
 

 

 

         

           
Journal Of Al Azhar University Engineering Sector    

        Vol. 11, No. 39, April 2016, 856-872 
  

 
 .الفراغات العمرانية بالمدينة المصرية بين النظرية والتطبيق

 
 شكرى محمد حسنين البليهى 

 جمهورية مصر العربية -جامعة سيناء –الهندسية كلية العلوم  –قسم الهندسة المعمارية 
 

ABSTRACT 
National strategic plan of Egypt aims to become Egypt a developed nation and a balanced 
society which maintains its national identity and religious values, where all citizens enjoy 
luxury and fineness of the life. In the past decades many studies revealed that extent of the 
urban deterioration – in general – and especially the visual pollution in the Egyptian cities. 
This research aims to demonstrate the contrast between theory and practice in the Urban 
Spaces design, through the verification of using the Urban Spaces and streets furniture 
elements in El-Arish city as the largest city in Sinai in terms of the urban agglomeration and 
population, Which many studies have confirmed about the low level of the urban 
development and the large gap between the development plans and the current situation of the 
City. This research has concluded to emphasize importance of inclusion of the Urban Spaces 
and streets furniture elements within the items agenda, which has the execution priority, 
especially in the new cities and urban communities, which have a significant role in 
improving the visual image of the city, in order to make it more attractive and incentive to 
more Egyptians to residence it. As it recommended by stressing importance of respecting the 
laws, regulations, and scientific and technical references which organize the urban spaces and 
streets design plans, and are responsible for the visual image quality of the city, and the 
constant monitoring to the authorities performance which are responsible for executing the 
urban spaces & streets furniture plans. Also the need for continued update, develop and 
upgrade the staff technical performance, who responsible for giving the construction, 
renovation and maintenance licenses, and the activities permits which affect the visual image 
of the city, and ensure achieving it in equity, efficiency and compliance with the laws, 
regulations, and scientific and technical references. 
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 ملخص  البحث    

متوازنةا  متمسةكا  المخطط اإلستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر يستهدف ان تصبح مصر دولةة متقدمةة و مجتمعةا  

و هةى العقةود الماةةية ك ة   . بهويتة الوطنية وقيمة الدينيةة  ويتمتةف هيهةا المواطنةون كاهةة برعةد العةية و جةود  ال يةا 

دراسا  سابقة عديد  عن مدى التدهور العمرانى عمومةا  و التلةوا البصةرى خصوصةا  بالمةدن المصةرية  و يهةدف هة ا 

ين النظريةة والتطبيةف هةى تصةميم ال راعةا  العمرانيةة  مةن خةق  الت قةف مةن اسةتخدام الب ا الى البرهنة على التباين ب

عناصر هرة ال راعا  العمرانية ومسارا  ال ركة بمدينة العرية بإعتبارها أكبر مدن سيناء من  يا الكتلة العمرانيةة 

  والهةو  الكبيةر  بةين خطةط تنميةة وعدد السكان  والتى اكد  دراسا  عديد  على تواةةف مسةتوى التنميةة العمرانيةة بهةا

بةةةرور  ردراع عناصةةر هةةرة ال راعةةا  العمرانيةةة و مسةةارا   و اوصةة  هةة د الدراسةةة. المدينةةة و الوةةةف ال ةةالى لهةةا

ال ركة ةمن األعما  التى لها أولوية التن ي   خصوصا  هى المدن و المجتمعا  العمرانية الجديد  لما لهةا مةن دور كبيةر 

كمةا اوصة  بالت ةديد . لمرئية للمدينة  بهدف جعلها ج ابة و م  ز  لمزيد من المواطنين لإلقامة بهةاهى ت سين الصور  ا

علةةى أهميةةة ا تةةرام القةةوانين واللةةوائح والمرجعيةةا  العلميةةة وال نيةةة المنظمةةة لمخططةةا  تنسةةيف ال راعةةا  العمرانيةةة 
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  والمتابعة .ة خصوصا  و المدن المصرية عموما  ومسارا  ال ركة  و المسئولة عن جود  الصور  المرئية لمدينة العري

المستمر  ألداء األجهز  التن ي ية المسئولة عن تن ي  المخططا  المتعلقة بتنسيف و تنظيم ال راعةا  العمرانيةة و مسةارا  

ء   وايةةةا  ةةرور  اسةةتمرار ت ةةديا وتطةةوير و رهةف مسةةتوى أداء الكةةوادر ال نيةة المسةةئولة عةةن رعطةةا.ال ركةة بالمدينةةة

تراخيص البنةاء و التجديةد و الصةيانة و ممارسةة األن ةطة التةى تة ار علةى الصةور  المرئيةة للمدينةة  و ةةمان انجازهةا 

 . بعدالة و ك اء  و تواهقها مف القوانين والمرجعيا  العلمية وال نية

 

 .ناء، األخالق المهنيةالتصميم العمرانى، التلوث البصرى ، فرش الفراغات العمرانية، قانون الب: الكلمات الدالة

 

 مقدمة 1
التنميةة العمرانيةةة تتطلةةج منهجيةةة تخطيطيةةة سةةليمة تاخةة  هةةى رعتبارهةةا األبعةةاد العلميةةة و العمليةةة و اإلسةةت اد  مةةن التجةةارج 

  كما ان الجوهر ال قيقى للتنميةة العمرانيةة ال ةاملة والصة ي ة هةو اإلرتقةاء بجةود  ال يةا  (1)المختل ة للمجتمعا  اإلنسانية

وم اركة الناس هى ه ا اإلرتقاء  ومعيار نجاح أو ه   المدينة هى ت قيف المسةتهدف منهةا يتوقةف علةى مةدى قةدرتها علةى 

ها  هةإن كة  هةرد ية دى واجباتةن و ان ةطتن اليوميةةة المدينةة الرا ةة لسةةكانوعنةدما توهرت قيةف التنميةة العمرانيةة المسةتهدهة  

بسهولة و يسر  وال ى يت قف من خق  التصميم الجيد لعناصر التصميم العمرانى للمدينة والتى تهيئ بدورها بيئة عمرانية 

اك  عمرانيةة ومدينة العرية وا د  من المدن المصرية التى تعةانى م ة  .تمكن األهراد من القيام بان طتهم بك اء  و هاعلية

وال ى يظهر هى عدم ت م   وارع المدينة خصوصا  القديمة منها الزياد  المطرد  هى اإلعتماد على  منها التلوا البصرى 

األلة على اختقف انواعهةا كوسةيلة لإلنتقةا  داخة  المدينةة والة ى ادى بةدور  الةى تةداخ  و اخةتقط  ركةة الم ةا  ب ركةة 

ع  انعةةدام الت ةةجير و التنسةةيف ال ةةدائقى لكايةةر مةةن ال ةةوارع  سةةوء رصةةف الطةةرف و تبلةةيط اآلليةا   انعةةدام نظاهةةة ال ةةوار

والة ى ... األرص ة  القصور هى  بكا  صرف األمطار  اهما  وتلف و اخت اء عناصر هةرة الطةرف وال راعةا  العامةة

و ان عةات  تة دى هةى النهايةة الةى أار بدورد على اإلنسان  نتيجةن للت اعة  بينةن وبةين البيئةة الم يطةن و تةرم لديةن م ةاعر 

وتاتى هة د الدراسةة لمناق ةة وت لية  التبةاين بةين النظريةة والتطبيةف هةى . سلوكيا  خاطئة تت او  بت او  مستويا  التلوا

تصميم ال راعا  العمرانية و مسارا  ال ركة بمدينة العرية عموما   و يتم التركيز هى ه د الدراسة علةى الت لية  النقةدى 

الةةراهن للصةةور  البصةةرية للمدينةةة مةةن خةةق  الت قةةف مةةن اسةةتخدام عناصةةر هةةرة ال راعةةا  العمرانيةةة ومسةةارا   للوةةف

ال ركة بالمدينة  والتى تعتبةر مةن أهةم العوامة  التةى تسةاهم هةى جة ج مزيةد مةن المةواطنين لزيةار  المدينةة او اإلقامةة بهةا 

نتيجة رهمالهةا وتهمي ةها و رعتبارهةا دائمةا  أمةاكن  ا  ظةروف  خصوصا وان المدينة من المدن المنخ ةة الكااهة السكانية

  والتى تعتبر ظاهر  عامة لجميةف مةدن سةيناء هةى الوقة  ال ةالى رعةم اسةتهداف جميةف خطةط التنميةة  العمرانيةة .!!خاصة

ينةة  ات ان  ةهد  نمةوا  يظهةر هةى بعةو الجوانةج كزيةاد  مسةطح المدوالتى . نظريا  ج ج مزيد من المواطنين لإلقامة بها

معدت  النمو ال على اق  بكاير من المخطط  لن  باإلةاهة الى ان التنمية هى العرية ليس   ةاملة بمعنةى ان هنةام اهمةا  

لكاير من خدما  البنية األساسية ومنها هرة ال راعا  العمرانية و مسارا  ال ركة  ورعتبارها دائما  مةن البنةود الهام ةية 

  رعم ان هنام رعبة معلنة لتطوير و ت سين المدينة جماليا  و .و ميزانيا  الم روعا  العمرانيةوالتكميلية هى مخططا  

  والة ى يسةاهم بةدورد ...(صناعى  زراعى  خةدمى  سةيا ى)بيئيا  بهدف جعلها مقصدا  لإلستامارا  اإلقتصادية المتنوعة 

داف المخطةط اإلسةتراتيجى القةومى للتنميةة العمرانيةة هى ت قيف ج ج مزيد من المةواطنين إلسةتيطانها  وبالتةالى ت قيةف أهة

وهةةى هةة ا اإلطةةار يتكةةون هةة ا الب ةةا مةةن جةةزئين الجةةزء األو  يتةةةمن الدراسةةا  النظريةةة للمصةةطل ا  العلميةةة . للمدينةةة

كلة والمرجعيا  القانونية وال نية  والجزء الاانى يتةمن ت لي  للم كق  العمرانيةة بمدينةة العةرية مةف التركيةز علةى م ة

 . اهما  استخدام عناصر هرة ال راعا  العامة ومسارا  ال ركة بالمدينة

  

 الهدف من البحث 1-1

يهدف ه ا الب ا الى ت لي  نقدى للصور  المرئية لمدينة العرية باعتبارهةا أكبةر مةدن سةيناء مةن  يةا الكتلةة العمرانيةة 

توى التنمية العمرانية بها  والهو  الكبير  بين الخطةط وعدد السكان  والتى اكد  تقارير ودراسا  عديد  على تواةف مس

المعتمد  لتنمية المدينة والوةةف ال ةالى لهةا  و كة لم البرهنةة علةى التبةاين بةين النظريةة والتطبيةف هةى تصةميم ال راعةا  

مرانيةة و   من خق  التركيز على الت قف من مدى اسةتخدام عناصةر هةرة ال راعةا  الع.العمرانية ومسارا  ال ركة بها

مسارا  ال ركة بالمدينة  والتى تعتبةر مةن أهةم العوامة  التةى تسةاهم هةى ت سةين الصةور  المرئيةة للمدينةة والة ى يسةاهم 

بدورد هى    م كق  و معوقا  زياد  معد  تدهف السياح الم ليين لزيار  المدينة باعتبارها مقصد سيا ى لةن مقوماتةن  

إلقامة بها خصوصاَ وان المدينة من المدن المنخ ةةة الكااهةة السةكانية  والتةى تعتبةر وك لم زياد  معد  تدهف المواطنين ل

ظاهر  عامة لجميف مدن سيناء هى الوق  ال الى رعم استهداف جميف خطط التنمية العمرانية نظريا  الةى جة ج مزيةد مةن 

