% من عينة الدرا�سة يف وحدات �سكنية ترتاوح 

م�ساحتها بني 50 مرت مربع اإىل اأكرث من 200 مرت مربع حيث 

 100 30% منهم يف وحدات �سكنية تقل م�ساحتها عن  ي�سكن 

مرت مربع مبا يعادل 3/1 عبنة الدرا�سة .

واجهات  من  الدرا�سة  عينة  جملة  من   %55.6 يعانى   -

املباين غري املر�سيه والتي ت�سهد ت�سريبات وطفح للمياه ، ومن 

اللذين يواجهون  ن�سبة  ن�سبتهم تكاد تقرتب من  اأن  املالحظ 

وجود  عدم  يوؤكد  مما  ال�سكنية  بوحداتهم  اإن�سائية  م�سكالت 

رقابة على مراحل التنفيذ. 

- يعانى 98% من عينة الدرا�سة من حالة عدم ر�سا عامة 

وي�ستخدم  مل�سكالتهم  املدينة   اإدارة  ا�ستجابة  عدم   عن 

ذلك  للتعبري عن  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  منهم   %74.6

مما يوؤكد �سعف موؤ�سر ال�سراكة بالتنمية مبنطقة الدرا�سة .

-  التوصيات :
احل�سرية  للم�سروعات  قيا�ص  منهجية  و�سع  �سرورة   -

اأدائها  كفاءة  زيادة  اأجل  من  اأدائها  تقييم  ومتابعة  احلديثة 

لوظيفتها كنقاط جذب للتنمية .

الأعمال  رجال  �سلطة  على  رقابى  دور  تفعيل  �سرورة    -

بامل�سروعات احل�سرية احلديثة.

-  �سرورة الإلتزام باملوا�سفات الن�سائية بالكود امل�سري 

للبناء وت�سكيل جلنة ا�ست�سارية كفء للرقابة على هذا الأمر 

والبناء  البحوث  مركز  من  اأع�ساء  من  اللجنة  تتكون  حيث 

بهدف  وذلك  اجليولوجية  امل�ساحة  وهيئة  الهند�سة  وكليات 

عامة  اجلديدة  باملدن  البناء   مراحل   متابعة  على  الرقابة 

ومنطقة الدرا�سة خا�سة طبقا ملوا�سفات البناء على تكوينات 

الرتبة حتى ل يوؤثر على م�ستوى ال�ستدامة العمرانية للمدن 

اجلديدة .

-  تو�سي الدرا�سة مبعاجلة م�سكالت عدم قدرة الرتبه على 

التحمل كما يلي :

- معاجلة م�سادر املياه التي تزيد من رطوبة الرتبة �سواء 
اأو ب�سرية كالتمديدات  كانت طبيعية كمياه الأمطار وال�سيول 

واحلفر المت�سا�سية واخلزانات الأر�سية ، والهتمام ب�سكل 

اأول  لأن  املجهد  للمبنى  اخلارجية  املمرات  مبعاجلة  خا�ص 

م�سافات ق�سرية  على  تكون  والرطوبة  لالنتفاخ  تتعر�ص  من 

حول  وحواجز  خنادق  اإقامة  على  احلر�ص  مع  املبنى  من 

املبنى للحد من ت�سرب املياه لالأ�سا�ص حلد من ت�سرب املياه 

لالأ�سا�ص.

- زراعة مزروعات �سغرية حول املبنى كالأع�ساب والورود 
الرطوبة  مقاومة  على  ل�ستطاعتها  با�ستمرار  باملياه  ور�سها 

ومنع اجلفاف �سيفا. 

املجاورة  باحلدائق  الأ�سجار  زراعة  عن  متاما  البعد   -
للمبنى اأو الأدوار الأر�سية لأن جذورها تتوغل بالرتبة وحتدث 

جتويفات هوائية مكان جزيئات املاء فتنهار التجويفات حتت 

اأ�سا�سات البناء حمدثة هبوطا يوؤدي لت�سققات املبنى  �سغط 

الرطوبة  تزداد  حيث  ال�ستاء  يف  العك�ص  يحدث  بينما  �سيفا 

الرتبة  وتعود  المت�سا�ص  ويتوقف  الأ�سجار  اأوراق  وت�سقط 

اأو  ال�سقوق  فتغلق  لأعلى  الأ�سا�سات  دافعة  فتنتفخ  حلجمها 

ت�سيق لت�سبح �سعرية.

- الهتمام بدرا�سة حالة الرتبة باملجموعات اجلديدة قبل 
الت�سميم والن�ساء وفى حال اإجهادها التام ل ين�سح بالبناء 

عليها وحتويلها ملجري �سيل اأو م�ساحات خ�سراء اأو م�ساحات 

ترفيهية .

- تعوي�ص ال�سكان املت�سررين تعوي�سات عادلة مع احلر�ص 
على وجود نوع من ال�سفافية وامل�سداقية مع امل�ستثمرين حتى 

ي�ساعد هذا الأمر على ارتفاع موؤ�سر ال�ستدامة . 

 - احلر�ص على تقنني اأو�ساع املدينة اإداريا  حيث اأنها تعاين 

واأي�سا عدم   ، الإداري احلديث  بالتق�سيم  اإدراجها  من عدم 

وجود بيانات اإح�سائية لها بالتعدادات الإح�سائية احلديثة .

بنقاط  الأرا�سى  اأ�سعار  ملراجعة  جهة  ت�سكيل  �سرورة   -
اأن  حيث  منها  املرجو  الهدف  حتقق  حتى  التنموية  اجلذب 

املغالة يف اأ�سعار الأرا�سي يوؤدي بنهاية املطاف لرتفاع ال�سلع 

من  اخلدمات  على  للح�سول  ال�سكان  يجرب  مما  واخلدمات 

خارج منطقة الدرا�سة. 
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