 ...مصرالمواطنين لإلقامة بها  و  لم لما تمالة مدينة العرية من أهمية رستراتيجية ل
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 منهجية البحث 1-2

تم اتباع المنهج اإلستقرائى وك لم المنهج الت ليلى لت قيف أهداف الب ا األساسية  وهى الت قف من كون الوةف الراهن 

تستخدام عناصر هرة ال راعا  العمرانية الخارجية ومسارا  ال ركة على اختقهها متواهقا  و مطابقا  لما ورد بقانون 

وتئ تن التن ي ية  وك لم مطابقا  للمرجعيا  العلمية على اختقهها بما تةمة من دتئ  رر ادية وكودا  هنية  كون البناء 

وتم  لم من خق  الرهف الميدانى لعناصر هرة .  لم من األسباج ال قيقية لظاهر  التلوا البصرى بمدينة العرية

ر هام و م ار من عناصر التصميم العمرانى لمدينة العرية  و تم ال راعا  العمرانية ومسارا  ال ركة باعتبارها عنص

با ياء مدينة العرية القديمة منها وال دياة ( ميادين   وارع) لم عن طريف زيارا  و دراسا  ميدانية لعد  مناطف 

ال دياة نسبيا  بمدينة كمنطقة ميدان الرهاعى كا د ميادين المنطقة القديمة بالمدينة  و منطقة  ى المساعيد كا د المناطف 

العرية  و قد تةمن  الدراسة الميدانية رهف  ات  وارت اعا  المبانى   ات  و انواع الطرف  ت ديد الم كق  

و ركز  الدراسة على وصف و ت لي  الوةف الراهن لعناصر . المتعلقة بال راعا  العمرانية  و مسارا  ال ركة بالمدينة

مسارا  ال ركة بمناطف الدراسة بمدينة العرية  باإلةاهة الى ان البا ا استند الى نتائج هرة ال راعا  العمرانية و 

لعد  مناطف  -( الم كق  و ال لو )الوةف الراهن  -ر راهن على دراسا  علمية لل راعا  العمرانية و مسارا  ال ركة 

ق  عمرانية بال راعا  العمرانية ومسارا  بمدينة العرية  والتى تواهق  نتائجها اإلجمالية مف ما تم عرةة من م ك

و تم اإلعتماد على أدا  المق ظة كادا  للتقييم كما استخدم  الصور ال وتوعراهية كدلي  و . 3ال ركة بالمدينة بال قر  

برهان يوةح الوةف الراهن لمعظم مناطف مدينة العرية القديمة منها و ال دياة  كما تم التغاةى عن عم  استبيان 

راء سكان منطقة الدراسة ألن هدف الدراسة مقارنة الوةف ال الى للمدينة باألسس والمرجعيا  القانونية و النظرية آل

  ل لم ت تم  الدراسة على جزء يتةمن الدراسا  النظرية التى تةم .لتصميم ال راعا  العمرانية ومسارا  ال ركة

تلوا البصرى وأسبابن  عناصر التصميم ال ةرى  اهداف تعريف ببعو المصطل ا  العلمية بالتصميم ال ةرى  ال

واهمية تصميم ال راعا  العمرانية  معايير التصميم ال ةرى  الطرف و مسارا  ال ركة  عناصر هرة ال راعا  

ة  العمرانية ومسارا  ال ركة  ومراجعة للمخطط اإلستراتيجى لمدينة العرية  و ك لم مواد قانون البناء وتئ تة التن ي ي

 .والل ان ينظمان التنسيف ال ةارى لل راعا  العمرانية ومسارا  ال ركة بالمدينة
 

 دراسات سابقة    1-3

السةابقة العديةد  هةى العقةود الماةةية  والتةى تعرةة  لمةدى التةدهور العمرانةى  (3  2)تم اإلطةقع علةى عةدد مةن الدراسةا 

لمصرية  وال ى يرجف الى اسباج اقتصادية  اقاهيةة   اداريةة  عموما  والتلوا البصرى خصوصا  ال ى وصل  الين المدن ا

 يةا اكةد  هة د الدراسةا  علةى ت  ةى   .  و ركز  ه د الدراسةا  علةى نمةا ع مةن مةدن الةدلتا والةوادى القةديم...قانونية

ع او  ةى ظاهر  التلوا البصرى لتعبا بجميف النوا ى الجمالية من ا كا  و واجها  و هراعا   تةى انةن قلمةا نجةد  ةار

 : هى اى مدينة مصرية ت يعانى من مظهر من مظاهر التلوا البصرى والتى تتما  هى

عدم اإلهتمام بتنسيف ال راعا  العمرانية سواء من جانج المخطط أو من جانةج : التلوث البصرى بالفراغات العمرانية □

  عن  وارع متسعة نسبيا  متعامد  وعلى جانبيها السكان أن سهم  ر  اعتاد الناس على ان يكون تخطيط المدينة ال دياة عبار

تصطف العمارا  السكنية  وقد اهم  كاير من المخططين تصميم ال راعا  العمرانيةة العامةة و النصةف عامةة والخاصةة  

                                                               و لةةم يهتمةةوا بةةان يكةةون     (4)هلةةم يراعةةو التنةةوع هةةى نسةةج ومقةةاييس وأ ةةكا  ال راعةةا  العمرانيةةة طبقةةا  لوظي ةةة كةة  منهةةا

  .لك  هراغ او لك  مجموعة من ال راعا  العمرانية  خصية تميزها عن األ ياء األخرى

ت ولة  المةدن الةى عابةا  أسةمنتية مةدمر  لبيئتهةا الطبيعيةة  هاقةد  لمسةط اتها : مشكالت المناطق المفتوحةة فةى مصةر □

والمتةن س الو يةد للسةكان  وايةةا  سةوء توزيةف هة د المنةاطف  سةيطر  ال ركةة األليةة علةى ت ةكي  النسةيج الخةراء الرئة 

العمرانةى هةى تعةد جةةائر علةى  قةوف وا تياجةةا  الم ةا   عيةاج البعةةد و المقيةاس اإلنسةانى هةةى تصةميم المنةاطف الم تو ةةة 

عيةاج  لم تو ة  سوء استغق  المناطف الم تو ة القائمة القائمة  طغيان العناصر الم يد  على المظاهر الطبيعية للمناطف ا

الم هوم ال ام  ل بكة المناطف الم تو ة  مما ادى الةى سةوء اختيةار مواقعهةا وعةدم ارتباطهةا ببعةةها الةبعو  ورهمةا  و 

    .تدهور المناطف الم تو ة القليلة القائمة وعدم صيانتها دوريا  
رقتصار اعما  الترميم والتصميم لل راعا  الخارجية على : ر تنسيق الموقعالتلوث البصرى الناتج عن اهمال عناص □

وقد ادى اهما  تنسيف ال راعا  العمرانية الى عدم وةوح ال رف ما بين الملكيا  . بعو العمليا  التجميلية الم وهة

 ...العامة و الخاصة وهقد  األ ياء السكنية  رمتها وخصوصيتها التى كان  تتمتف بها

وهو العبا و اللهو ال ى اصاج العمار  و ااةر علةى التةراا  تةى هقةد  المةدن : فوضى عمرانية و ابتداعات معمارية □

المصرية طابعها ومكانتها كرائد  للعمار  و من امالة  لم عدم تجانس الطرز المعماريةة لواجهةا  المبةانى  والتةى ازدانة  

 ام قةديم  و م ةربيا  وعقةود وكانهةا هةى بهرجةة وتنةاهس إلبةراز  بمختلف الطرز المعمارية هه ا  ةديا وهة ا زجةاجى و
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أكبر مجموعة من الطرز المعمارية المتنةاهر  هةى مهرجةان التةراا وكلهةا  ا  قةيم ت تتناسةج او تتجةانس مةف بعةةها  بة  

ية التةى اةةي   علةى ك لم العناصر اإلرتجال. وتتناهر مف بيئتها العمرانية وت تراعى عالبا  الخصوصية أو العوام  الجوية

الواجها  كالتعلية أو تق ي  ال رها  او رةاهة مسا ا  مةن اإلعقنةا  علةى األسةطح المصةمتة  ا  الةوان متنةاهر  و وف 

ايةةا  المبةةانى  ا  اإلرت اعةا  التةةى ت . منعةدم أو دهةان اجةةزاء مةن الواجهةةا  دون عيرهةا ممةا يسةةبج الن ةور مةةن ر يتهةا

 . األسس التنظيمية أو عروو ال وارع وعققتها بإرت اعا  المبانىتعترف بالقوانين وت ت ترم 

تتماةة  هةةى التعةةديا  التةةى يقةةوم بهةةا الةةبعو سةةواء أهةةراد او جهةةا   كوميةةة  أو خاصةةة هةةى تجاهةة  و : تعةةديات منمنةةة □

و مخال ةا     استهتار بالقوانين وهى اإل غات  العامة هى الطرقا  وهوف األرص ة سواء كان  ا غات  بنائية او تعديا 

ك لم األك ام واماكن البيف الع وائية المنت ر  هى جميف األ يةاء علةى األرصة ة أو وسةط . او مقالج القمامة التى ت تنتهى

جزيةةر  ال ةةارع او اسةة   الكبةةارى دون مراعةةا  للقةةدر  اإلسةةتيعابية أو ال ةةرائية  أو للةة وف العةةام او التناسةةف و األلةةوان أو 

باإلةةاهة الةى تعةديا  كايةر مةن أصة اج الم ةق  . لص ة  ناهيم عن أزما  المرور التى تسةببهاالجما  او المصل ة وا

التجارية على األرص ة  تى هقد  المدينةة رصةي ها و أصةبح الم ةا  بةدون مسةارا  خاصةة و بعةةها اسةتغ  هةى صةور  

 .اماكن انتظار سيارا 

متةةدهور  أوعيةةر متناسةةبة معةةن و بالتةةالى هةةإن التلةةوا ماةة  وجةةود مبنةةى جديةةد هةةى بيئةةة م يطةةة : تلةةوث البي ةةة المحيطةةة □

البصرى سي دا للمبنى من م يطن الخارجى  و قد تتناهر أيةا  العققة الوظي ية لعناصةر المبنةى مةف مةا  ولةن مةن مبةانى 

 كوجود مصنف داخ  منطقة سكنية أو ورة سيارا  هى األدوار األرةية من المبانى وه ا ت ية دى الةى التلةوا البصةرى

وقد أظهر  دراسةة ميدانيةة للوقةوف علةى  .ه سج ب  ي دى الى التلوا ال يزيائى كتلوا الهواء و اإلزد ام  و الةوةاء

يةرون ان عناصةر تجمية  %" 08"ان معظةم السةكان  (5) مظاهر التلوا البصرى كما يراد سكان ا د ميادين مدينة القاهر 

  ...قف  العدد  اللون  ال جمعير مقبولة من  يا ال ك   المو( الميدان)ال راغ 

(عناصر تجميل الفراغ)العنصر   
 النسبة المئوية

 غير مقبول مقبول

عالمة مميزة وجود  11%  01%  

 اماكن الجلوس

%22 شكل  52%  

%31 موقع  51%  

%31 عدد  51%  

%21 لون  21%  

 األشجار

% 21 موقع  21%  

%32 نموذج  52%  

%52 عدد  22%  

 أعمدة نور

%21 موقع  01%  

%11 شكل  01%  

%2 شدة إنارة  02%  

 صناديق قمامة

%12 عدد  02%  

%2 موقع  02%  

%22 شكل  52%  

%31 حجم  51%  

%12 عمال نظافة  02%  

 األسوار

% 21 لون  21%  

%51 شكل  51%  

%21 ارتفاع  21%  

%32  اعالنات  52%  

%11  ارضية وأرصفة  01%  

%12  خدمات  02%  
يوضدددت نجدددابي اسدددجبيان اراد سدددكان احدددد ميدددادين مديندددة ( 1)جددددول 

 . القاهرة حول مظاهر الجلوث البصرى بالميدان

تةةداخ  ال ركةةة و : التلةةوث البصةةرى بمسةةارات الحركةةة □

األن ةةةطة  واخةةةتقط  ركةةةة الم ةةةا  ب ركةةةة اآلليةةةا   كمةةةا 

أصةةب    ةةوارع األ يةةاء السةةكنية معبةةرا  للسةةيارا  بكااهةةة 

عالية  انعدام نظاهة ال وارع  عةدم وجةود مواقةف سةيارا  

خاصة أو عامةة كاهيةة هةى امةاكن كايةر   انعةدام الت ةجير و 

ل دائقى لكاير من ال وارع  ال وارع مليئة بال  ر التنسيف ا

ومزد مة بقوائم اإلعقنا  واكوام القمامة  وعربا  الباعة 

الجةةائلين المبعاةةر  بةةدون اى تناسةةف او تنسةةيف  و صةةناديف 

القمامةةة الغيةةر موجةةود  هةةى معظةةم ال ةةوارع  وان وجةةد  

  وسةوء رصةف الطةرف وتبلةيط ...هغير كاهية و ب الة سةيئة

ة  والقصور هى  بكا  الصرف الص ى و صرف األرص 

تعديا  هى صور  اختراف مسار السةكة ال ديةد و  األمطار 

والطةةةرف السةةةريعة والكبةةةارى العلويةةةة تقطةةةف ال راعةةةا  و 

ترتكةةز علةةى أعمةةد  قسةةم  هراعةةا  ال ةةوارع و الميةةادين 

واخترقةةة  األ يةةةاء  ك ةةة   اسةةةرار البيةةةو     كمةةةا انهةةةا 

نى  ولهةةةا سةةةواء سةةةمعياَ او  ةةةوه  المدينةةةة و لواةةة  المبةةةا

واصب   مكانا  للنزعا  اإلسةتغقلية والتجاريةة او . بصرياَ 

و رجمات  اهمةا  و تلةف . لترويج منتج او اإلعقن عن سلعة

أصةةةب   الطةةةرف  كمةةةا. و اخت ةةةاء عناصةةةر هةةةرة الطريةةةف

األ يةةان نمو جةةا  للع ةةوائية وعةةدم وعناصةةرها هةةى بعةةو 

  . النمطية وعدم الموائمة مف البيئة

 يا رهتقد الطريةف إل ترامةة و أصةبح مسةتبا ا  لإلعتةداء     

عليةةن سةةواء باإل ةةغات  علةةى األرصةة ة  أو اإلعقنةةا  المكا ةةة علةةى جوانةةج الطةةرف أو علةةى واجهةةا  المبةةانى المطلةةة علةةى 

كمةا انةن ت يةتم مراعةا  مةداخ  . بصةور  ع ةوائيةالطريف  أو بإعتصاج جزء من الرصةيف أو نهةر الطريةف لوةةف المراهةف 

مةف تواجةد . المبانى واألراةى وم طا  األتوبيس وعروو األرص ة و ررت اعتها وعققتهةا ب ركةة الم ةاد وأمةاكن عبةورهم

األمةان  و تمتةد الع ةوائية الةى نظةم. الباعة الجائلين والنقاط األمنية و  رطة المرور و اإلنتظار عير المنتظم هةى نهةر الطريةف

بالطرف من  يا اماكن القهتا  و اإل ارا  و أماكن ال واجز الخرسانية و المعدنية وعم  مطبا  ع وائية دون قواعد اابتة 

 .(6)أو معايير هندسية
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بال ةاء مةن جةدران و سةقوف و أرةةيا  الكما  الجمالى للم هد ال ةرى من خق  ك  ما ي يط  هى: الجودة البصرية □

 .و ك  الم تويا  من  يا تناسج األ جام و القياسا 

تغيةر عيةر مرعةوج هيةن هةى عناصةر البيئةة العمرانيةة مةن رةةاها  أو ت ةوها  أو كتة  بنائيةة عيةر  هةو: التلوث البصةرى □

لمناخيةة أو الوظي يةةة أو القةيم الدينيةةة أو قانونيةة  او هراعةا  عيةةر مصةممة  أو أيةة رةةةاها  تتنةاهر مةف البيئةةة الطبيعيةة او ا

سةةاكن  وقةةد يكةةون التلةةوا . ال ةةةارية أو الجماليةةة أو المعماريةةة  و التةةى تةة دى الةةى الن ةةور منهةةا او األ ى هةةور ر يتهةةا

  ...مت رم  م ق   دائم

و  عير مبنية تتخل  البيئة العمرانية ت ددها واجها  المبةانى أو األسةوار أو األ ةجار  هراعا  خارجية :الفراغ العمرانى □

الرياةةية  الترهيهيةة  اإلجتماعيةة  )تت ك  ص اتها و خصائصها من األن طة ال ياتيةة  يةا انهةا تةةم عةدد مةن األن ةطة 

 . المستخدمينوتتيح هرص الت اع  اإلجتماعى بين األهراد و المجموعا  من ...( اإلقتصادية

األعمةةا  التةةى ت قةةف القةةيم الجميلةةة وال ةةةارية لل ةةك  الخةةارجى ل بنيةةة و ال راعةةا  العمرانيةةة و : التنسةةيق الحضةةارى □

األارية وأسةس النسةيج البصةرى لكاهةة المنةاطف ال ةةرية بالدولةة والطةابف المعمةارى والعمرانةى مةف ال  ةاظ علةى مواقةف 

 .وعناصر البيئة الطبيعية

 صيلة ص ا  الت كي  الخارجى السائد هى تكوين واجها  المبانى هى مكان ما التى تص  الى التميةز : المعمارىالطابع  □

 .والت رد

هةةى خطةةوط السةةير سةةواء للم ةةا  و هةة د تسةةمى مسةةارا  م ةةاد أو مسةةارا  سةةيارا  وهةةى الطةةرف  :المسةةارات / الطةةرق  □

 . بانواعها و أ جامها المختل ة
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انخ او المستوى اإلقتصةادى و نقةص اإلمكانيةا  الماديةة ل ةري ة كبيةر  مةن سةكان المةدن المصةرية : أسباب إقتصادية □

ادى الى انخ او مستوى ت طيبا  المبانى و ال راعا  العمرانية الم يطة بها مما ادى الى زياد   د  التلوا البصةرى  

  باإلةةاهة ( 7)مةن الواجهةا  تتةرم بةدون ت ةطيج%  68كار مةن  يا ت ير الدراسا  على سبي  الماا  الى ان هنام ا

باإلةةاهة الةى قلةة المةوارد . الى وجود كت  متهدمة  مبةانى ع ةوائية  رهمةا  الصةيانة  وعةدم تواهةف المبةانى مةف بعةةها

ارت ةاع القيمةة العقاريةة أيةةا  زيةاد  الكااهةا  السةكانية و البنائيةة  و . المالية التى تتيح تةوهير وصةيانة المنةاطف الم تو ةة

 ...ل راةى  ادى الى عدم استغقلها للمراهف العامة كمناطف خةراء  أو كاماكن انتظار سيارا 

تتاار ال راعا  العمرانية و مسارا  ال ركة عموما  و المبةانى و واجهتهةا خصوصةا  بالخل يةة  :ثقافية/ أسباب اجتماعية  □

و مةةن مظةةاهر  لةةم التعةةدى علةةى البيئةةة العمرانيةةة عمومةةا   و . دمين وتصةةرهاتهمالاقاهيةةة و اإلجتماعيةةة والبيئيةةة للمسةةتخ

باإلةةاهة الةى عةدم تواهةف األلةوان  والت ةكيق  . الة ...واجها  المبانى خصوصا  سواء بال ة ف او اإلةةاهة او التغييةر

كمةةا ان نقةةص الةةوعى ... با المعماريةةة الدخيلةةة  واإلةةةاها  الع ةةوائية كمنا ةةر الغسةةي   اجهةةز  التكييةةف  اجهةةز  اإلسةةتق

البيئى لدى زوار و مستخدمى المناطف الم تو ة وعدم تطبيف القوانين واللوائح الخاصة بصيانتها وال  ةاظ عليهةا  ية دى 

 ... الى تل ها

عةةدم وجةةود جهةةاز هنةةى بالمسةةتوى المناسةةج لت قيةةف الجةةود  البصةةرية بةةاإلدارا  الهندسةةية للمةةدن : فنيةةة/ أسةةباب إداريةةة  □
هةى دوائةر    باإلةةاهة الةى عةدم اتسةتعانة او اتسةت اد  مةن الخبةرا  الموجةود  بةالمراكز الب ايةة واتست ةاريةالمصرية

صناعة القةرارا  و تن ية  القةوانين الخاصةة بالبنةاء و التنميةة العمرانيةة  و خةةوع هة د القةرارا  ل هةواء ال خصةية و 
 . ال ...المصالح ال ردية هى ا يان كاير 

ةعف الوازع الدينى وعدم وجود ةمير ادى الى وجود تجةاوزا  او عةدم التةزام تةام بةالقوانين التةى  :(0)يةأسباب قانون □
تمنف اتستعمات  التى ت قةد المدينةة طابعهةا ال ةةارى و تة دى الةى تةدهور البيئةة بصةريا   كة لم التسةيج و القمبةات  و 

  ووجةةود اغةةرا  يسةةتغلها الكايةةرين لت قيةةف مصةةال هم ...العمرانيةةة اتنتقائيةةة هةةى تن يةة  القةةوانين المنظمةةة للبنةةاء و التنميةةة
و يت م  مسةئولية هة د . ال ...ال خصية دون النظر الى التااير السلبى له د المصالح على المصل ة العامة لسكان المدينة

  بين تجاوز ارت اعةا  المبةانى وتتنوع المخال ا. المقاو   او الجهة اإلدارية/ المخال ا  القانونية اما المالم  او المصمم 
 .وخطوط التنظيم  وتجاوز ال روط ال نية
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 .اهم عناصر التصميم ال ةرى   يا ت ك  ال راغ  وتما   وائط  وارع المدينة: المبانى □

ال راعا  العامة الكبير  تما  عرف معي ة المدينة   يا تاتى مجموعا  الب ر لإلستمتاع ب راعا  : الفراغ العام □
وتتدرع المناطف الم تو ة هى المدينة من . المدينة  وتساهم ال راعا  العامة هى ت سين مستوى جود  ال يا  هى المدينة
د المستويا  المتدرجة مف عدد السكان و  يا ال جم  ومستوى الخدمة و تخصص ك  منها  ويجج ان تتناسج ه 

 .  ا تياجاتهم لخدماتها

طرف السيارا   مسارا  القطارا    ممرا  : تربط اجزاء المدينة ببعةها  و تساهم هى ت كيلها  ت م : نظم النقل □
 .العققة مف الم ا واتزان ه د النظم يساهم هى ت ديد طابف و جود  المدينة  و ي دد طبيعة . الم ا    ممرا  الدراجا 

الت جير  الميا   العقما  اإلر ادية  سق  المهمق   ت طيبا  )عناصر فرش الطرق و الفراغات الخارجية  □
 .  .(ال ...األرةيا   و دا  اإلةاء   األك ام  ال واجز
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التجو  و  –ل ركة  تتما  هى ال هاج الى اتجاد معين تنقسم األن طة هى ال راعا  العامة الى أن طة ا: ممارسة األنشطة □
القراء   –المناق ا  و ال ديا  –وان طة اإلستقرار و ت م  أن طة اإلسترا ة . ال ...التنزد  ممارسة الرياةة والم ى

 .ال ... تناو  األطعمة و الم روبا  –م اهد  المناظر الجميلة  –التام   –
  العمرانية م ور ال يا  اإلجتماعية الن طة بالمدينة وهى وراء خلف البعد اإلنسانى هى تعتبر ال راعا: أهمية إجتماعية □

 . كما تعتبر مكان لإل ت ات  و المهرجانا  الوطنية والدينية التى تساعد على تقوية اإلنتماء الوطنى. التجمعا  المختل ة
ت  التجارية ت دا بص ة أساسية داخ  ه د ال راعا   لل راعا  العمرانية دور رقتصادى هام   هالتباد: أهمية إقتصادية □

 . ومن المعروف ان اكار الم ق  التجارية سعرا  و تميزا  التى تط  على الميادين و ال راعا  ال ةرية المجمعة
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توهير اماكن مجمعة للعج األط ا  و أخةرى لجلةوس األسةر مةف تةوهير ال مايةة والخصوصةية : توفير إحتياجات إجتماعية □
 . و توهير الخدما  لقن طة المجمعة هى ال راعا  العامة كاإل ت ا  باألعياد و المناسبا  العامة. المطلوبة للجميف

بتخصةةيص مسةةارا  امنةةن لهةةم و اسةةتخدام  مايةةة الم ةةا  مةةن األليةةا  : األمةةن و األمةةان: تةةوفير احتياجةةات نفسةةية تشةةمل  □
ي ةم  األمةان  كمةا. ا ارا  المرور هى التقاطعا  و هرف المناسيج و ك لم استخدام الممرا  الن قية أو العلويةة لعبةورهم

 يةا ي تةاع النةاس للمعي ةة هةى بيئةة واةة ة يسةه  ادراكهةا بصةريا  ممةا : الوضةو   و...ال ماية مةن األةةرار الماديةة
و  لم عن طريف اسةتخدام القهتةا  اإلر ةادية مةن نا يةة  واأللةوان المميةز  لتلةم ال راعةا  . اسا  بالرا ةيعطى لهم ا س

 .لتوةيح مداخلها و مخارجها بسهولة و يسر من نا ية اخرى

 ظةة يعتبر اإل تياع الى الجما  ا تياجا  أساسيا  يب ا عنن النةاس دائمةا   و يجةج مق: توفير احتياجات اإلحساس بالجمال □
كما يبعا الجما  السةرور هةى ن ةوس المسةتخدمين لل راعةا   ان جما  البيئة العمرانية ي ار على مستعميلها ن سيا  واقاهيا  

و ي قف لهم الرا ة الن سية  و يتم  لم من خق  اإلختيار الجيد أل كا  والوان وملمس العناصر المختل ة لتجهيز و تاايا 
 . ه د ال راعا 

التاكيد علةى الهويةة العربيةة واإلسةقمية للطةابف المعمةارى لل راعةا  العمرانيةة العامةة : ثقافية/ ت إرشادية توفير احتياجا □

عةو البصةر  كةف و )من خق  توهير بيئة عمرانية تساعد الناس على ان ياتمروا بما امر هللا بن وينتهوا بما نها هللا عنن 

 (.ال ...رماطة األ ى   الخصوصية

ي تةاع النةةاس هةى ال راعةةا  العامةة و خاصةة الكبيةةر  منهةا   و البعيةد  عةةن سةكنهم الةةى : عامةةة اساسةية تةوفير احتياجةات □

خدما  ةرورية ما  مصادر الطعام و ميا  ال رج و دورا  المياد العامة  وصناديف القمامة  و مقاعد الجلوس المظللة 

 . ال ...و المك وهة

م ك  عبر المسار المخصص لن سواء كان راكبا  او ما يا   و  لم من سهولة وصو  الناس الى أهداهه: سهولة الوصول □
 . خق  توهير وسائ  الرا ة خق  عملية السير
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هية  ترتبط وظي ة ال راغ بالن اط ال ى يتم بداخلة وال ى ي م  مقعج و مناطف للتجمف  والتسوف  والتر: عوامل وظيفية □
كما تتدرع وظائف ال راعا  من ان طة أساسية كاألسواف المتخصصةة  .  ركة م ا    و ركة اليا    ومواقف سيارا 

 . وان طة موسمية واسبوعية  واألن طة الخاصة بالخدما  اليومية

يتعةارو مةف  قةوف يصمم ال راغ ب يا يلبى اإل تياجا  ال ردية للمستعملين بما ت : عوامل ثقافية واجتماعية وسلوكية □
 . األخرين و بما يتواهف مف م ددا  الهوية العربية واإلسقمية

تة ار القةدر  اإلقتصةادية علةى تصةميم ال راعةا  العمرانيةة  كمةا ان األن ةطة اإلقتصةادية المسةيطر   :العوامل اإلقتصادية □
الصةةناعية عةةن التجاريةةة عةةن لةة لم تختلةةف المةةدن . تعطةةى المدينةةة وهراعاتهةةا بعةةةا  مةةن أهةةم الخصةةائص المميةةز  لهةةا

 . ال ...السيا ية

ت ار العوامة  البيئيةة ب ةك  مبا ةر هةى تصةميم ال راعةا  العمرانيةة  يةا ان األن ةطة تكةون هةى الهةواء  :العوامل البي ية □
 .  الطلف و تتاار بالعوام  المناخية كال رار  واألمطار  والرياح   اإل عاع ال مسى
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قوانين المبانى و التخطيط العمرانى الةوابط التى ت كم تصميم و استعما  ال راعا  العمرانيةة ت دد : العوامل التشريعية □
 .بما ت ي ار على النوا ى الجمالية لتلم ال راعا 

تعد م اركة الناس هى تصميم ال راعةا  العمرانيةة امةرا  م يةدا  للمصةمم و للنةاس ايةةا   يةا : عامل المشاركة المجتمعية □
 . ئولية تجاد المنتج النهائىسي عرون بالمس
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هةةةى قةةةدر  اإلنسةةةان علةةةى ال ركةةةة داخةةة  المكةةةان  و رتا ةةةة هةةةرص عديةةةد  و متنوعةةةة للوصةةةو  مةةةن مكةةةان : النفاذيةةةة □
الةةةى اخةةةر و وجةةةود عةةةدد مةةةن البةةةدائ  للوصةةةو  مةةةن نقطةةةة الةةةى اخةةةرى و تبةةةد أن تكةةةون هةةة د البةةةدائ  مرئيةةةة و هةةةو مةةةا 

 . ن ا ية البصريةيعرف بال

مت ةةةركين أو )يقصةةةد بةةةالتنوع هةةةو رمكانيةةةا  اسةةةتغق  ال ةةةراغ للمسةةةارا  اآلليةةةة بانواعهةةةا المختل ةةةة وللم ةةةا  : التنةةةو  □
  و أيةةةةا  التنةةةوع هةةةى األن ةةةطة التةةةى تمةةةارس داخةةة  ال ةةةراغ أو علةةةى  ةةةدود ال ةةةراغ مةةةن أن ةةةطة ترهيهيةةةة أو (سةةةاكنين

 . ا كا  المبانى وال راعا  تجارية والتنوع هى اإلستعما  يعطى تنوع هى

 .على أن يرسم هى  هنن األماكن المختل ة و كي ية الوصو  اليها قدر  ال خص: اإلستقراء □

هةةةى القةةةدر  علةةةى التنةةةوع هةةةى اسةةةتخدام ال ةةةراغ بمعنةةةى انةةةن يمكةةةن تصةةةميم ال ةةةراغ ب يةةةا يةةة دى أكاةةةر مةةةن : الفعاليةةةة □
او هةةةى المرونةةةة هةةةى التصةةةميم .الة بإسةةةتعما  أخةةةرعةةةرو أى ت يكةةةون لةةةن رسةةةتعما  وا ةةةد وانمةةةا يمكةةةن تغييةةةر رسةةةتعم

 . أى رمكانية رستغق  ال راعا  بطرف متعدد  وألعراو متنوعة

هةةةى ان يعبةةةر المكةةةان عةةةن  خصةةةيتن و وظي تةةةن  يةةةا يتعةةةرف النةةةاس علةةةى المكةةةان و يةةةدركون : المال مةةةة البصةةةرية □
قةةد تختلةةف مةةن رنسةةان الةةى أخةةر  سةةج األن ةةطة التةةى ت ةةدا هيةةن مةةن خةةق  الصةةور  ال هنيةةة الموجةةود  لةةديهم والتةةى 

 .الاقاهة والخبر 

عنةةةى المكةةةان هةةةو ان يةةةوهر المكةةةان للمسةةةتخدم تجةةةارج مختل ةةةة يسةةةتمتف بهةةةا مةةةن خةةةق  معاي ةةةتن المكةةةان و : الغنةةةى □
 .يعتمد تعدد التجارج ال سية على تعدد ال واس

بطريقتةةةن  و يكةةةون  لةةةم بةةةداهف هةةةو مةةةا يةةةةي ن المسةةةتخدم علةةةى ال ةةةراغ ليعبةةةر بةةةن عةةةن  خصةةةيتن : الشخصةةةية الذاتيةةةة □

الت سةةةين والتطةةةوير الةةةة ى يةةةراد المسةةةةتخدم مةةةن وجهةةةة نظةةةةر  كةةة لم الرعبةةةةة هةةةى ت ديةةةد و تغييةةةةر الصةةةور  ال هنيةةةةة 

 .للمكان
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 مسارات الحركة / اهمية الطرق  2-5-1

 رئيسةى وكة ا المنةاطف الصةناعية الربط الوظي ى بين أجةزاء المدينةة مةن مجةاورا  سةكنية الةى ا يةاء الةى مركةز المدينةة ال

 .والةوا ى م ليا  وتربط المدينة بالمدن والقرى المجاور  رقليميا  

  تعتبر الطرف م اور يتم من خقلها ت اع  الناس مف البيئة الم يطة و  لم عن طريف األن طة الترهيهية و الرياةية و

 .ال ...الخدما  العامة

 

 

 

  التةى تعمة  علةى تقسةيم و ت ديةد المنةاطف السةكنية  مراكةز الخةدما   و تسةاعد علةى تعتبر الطرف ا ةد ال راعةا  الطوليةة

 .توهير التهوية و اإلةاء  الطبيعية للمناطف و المبانى المقامة عليها
 

 مستويات الطرق 2-5-2

 وهى عاد  ما تكون خارع المدن و مخصصة لنق   ركة المرور بسرعة و با جام كبير  و تعم  على ربط : طرق سريعة

 . جمعا  السكانية ال ةرية ببعةها البعوالت

 ةوارع : عاد  ما تكون ل م   ركة المرور من و الى الطرف السريعة وال وارع التجميعية و تنقسةم الةى: شوار  ر يسية 

 .تستعم  عاد  ك د هاص  بين المجاورا :  وارع مرور اانوية، مرور رئيسية

 اور  السةةكنية  يةةا تعمةة  علةةى خدمةةة ال ةةوارع الم ليةةة الموجةةود  تعةةد العمةةود ال قةةرى بالنسةةبة للمجةة: شةةوار  التجميةةع

 . بالمجاور 
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 تعم  على الوصو  الى قطف األراةى المقصقة له د ال وارع مف العم  على توهير مسا ة م تو ةة بةين : شوار  محلية

ة لتركيةج المراهةف األساسةية المبانى للتهوية واإلةاء  الطبيعية ولن ا  أ عة ال مس للو دا  السكنية  وك لم تةوهير مسةا 

 (. وارع  لقية    وارع  ا  نهايا  مغلقة)ومن ةمن أ كالن المختل ة ( مياد  كهرباء  تلي ون)

  تتدرع ممرا  الم اد و تختلف عروةها كما هو ال ا  هةى  ةبكة الطةرف هةنق ظ ان الممةرا  الرئيسةية : ممرات المشاة

أمتةار   6متةر و تت ةرع بهةا مسةارا  هرعيةة يبلةا عرةةها 15قةد تصة  الةى  أمتار و 18هى الم اور التجارية ت تق  عن 

و تختلف ال لو  الخاصة بمسارا  الم ا  مف رختقف اإلستعما  التى . أمتار 3والتى يت رع منها بدورها ممرا  عرةها 

طف كةورنية مطلةة   منةا( ممةرا  م ةاد تجاريةة)  منةاطف تجاريةة ( ةدائف)مناطف خةراء : تتخللن ه د المسارا  ههنام

 (. مسقوهة)على ب ر أو نهر  مناطف جلوس قريبة من أماكن رنتظار السيارا   و قد تكون مسارا  الم اد مغطا  

  مبادئ تصميم الطرق 2-5-3

  ب يا توهر جميف وسائ  المواصق  خيارا  ج ابا  للتنق توفير األمان لجميع انوا  النقل و المواصالت  . 

  تتميز أعظم مدن العالم بان الم ى هيها يعتبر امرا  ممتعا  و أمنا   وهةو مةا ية دى الةى : للشوار  يبدأ بالمشاةالتصميم الجيد

 . (9)تخ يو معدت  القياد  و ك لم ت سين مستوى الص ة العامة  و الرا ة و ال عور بالةياهة و اإلنتماء

 دفقاً سلساً لحركة المرورترابط الشوار  يعمل على تحسين القدرة اإلستيعابية و تتيح ت. 

 تصميم الشوار  يدعم مبادئ اإلستدامة . 

 ال ةةوارع ليسةة  لل ركةةة ه سةةج  بةة  هةةى أيةةةا  لةةدعم اسةةتخدام  :خطةةة النقةةل المثلةةى هةةى خطةةة جيةةدة إلسةةتعمال األراضةةى

 .األراةى الواقعة على امتدادها كما انها تساهم هى ت قيف النجاح اإلقتصادى للم سسا  الواقعة عليها

 

 اعتبارات تصميم الطرق  2-5-5

 الم ا   ركاج سيارا  النق   سائقو السيارا   ركاج الدراجا  الهوائية: تحقيق التوانن بين احتياجات جميع المتنقلين . 

 مسةتخدمو سةيارا  النقة  العةام  : الم ا   األولويةة الاانيةة: األولوية األولى: ترتيب أولويات المستخدمين على النحو التالى

 .السيارا : سائقو الدراجا  الهوائية  األولوية الرابعة: الاالاةاألولوية 
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 يراعى ان يكون لمناطف الجلوس األولوية هى تصميم ال راغ العمرانى   يا انها تعد مةن أهةم : المقاعد و مناطق الجلوس

كما يراعى توزيف و تجميف المقاعد باكار من رسةلوج هةى منةاطف الجلةوس  ب يةا . عناصرد ألنها ت جف على اإلقبا  علين

و ي ة  استخدام مواد ال جر  الرخام او الخ ج او الخرسانة مةف . تتيح للمستخدمين هرصة الجلوس هرادى او مجموعا 

 . تجنج المواد التى تتلف المقبس

 نصر أساسى هى التاكيد على الصور  ال هنية للمسةتخدم   يةا ي ة  استخدام النباتا  كع: المسطحات الخضراء/ التشجير

و . تسهم النباتا  المختل ة األلوان واأل جام هى ترم انطباع خاص لدى المستخدم من خق  لون النبا  و ملمسن و رائ تن

ةةاء  و صةد يراعى استخدام النباتا  للت كم هةى درجةة الخصوصةية البصةرية و الماديةة  و كة لم الةت كم هةى مسةتوى اإل

وت ةدد المسةا ا  الخةةراء  ةك  و درجةة (. ا جار  زهور  نباتا  خةةراء)وت م  المسا ا  الخةراء . ال ...الرياح

كما يجج توهير المناطف الخةراء و الم تو ة هى المدينة  ب يا ت يق  نصيج ال رد من سكان المدينة عةن . جما  المدينة

 (.هرد/  2م15: 18)ال د األدنى المنصوص علين 

 وتنقسةم وظةائف الميةا  الةى . تعد العناصةر المائيةة وا ةد  مةن المكونةا  األساسةية لعمليةا  تنسةيف الموقةف: العناصر الما ية

 ةةقت   )سةةما  و تةةاايرا  بصةةرية (. ال ةةرج  رى النباتةةا   ترطيةةج الهةةواء)اسةةتعمات  ومتطلبةةا  من عيةةة : جةةزئين

العناصر المائية توهير مصدر مياد ع بن وتبريةدها هةى الصةيف و تصةريف ويتطلج استخدام ه د (. ناهورا   ا واو ميا 

 . المياد الزائد 

 اى ماد  صلبة طبيعية أو صناعية تستخدم كطبقة سط ية ألرةية الموقف  و  لم لتوهير عطاء ل رو يتميز : األرضيات

و ل رةية دور هى ت ديد . التجمي  بالمقاومة للتآك  الناتج عن اإل تكام  و هى ن س الوق  يلبى أعراو التنسيف و

 .مسار واتجاد ال ركة  و ايةا  ت ديد اإلستخداما  و األن طة عن طريف التغيير هى اللون و النوع و الملمس

 تعتبر من درا  األرص ة مسارا   رجة وصعبة تص  بين األرص ة والطريةف بالنسةبة للم ةا  الة ين : منحدرات األرصفة

ه  ه د المن درا  على مستخدمى الكراسى المت ركة الدخو  من والى ارص ة الم ا   وعالبا  ما لديهم اعاقة  ركية  وتس

توجد ه د المن ةدرا  هةى منةاطف التقاطعةا  و لكةن يمكةن ان توجةد هةى المنةاطف الوسةطية بةين التقاطعةا  والجةزر وعنةد 

 . وجود المعابر األخرى
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 خ  ممرا  الم ا  و السا ا  و  ةواف المنةاطف الخةةراء لمنةف تعتبر ال واجز عنصر وظي ى يوةف على مدا: الحواجن

و يتكةون مةةن أعمةةد  قصةةير  تغةرس هةةى األرو وتكةةرر علةةى . دخةو  المركبةةا  و هةةى ن ةةس الوقة  يسةةمح بةةدخو  الم ةةا 

 . ويمكن ان تكون على أ كا  متعدد  ومتنوعة ومن مواد مختل ة. مساها  متساوية بطو  المسا ا  المراد  مايتها

 تصمم تلم المواقف على  ك  جيوج داخ  الرصيف خصوصةا  علةى الطةرف : مواقف انتظار سيارات النقل العام  مظالت

وي ة  رن اء مظلة على الرصيف لوقايةة الركةاج اانةاء اإلنتظةار مةف مراعةا  أت . الرئيسية لت توى ال اهق  أاناء التوقف

 .تعيف ه د المظق   ركة المار 

 هتا  المرور من اهم وسائ  الت كم هى المرور  يا ت قف تسيير  ركة المركبا   بامان و هاعلية تعتبر ت: الفتات المرور

وتنقسةم القهتةا   سةج . وتوهر المعلوما  التى تهم مستخدم الطريف عن طريف ج ج رنتباهن بوةعها هى المكان المناسج

  ير السائقين بالمواقف والخطور  القادمة بةالطريف و وتستخدم لتالالفتات التحذيرية ( 1: الهدف منها الى اقا انواع وهى

يلزم ان يكون ت ديد مواقف تابي  القهتة الت  يرية بعناية و ربط  لم بسرعة الطريف  و ت م  تهتا  اولوية المرور عنةد 

الالفتات ( 2. يفو تهتا  تةييف الطر. و تهتا  اإلن ناء هى الطريف. وتهتا  اندماع مسارا   ركة المرور. التقاطعا 

الهةةدف مةةن القهتةةا  التوجيهيةةة هةةو اعةةقم قائةةد المركبةةة عةةن مكانةةن او امةةدادد بتسةةهيق  لت ديةةد وجهتةةن ماةة  التوجيهيةةة و 

يراعى توهير القهتا  اإلر ادية : الالفتات اإلرشادية( 3. ال ...اماكن انتظار السيارا   مست  ى  مركز  رطة  خدما )

  اتجاهةةا  الةةدخو  و الخةةروع   امةةاكن وسةةائ  النقةة  كةةاألتوبيس  المتةةرو  اسةةماء ال ةةوارع التةةى توةةةح معةةالم المكةةان 

كما يراعى اإللتزام باإل تراطا  الخاصةة بتركيةج لو ةا  اإلعةقن المابتةة علةى أعمةد   وعلةى األرصة ة . ال ...الم يطة

 .ال ...الجانبية  وعلى الجزر الوسطى

 تف و بيف الت اكر و الجرائد و الهدايا و الزهور و لرجةا   ةرطة المةرور و تسةاهم تستخدم األك ام ككبائن للهوا: األكشاك

األك ام هةى مجملهةا هةى ت سةين مظهةر الطريةف و ابرازهةا كعناصةر للجة ج ا ا ا سةن تصةميمها و رصةق ها و صةيانتها 

 . بإستمرار

 ج عليهةا ال ةك  اإلسةطوانى و  لةم يعتمةد  ةك   اويةا  الن ايةا  علةى الغةرو منهةا  يةا يغلة: حاويات و سالل النفايةات

كمةا يجةج . لسهولة تنظي ها داخليا  وخارجيا  ومف  لم يتنوع ت كيلها و ربرازها كعنصر جمالى يخ ى ما ت تويةن مةن ن ايةا 

ان تكون هى متناو  اليد للصغير والكبيةر ب يةا توةةف بإرت ةاع مناسةج هةى الموقةف المقئةم  وي ةة  ان يكةون لهةا عطةاء 

 . اد األمطار و وصو  ال  را يمنف تسرج مي

 

 قانون البناء و عناصر فرش الطرق و الفراغات العمرانية   2-0

الهيئة العامةة للتخطةيط العمرانةى هةى جهةاز الدولةة المسةئو  عةن  (11)من قانون البناء وتئ تة التن ي ية( 6  5)  دد  المادتان

المسةتدامة  ورعةداد مخططةا  و بةرامج هة د التنميةة علةى المسةتوى القةومى رسم السياسةة العامةة للتخطةيط والتنميةة العمرانيةة 

واإلقليمى والم اهظة  ومراجعة ورقرار المخططا  العمرانية على المستوى الم لى هى رطةار األهةداف والسياسةا  القوميةة و 

طبقةا   طبيةف تلةم المخططةا  والبةرامجوتتةولى الهيئةة الت قةف مةن ت. اإلقليميةة والم ليةة للتخطةيط والتنميةة العمرانيةة المسةتدامة

ل هداف والسياسا  الم ار رليها  رعداد الب وا والدراسا  القطاعية المتخصصة ألعما  التخطيط والتنمية العمرانيةة  رعةداد 

 ليةة  دتئ  األعما  للمخططا  العمرانية و مراقبة تطبيقاتها  تطوير و تنمية قدرا  ردارا  التخطيط العمرانى بالو ةدا  الم

تطوير آليا  تن ي  المخططا  اإلستراتيجية بمستوياتها المختل ة والمخططا  الت صيلية  تقييم وت ديا المعلوما  والم  ةرا  

العمرانية بالتنسيف مف مراكز المعلوما  على المسةتويا  المختل ةة  رقتةراح و ربةداء الةرأى هةى القةوانين و اللةوائح و القةرارا  

تن ا بك  م اهظة ردار  عامة للتخطيط والتنمية العمرانية  تتولى داخة  : (0)وهى الماد  ...نمية العمرانيةالمنظمة للتخطيط والت

نطاقهةةا اإلدارى القيةةام بإعةةداد المخططةةا  الت صةةيلية طبقةةا  لإل ةةتراطا  التخطيطيةةة والبنائيةةة لمنةةاطف رسةةتعمات  األراةةةى 

كاملة بالمخطط اإلستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية و  لم بواسةطة المختل ة و برامج و أولويا  م روعا  التنمية المت

من تعهد الين مةن الخبةراء واإلست ةاريين والجهةا  والمكاتةج الهندسةية واإلست ةارية المتخصصةة المقيةدين لةدى الهيئةة العامةة 

ت ةدد  (11)و هى مةاد   .ئ ة التن ي ية له ا القانونللتخطيط العمرانى إلقليم الم اهظة وهقا  للقواعد واإلجراءا  التى ت ددها الق

اإلدارا  العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالم اهظةا   وهقةا  لةدتئ  أعمةا  المخططةا  العمرانيةة التةى تعةدها الهيئةة العامةة 

 يةةة المختصةةة و ممالةةى للتخطةةيط العمرانةةى و بم ةةاركة الو ةةد  الم ليةةة المختصةةة والمجةةالس ال ةةعبية الم ليةةة واألجهةةز  التن ي

وتتولى المراكز اإلقليمية للتخطيط والتنميةة العمرانيةة رعةداد م ةروع المخطةط اإلسةتراتيجى العةام ... المجتمف المدنى واألهلى 

للمدينة أو القرية بواسطة من تعهةد اليةن مةن الخبةراء واإلست ةاريين و الجهةا  و المكاتةج الهندسةية واإلست ةارية المتخصصةة 

و تبةين القئ ةة التن ي يةة لهة ا القةانون قواعةد ورجةراءا  رعةداد المخططةةا  ...لةدى الهيئةة العامةة للتخطةيط العمرانةى المقيةدين 
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تعرو اإلدار  العامة للتخطةيط و التنميةة العمرانيةة داخة  الو ةد  الم ليةة ( 12)وهى ماد  . اإلستراتيجية العامة للمدن والقرى

ايةةا  تةم ان ةاء ...تتلقى مق ظا  المواطنين والجهةا   ا  الصةلة و المجلةس ال ةعبىم روع المخطط اإلستراتيجى العام  و 

  وال ى يهدف الى توجين و ةبط التنمية العمرانية إليجاد بيئة عمرانية (29)الجهاز القومى للتنسيف ال ةارى كما ورد بماد  

الى ت قيف القيم الجمالية هى ال راغ العمرانى وت سين كما يهدف التنسيف ال ةارى . مقئمة ت قف الت اع  بين اإلنسان و بيئتن

الصور  للعمران المصرى والعم  على ازالة كاهة الت وها  والتلوا البصرى  كما يهدف الى ال  اظ على الطابف المعمةارى 

ف ال ةةارى و مةن وتتعةدد وسةائ  و آليةا  التنسةي. والعمرانى للمناطف المختل ة مةف  مايةة عناصةر البيئةة الطبيعيةة و تنسةيقها

المنظم و الملةزم ألعمةا  التنسةيف ال ةةارى  و بيةان كي يةة تطبيقةة هةى العمةران  2880لسنة  119صدور القانون رقم : أهمها

وٌتعةةين مهندسةةى التخطةةيط . المصةةرى القةةائم و الجديةةد  و اصةةدار دتئةة  رر ةةادية توةةةح أسةةس و معةةايير التنسةةيف ال ةةةارى

وقد تعرة  مواد القئ ةة . الك اء  الوظي ية لل وارع من خق  توهير عناصر ال رة القزمةالعمرانى  و البلديا  على رهف 

لعناصر هرة الطةرف و ال راعةا  العمرانيةة بطريقةة مبا ةر  ا يانةا   وعيةر مبا ةر  أ يانةا  اخةرى هعلةى  التن ي ية لقانون البناء

التةى يةةعها الجهةاز ويعتمةدها  (11)أدلةة التنسةيف ال ةةارى ي ترط اإللتزام بتطبيةف أسةس ومعةايير و :02مادة : سبي  الماا  

المجلس األعلى عند رصدار التراخيص هةى  ةات  المبةانى ال دياةة  والتعةديق  الكليةة والجزئيةة هةى المبةانى القائمةة  ورعةاد  

ى عند رصدار تراخيص يراع :05مادةو هى . البناء  و ك لم عند تن ي  عناصر ت كي  ال راعا  العمرانية كالطرف واألرص ة

 :البناء اإللتزام بما يلى

 .استكما  واجها  المبنى بما يغطى العناصر اإلن ائية و التركيبا  المختل ة عير المكتملة والظاهر  للعيان من ال ارع □

علةى  مراعا  عدم تناهر لون او الوان واجها  المبنى مف الةوان الواجهةا  الم يطةة  بمةا ي قةف اإل سةاس بالجمةا  لل  ةاظ □
 .الطابف المعمارى والعمرانى للمنطقة

ايجاد ال لو  المناسبة لمنف ت وين الواجها  الرئيسية للمبانى بالتركيبا  الصناعية أو أعما  الكهرباء ما  أجهةز  التكييةف  □
تطبف أسةس ومعةايير وأدلةة التنسةيف ال ةةارى  : 05وهى ماد  . والهوائيا  األرةية و ال ةائية  ومواسير الصرف والتغ ية

التى يةعها الجهاز عند رصدار التراخيص هى المدن واأل ياء و التجمعا  العمرانية الجديد  سةواء تلةم التةى تقيمهةا الدولةة أو 
 مةاد وهةى . القطاع الخاص  و ي م   لم األرص ة و مسارا  الم ا   وعير  لم مما هو م كور هةى أدلةة التنسةيف ال ةةارى

عةام  و لةم لةةمان  يجج ال صو  على مواهقةة الجهةاز القةومى للتنسةيف ال ةةارى قبة  وةةف أى عمة  هنةى هةى هةراغ :00
تطبيةف أسةس ومعةايير :... 98وهةى مةاد  . تناسف العم  مف م يطن العمرانى وعدم استغق  العم  ال نى هى الدعاية و اإلعقن

لصادر  عن الجهاز القومى للتنسيف ال ةارى  كما يراعى عند رصدار تةراخيص اإلعقنا  الوارد  هى الدلي  الخاص بها  وا
 : اإلعقنا  ما يلى 

 . مراعا  األداج العامة و ا ترام األديان  و ات يتناقو اإلعقن هى  كلن و مةمونن مف الم يط العمرانى لن □

عناصةةرد المعماريةةة و العمرانيةةة بةةاى منةةتج ي ظةةر وةةةف أى رعةةقن هةةى وسةةط أى ميةةدان  لمنةةف ارتبةةاط اسةةم الميةةدان أو  □
 .تجارى

عةةدم وةةةف أى رعقنةةا  أوتهتةةا  علةةى واجهةةا  المبةةانى  ورعةةاد  تنظيمهةةا وتنسةةيقها علةةى مةةداخ  المبةةانى بمةةا ت يعةةوف  □
 .ال ركة

جهةا  عدم بروز واجها  الم ق  التجارية عن خط تنظيم واجهة المبنى و مراعا  التناسف هى األلوان والخاما  بةين وا □
الم ق  المتجاور  و لو اتها اإلعقنية وعدم تناهر واجهة الم   التجارى أو لو تن اإلعقنية مف واجهة المبنى و طةرازد 

 ...المعمارى وعدم تجاوز واجهة الم   المسا ة المخصصة لن
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  و لم ألهمية  بكة الطرف لما تمالن مةن (12)سكان والبناء دلي  معايير تنسيف عناصر الطرفأصدر المركز القومى لب وا اإل
مدى تقدم الدو   وبالرعم من أن مسا ة الطرف تعاد   ةوالى الةا مسةا ة العمةران هةى أى مدينةة  رت ان رن ةاءها يةتم بمةا ت 

ف األسس الهندسةية و التخطيطيةة لتنسةيف عناصةر الطريةف مةف و ب لم يتةح أهمية الدلي  لوة... يتقئم مف البيئة الم يطة بها
البيئة الم يطة بها ب يا تصبح متوائمة  معها  كما يهدف الى وةف الةوابط واألسةس التةى تمنةف التةااير السةلبى إلسةتخداما  

قةا  معهةا ممةا ية دى وب لم يصبح الطريف جةزءا  مةن نسةيج البيئةة و متواه. المناطف الم يطة بالطريف على الطريف ومستخدمين
  كما يهدف ه ا الةدلي  الةى وةةف و صةياعة الةةوابط القياسةية والمكانيةة األهةة  .الى منف الع وائية السائد  هى بيئة الطريف

و يخاطج هة ا الةدلي  بمةا ي ةملن مةن . لعناصر تنسيف الطريف مف األخ  هى اإلعتبار طبيعة النسف التنموى هى الواقف المصرى
مرتبطة بعناصر تنسيف الطريف المعنيين بالعلوم العمرانية و العاملين بمجةا  رن ةاء الطةرف وكة لم المعنيةين  ةوابط و معايير

بإدار  العمران داخ  و خارع المدن  و  لةم بمةا ي رةةن لل ةد األدنةى مةن الةةوابط الهندسةية القزمةة بصةدد عناصةر تنسةيف 
 .    المتابعة أو اإل راف الطريف على رختقهها سواء عند التصميم أو التن ي  أو
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مركةز بئةر العبةد و  ا  مدينة العرية العاصمة اإلدارية لم اهظة  ما  سةيناء  تقةف علةى سةا   الب ةر المتوسةط و ي ةدها عربة
تنقسةم مدينةة العةرية اداريةا الةى اربعةة اقسةام كةم تقريبةا  و10 رقا مركز ال ي  زويد و تمتد على ال ةاطئ بواجهةة  ةوالى 
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كةم عةن مدينةة 388و تبعةد ب ةوالى . قسةم رابةف العةرية -قسةم االةا العةرية -قسةم اةانا العةرية -قسم او  العةرية )وهى 
قبة   ةرج ) 1966المر لةة األولةى مةن بدايةة الن ةا   تةى عةام : وت كل  مدينة العرية على اقاة مرا   رئيسية . القاهر 
و بلا مسطح الكتلة 1906 تى عام  1966هدانا   والمر لة الاانية كان  من  558و بلا مسطح الكتلة العمرانية ن و  (1967

. هةةدان 9588هقةةد بلغةة  مسةةا ة المدينةةة ن ةةو  2886وهةةى  تةةى عةةام : هةةدان  امةةا المر لةةة الاالاةةة 1288العمرانيةةة هيهةةا ن ةةو
مةةن اجمةةالى مسةةا ة المدينةةة  امةةا % 46صةة راوية تماةة  ن ةةو وتتةةةمن اسةةتعمات  األراةةةى للمدينةةة أراةةةى هةةةاء و 

وهى نسبة ت تعبر عن اإلكت اء الة اتى للخةدما  علةى مسةتوى % 7  والخدما  % 19اإلستعمات  السكنية ههى تما  نسبة 
ن المبةانى ب الةة جيةد   هةى  ةين ا% 6115و بدراسة  ات  المبةانى السةكنية والخدميةة داخة  المدينةة نجةد ان نسةبة . المدينة

و بالت لية  نجةد أن المبةانا المتوسةطة و %. 3183  اما المبانى المتدهور  هتص  نسبتها الةى %35142المتوسطة تص  الى 

و بدراسةة . مبانا  ا  استخداما  أخري المتهدمة ها من المبانا السكنية ها  ين أن المبانا السليمة تتنوع ما بين سكنا و
% 3117للةةدور الوا ةةد  و% 47187لمبةةانى السةةكنية تقةةف بةةين دور ودوريةةن وتصةة  نسةةبتها ارت اعةةا  المبةةانى نجةةد اعلةةج ا

  والمبةةانى  ا  %11193للةةدورين  والمبةةانى السةةكنية التةةى يتةةراوح ارت اعهةةا بةةين اقاةةة و أربعةةة أدوار تصةة  نسةةبتها الةةى 
نجد ان المبانى الهيكلية تص  نسبتها الى  و بالنسبة لمواد و اسلوج اإلن اء%. 913أدوار هاكار تص  نسبتها الى  5اإلرت اع 

 .     (7)%34176  وال وائط ال املة تبلا نسبتها 64110%
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 اتجاها  النمو عير المرعوج هيها و تتما  هى اإلمتدادا  السكنية التى بدأ  هى الظهور هى : مشاكل الهيكل العمرانى القا م

الغربية والتى تما  خطرا  على البيئة الطبيعية  انخ او معدت  الكااهة السكانية  النمو العمرانى على  المنطقة السا لية
 .مناطف الزراعا 

  التا تقف ها قسم ( عاطف السادا )منطقة ع وائية أكبرها مسا ة منطقة  11توجد بمدينة العرية : المناطق العشوا ية
هدان و تقف ها  40التا تبلا مسا تها (  ا الدهي ة)ان وأصغرهم  منطقة هد 508أو   رف الوادي و تبلا مسا تها 

وتتصف ه د المناطف عموما  بإنت ار التلوا البيئى بانواعة (. 1:  ك )الجنوج ال رقا من الكتلة السكنية الرئيسية 
ة الى عدم وجود خدما  مراهف المختل ة  وتردى األوةاع العمرانية و اإلجتماعية للسكان و زياد  معدت  الجريمة باإلةاه

أساسية للسكان  و تدهور  ات  المبانى وعدم تطابف مواص ا  مساكن تلم المناطف مف مواص ا  المسكن الص ى السليم 
 .نتيجة اإلنت ار العمرانى الع وائى الغير منظم

 تجميف المخل ا  من  وارع و نتيجة قلة ك اء  الجمف و قصور معدا  النق  واخت اء سق مشكلة تراكم المخلفات الصلبة  
وه ا ما  .ميادين المدينة  و وجود اكار من مقلج ع وائى على اطراف المدينة و هى ال راعا  المتخللة للكتلة السكنية

اوة ة تقرير صادر عن مركز المعلوما  و دعم اتخا  القرار التابف لمجلس الوزراء  ان ما يتم جمعة من المخل ا  هى 
من اجمالى المخل ا  الناتجة وان الباقى يتراكم بالمناطف السكنية  و  و  الطرف الرئيسية و % 68 والى مدينة العرية 
عن اهم اسباج ت اقم م كلة المخل ا  الصلبة بمدينة العرية و ددها  (14)وهى تقرير اخر لوزار  البيئة.  (13)ال رعية بالمدينة

 ...قلة عدد صناديف استقبا  المخل ا  من المناز  مما يجع  المواطنين يلقونها هى ال وارع: هى

 ادى الى عدم التناسج بين  ركة المرور اآللى و المكان المخصص لن خاصة هى وسط  ضيق شوار  مركن المدينة القديم
 . مدينة  يا ت تزا   وارعها ةيقة بينما تزيد أعداد السيارا  العامة والخاصة المتجهة الى مركز المدينةال
  

  
 .يوضت المناطق العشوابية بمدينة العريش( 1)شكل 

 

 . تحليل الوضع الراهن إلستخدام عناصر فرش الفراغات العمرانية ومسارات الحركة بالمدينة 5-2

ميدانيةةة للت قةةف مةن الوةةةف الةةراهن إلسةةتخدام عناصةةر هةرة ال راعةةا  العمرانيةةة ومسةةارا  ال ركةةة لمعظةةم تةم عمةة  دراسةةة 

مناطف مدينة العرية القديمة منها و ال دياة  وتم التركيز هى ه د الدراسةة علةى منطقةة ميةدان الرهةاعى كا ةد ميةادين المنطقةة 

 :وقد خلص  الدراسة الميدانية الى األتى. ل دياة نسبيا  بمدينة العريةالقديمة بالمدينة  و منطقة  ى المساعيد كا د المناطف ا



 

 

 .ال راعا  العمرانية بالمدينة المصرية بين النظرية والتطبيف

 

خلةة  معظةةم  ةةوارع و ميةةادين مدينةةة العةةرية القديمةةة منهةةا والجديةةد  مةةن المقاعةةد وامةةاكن  :المقاعةةد و منةةاطق الجلةةوس  ( أ)
 .الجلوس

والت ةجير بميةةادين و  ةةوارع ايةةا  بالنسةةبة لمعةةدت  اسةتخدام المسةةط ا  الخةةةراء : التشةجير و المسةةطحات الخضةةراء ( ب)
هةةرد هةةى المةةدن /  2م 15:  18ال ةةرد هةةى المةةدن القائمةةة   / 2م7:5)المدينةةة هتعتبةةر اقةة  بكايةةر مةةن المعةةد  المطلةةوج 

والم دد  بدلي  أسس ومعايير التنسيف ال ةةارى للمنةاطف الم تو ةة والمسةط ا  الخةةراء  و تخلةو كايةر ( الص راوية
 راعا  البينيةة بةين كتة  المبةانى هةى األ يةاء الجديةد  مةن رسةتخدام المسةط ا  الخةةراء و من ال وارع و الميادين  و ال

   (.2: ك )الت جير بانواعة و رستخداماتن المختل ة  و ان وجد  ال دائف والمسط ا  الخةراء همهملة و التها سيئة 

                      

 . يوضت إهمال وسود حالة المسطحات الخضراد بفراغات و شوارع مدينة العريش( 2)شكل 

 

كةم تقريبةا  اإل ان اإلهمةا  مةازا  هةو 10مدينة العرية سا لية تمتد على  اطئ الب ر المتوسةط لمسةاهة : العناصر الما ية( ت)

  اما عةن اسةتخدام العناصةر المائيةة ( 3:  ك )السائد هى تجهيزا  ال اطئ لكى يمكن اإلست اد  من ه د الميز  النسبية للمدينة 

  جةةدا  و داخةة  المدينةةة هةةى ال ةةوارع والميةةادين همةةا زالةة  م ةةدود

   ... مهملة

   

 .إهمال و سود حالة تجهيزات الشاطئ كعنصر مابى ربيسى بمدينة العريش( 3)شكل يوضت 

او ممةرا  الم ةا  أو تتنوع م اك  أرةيا  ال راعا  الخارجية لمدينةة العةرية سةواء  ةوارع السةيارا  : األرضيات( ث) 

ال راعا  الخارجية على رختقف انواعها ما بين  وارع عير ممهد  تماما  او  ةوارع بهةا عيةوج هةى تن ية  األرةةيا  علةى 

 (.4:  ك )اختقهها  او التكسير نتيجة اعما  البنية األساسية او ال وادا و سوء اإلستخدام 

        



 

 

 .ال راعا  العمرانية بالمدينة المصرية بين النظرية والتطبيف

 
 .المشاة والسيارات بمدينة العريشيوضت سود حالة مسارات حركة ( 5)شكل 

يعتمد سكان مدينة العرية ب ك  كبير على السةيارا  الخاصةة أو التاكسةى  .مظالت مواقف انتظار سيارات النقل العام( ج) 
و بالتةالى ت يوجةد مظةق  ( تةرام/ أتوبيسةا   متةرو )لإلنتقا  داخ  المدينةة  يةا ت يوجةد  ةبكة مواصةق  عامةة بالمدينةة 

 .انتظار لسيارا  النق  العام هى  وارع المدينةمواقف 
تعانى  وارع المدينة الةيقة من اخت اء ارص ة الم ا  وان وجد  هى  وارعها الواسعة ههى : منحدرات األرصفة(  ) 

 خالية من اى من درا  هى بداية او نهاية الرصيف او هى اماكن عبور الم ا  وان وجد  ههى عير مطابقة للمواص ا  
 

 
                 

 يوضت إخجفاد األرصفة و منحدراتها( 2)شكل 

غير  وجورج ف  رم كورالح كة اوره كةينرا دك  دورفى  نرم  رم كورالح د  رجكرة ماوره  لرجرف وناة ره ة  رجك يح  :الحواجز( ح) 

 (1   6:  كل)دتسبب وتامب ة مارف  م هذه كةشجكرة 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 يوضت عشوابية وضع حواجز المشاة بشوارع مدينة العريش( 5)شكل 

ايةةا   التهةا متواةةعة هةى بعةو ال ةوارع الرئيسةية وهةى بعةو ال راعةا  البينيةة بةين الكتة   :وحدات اإلنارة الليلية( خ) 

 (.  7: ك )نوية مهملة هى كاير من األ يان  وان وجد  هب الة سيئة العمرانية وال وارع الاا

          

 .يوضت عشوابية و قلة اسجخدام وحدات اإلنارة الليلية فى ميدان الرفاعى بمدينة العريش( 5)شكل 
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المروريةة علةى رخةتقف ت توجد  بكة ر ةارا  مةرور ةةوئية بالمدينةة  باإلةةاهة الةى ان العقمةا  : الفتات المرور( د) 

عير موجود  هى معظم  ةوارع المدينةة و ميادينهةا و ان وجةد  هةى بعةو األمةاكن ( توجيهية  ت  يرية  رر ادية)انواعها 

 (.0: ك  )هبطريقة عير واة ة وعير مدروسة علميا  وعمليا   

                      
 

 .والجحذيرية من شوارع مدينة العريشيوضت اخجفاد اللوحات اإلرشادية والجوجيهية ( 0)شكل 

 غير موجودة فى كثير من شوار  و ميادين المدينة، ان وجدت فبأحجام و أعداد ال: حاويات و سالل النفايات( ذ) 

على اختقف انواعها   او الطريقة العلمية الص ي ة لتجميف المخل ا  (9:  ك  )تتناسج مف كمية المخل ا  الناتجة 

    .  مما يجع  كاير من الناس مجبرين على رلقائها هى ال وارع...و أ جامها

                                         

 .يوضت تهالك وعدم وجود سالل المهمالت بشوارع وميادين مدينة العريش( 0)شكل 
 

بيةةةف الهةةةدايا والم ةةةروبا  وعيرهةةةا مةةةن المةةةواد التةةةى ي تاجهةةةا المةةةار  والعةةةابرين  هغيةةةر موجةةةود   اك ةةةام :األكشةةةاك( ن)

أيةةةةا  وان وجةةةد  هبمجهةةةود هةةةردى مةةةن صةةةا بها الةةة ى يكةةةون عةةةاد  مةةةن الباعةةةة الجةةةائلين او المهم ةةةين و الةةة ين ت 

ومسةةةتعملى ال راعةةةا  يسةةةتطيعون هةةةى معظةةةم األ يةةةان ان يصةةةنعوها بطريقةةةة جيةةةد  أو ج ابةةةة او عيةةةر معوقةةةة للمةةةار  

 (.18:  ك )وك لم توةف بدون دراسة لتاايرها على جود  الصور  البصرية لل راعا  العمرانية . العمرانية

     

 . يوضت تواضع حالة أكشاك البيع وعشوابية تواجد الباعة بشوارع المساعيد و ميدان الرفاعى بالعريش( 11)شكل 
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   نجابي الجحليل  5

كإلست كتيجم كة جوم ة تنميه كةعم ك يه ةمل ، ك  تلبح ول   دةه وت فوره د ونا سره م رم كةمسرتجع كةعراةمم يستنفف كةمنطط 

ذكى إقتلا  وع  ي يستثم  قفركى كإل سا  دمب  يره كةمكرا  دكةمرجكر ، وجتمعراو وتجك  راو وتمسركاو  نجيتره كةجينيره دقيمره كةفينيره 

دحف  قا ج  كةبنرا  د ئح تره 1 ةعيش دوج ف كة ياف  م إيار ونظجوه  يئيه وتكاو هدكة ضاريه، يتمتع  ينا كةمجكينج  لا ه   غف ك

كةتن يذيه ونام هيئه كةتنطيط كةعم ك م لجنا  وسئجل مح إمفك  د إق كر د و كوعه كةمنططاى كةعم ك يه م م كةمسرتجع كة رجوم 

ونططراى كةتنميره 111  كر د و كوعره د وتا عره تن يرذد كإلق يمم د كةم  م د لذةك و كقبره تطبي نرا، د لجرذ  ورح كةكرل إمرفك  د إقر

كةعم ك يه  م نجونا كةشاول ةمفينره كةعر يش، د  م كوعره ورجك  قرا ج  كةبنرا  دئح تره كةتن يذيره  جرف ك  تج يرع كةمنرام دك رح ورفكو 

،  اإل را ه كةرم 111كةعم ك يره اإل ا ه كةم كةم د ه كةكبي ف  م إوكا يه كإلستعا ه  م كلر  كةب رجو دكإلستشراركى كةمعنيره  اةتنميره 

دوج  أون ف أخ ع هم ونا  كةمج س كة جوم ة تنسيق كة ضارع، د و ل    جو كةبنا ، دقف قاوت هذه كألون ف وجتمعه  جنرف 

، دكةتررم د رر ى أسررا  م مررم يمكررح كإلمتمررا  م يرره  ررم د ررع كة  ررجل كةتن يذيرره 111لبيرر   ررم إمررفك  كةررفئحل دكةكررج كى كإلر ررا يه

 ك يرره ممجوراو، د وشررالل تلررميغ كة  كغراى كةعم ك يرره د وسراركى كة  لرره خلج رراو، أيضراو ةررغ ينمرل قررا ج  كةبنررا  ة مشرالل كةعم

دئح ترره كةتن يذيرره  رر درف ك  تنشررا  كررل و ا ظرره إ كرف ماورره ة تنطرريط دكةتنميرره كةعم ك يرره، تتررجةم  كخررل  طاقنررا كإل كرع كة يررام 

كةتنطيطيه د كةبناحيه ةمنايق إستعمائى كألرك م كةمنت  ه د  ر كو  د أدةجيراى  إمفك  كةمنططاى كةت لي يه يب او ةإل ت كياى 

وش دماى كةتنميه كةمتكاو ه  اةمنطط كإلست كتيجم كةعام كةمعتمف ة مفينه دذةك  جكسطه وح تعنف كةيه وح كةنب ك  د كإلستشرارييح 

لما  ص كة را ج  م رم ك  تعر إل كإل كرف 111يغ كةم ا ظهدكةجناى كةمتنلله كةم يفيح ةفع كةنيئه كةعاوه ة تنطيط كةعم ك م إلق 

كةعاوه ة تنطريط د كةتنميره كةعم ك يره  كخرل كةجحرفف كةم  يره وشر دة كةمنطرط كإلسرت كتيجم كةعرام، دتت  رم وطحظراى كةمرجكينيح 

يتسرغ ( كةفركسرهونط ره )، م رم كةجا رب كألخر   جرف ك  كةج رع كة راةم ةمفينره كةعر يش 111دكةجناى ذكى كةل ه دكةمج س كةشعبم

 اإلهمال كةتام  م تن يذ لثي  وح كةمنططاى كةمعتمفف، حيث ك  وا تغ تن يذه م م أرإل كةجكقرع غير  وتجك رق ل يراو ورع ورجك  قرا ج  

، يعنم 111ئح ته كةتن يذيه ذكى كةل ه،  اإل ا ه كةم وناة ته ةما در   اةم وعياى كةع ميه وح أ ةه إر ا يه د لج كى  نيه كةبنا  د

ذةك ك  هناك  ججف لبي ف  يح كةنظ يه د كةتطبيرق منرف ت يريغ كةج رع كةر كهح ة لرجرف كةم حيره ةمفينره كةعر يش وتمرثطو  رم كهمرال 

 بت  يرل 1 ةعم ك يه دوساركى كة  له، دكةتم تغ كةت لي  م ينا  اة   ف كةسا  ه وح هرذه كةفركسرهكستنفكم منا     ش كة  كغاى ك

كةمشنف كة ض ع ةمفينه كةع يش حاةياو  جرفه و رب  لرجر لثير ف ورح كةمناة راى ة رجك يح كةبنرا  دكأل ةره كإلر را يه كةمنظمره ة بنرا  

او،  مرثطو  جررف ك  حرم كةمسرراميف  مرا ي تجيرره ورح وجمجمرراى د دكةعمر ك  ممجوراو د ةعنا رر   ر ش كة  كغرراى كةعم ك يره خلج رر

وجادركى سكنيه أقاوتنا كةفدةه م م و كحل تغ إهمال تنسيق د تنظيغ كة  كغراى كةبينيره  ريح كةعمراركى كةسركنيه، ر مرا  تيجره مرفم 

نارويره دوسراركى كة  لره إ ركونا  مح وي ك يه كةمش دة، وما ك ع كةم مفم إلمال تن يذ منا   تنسيق د  ر ش كة  كغراى كة

حتم كآل  رغغ ك نا و   وح كةم كيه كةعاوه د ت ع وسئجةيه تلرميمنا د تن يرذها م رم مراتق وتسسراى كةفدةره كةمسرئجةه مرح تن يرذ 

، د تغ كإللت ا   إقاوره كةعمراركى كةسركنيه 111كةمنططاى د كةتلميماى  اةلجرف كةمتجك  ه وع كة جك يح دكةم وعياى كةع ميه دكة نيه

 ط ،  اإل ا ه كةم كةط ق كألس  تيه كةتم ت  ط هذه كةمنايق  بعضنا، كوا  اقم منا     ش كةط ق د كة  كغاى كةعم ك يره   رف  

، 111أهم ت تماواو د ت لت وعظغ كألرإل رو يه خاةيه وح أع تنسيق أد تنظيغ، دكةذع أث   فدرف م م وج ف كةلجرف كةم حيه ة  م

ك   :05اى ة  رجك يح د أسرس دوعرايي  دأ ةره كةتنسريق كة ضرارع،  ع رم سربيل كةمثرال در   اةمرا ف دحتم وا تغ تن يذه ي مل وناة 

ي كمم منف إ فكر ت كخيص كةبنا  كإلةت كم  استكمال دكونراى كةمبنرم  مرا ي طرم كةعنا ر  كإل شراحيه دكةت ليبراى كةمنت  ره غير  

تن يررذ كألممررال كةلرر يه حيررت ت لررت وكشررج ه م ررم دكونرراى دقررف تررغ إهمررال ذةررك منررف 1 كةمكتم رره د كةظرراه ف ة عيررا  وررح كةشررارة

كةعماركى كةسكنيه دكةتم   ذى  ط ي ه دوجك  اى  نيه سيئه أ ى كةم ت  نا، د ت ف د تشرجه كةجكونراى كةنارويره ة مبرا م د كةترم 

إلسر جب،  اإل را ه كةرم تمثل وفرك  كة  كغاى كةعم ك يه كةنارويره  اةمفينره، دحترم  عرف  ريا تنا د ت ويمنرا ترغ تن يرذها  رن س ك

كستعمال   س وجك  كةبنا   م تشطيب كةجكوناى كةنارويه دكةتم ئ تناسب  يئه كةمنايق كةساح يه دكةتم ت تجع ذركى كةنرجك   نرا 

م م  سبه لبي ف وح كألوطح تتث   اةس ب م م لثي  وح وجك  كةبنا  دم م وفف  طحيتنا كة نيه دكةجماةيه،  م حيح ك ه    يل ورح 

ةم كوعه ةمي ك ياى د أدةجياى تن يذ كةمنططاى كةعم ك يه ة مف  كةمل يه، يمكح كةج جل كةم ح جل أ ضل  كثي  وما هرج ون رذ ك

حاةيرراو، د أيضرراو  تيجرره إل ن رراإل كةمسررتجع كإلقتلررا ع د  ررص كإلوكا يرراى كةما يرره ةشرر ي ه لبيرر ف وررح سرركا  كةمررف  كةملرر يه  

اى كةعم ك يه كةم يطه  نا  م كةمنايق كةتم تعتمف م م كةمجنج  كةنرا   رم تشرييفها ك ن ض وستجع تشطيباى كةمبا م د كة  كغ

لذةك يعج  كةج ع كة كهح ة مناة اى كةتم تظن   اةلجرف كةم حيه ةمفينره كةعر يش  رم لثير  1 د إقاوتنا  د  وتا عه إ كريه د  نيه

ح، دكستسنال كةنطا د كإلستكبار، د كةت  يف كألممم ةما هج وننا كةم أسباب أخطقيه تظن   م سجلياى خايئه لعفم كحت كم كة جك ي

وجوج    ض كةنظ  مح لج ه خطا أم  جكب  اإل ا ه كةم ك  كةكثي يح ي  ؤ  كة رجك يح د كة رجكحح كةمنظمره ة ب رث مرح ث ر كى 

( ورجكيح مرا ع/ وسرئجل )، أيضراو سر جك كةتعرايش د هرج ك  يعترا  كإل سرا  111ةمناة تنا دةيس ة  غبه  رم تن يرذها دكةتجك رق وعنرا

وظن  وح وظاه  كةت جو حتم يلبح و   وح حياتره كةيجويره  رط ير كه  راذكو ك مرا ياة ره،  رل د يسراهغ أيضراو   يا تره  اةسر جلياى 

كةنايئه، دكةتم تلفر ةيس   ط مح ك نا  دك ما مح هيئاى دوناى تمثل  م كحيا  لثي ف س طه تن يذيه وح دكوبنرا ك  تكرج  

تر كم  مرا يلرفر مرح وتسسراى كةفدةره ورح قرجك يح د ةرجكحح د أ ةره إر را يه ةتنظريغ د تنسريق كة  كغراى كةعم ك يره د قفدف  م كإلة
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وساركى كة  له، وما أ ع كةم ك تشار لثير  ورح وظراه  كةترفهجر  جميرع ك جكمره، دكةترم ك ربح ةنرا تراثي كو سر بياو م رم سر جلياى 

د كإلختيرار كة ير  ورتطحغ د يبيعتره د يعطيره كإلحسرا   راإلغت كب  رم  يئتره كةمجكيح كةعا ع حيث ت  إل م يه  جماو وح كةرذدق 

دمفم كةتعج  م رم ورا ت   ره م يره كهرجك  د أذدكق كألخر يح، لمرا ينرف  أونره د أوا ره د إسرت  كره، د سرطوته سرجك  كةلر يه أد 

ةررم  يررا ف حررفف كةت ررجو كةبلرر ع  معظررغ ونررايق ومررا ك ع ك1 كةن سرريه إل ت ررار كةبيئرره كةعم ك يرره ة  رريغ كةجماةيرره د كةنررفد  د كةتجررا س

كةمفينه، يعنم ذةك ك  كةلجرف كةم حيه كة اةيه ة   كغاى كةعم ك يه كةنارويه، دوساركى كة  له  مفينه كةع يش ةيست   ط  تيجه 

تن يذيره تعتبر  أسباب إقتلا يه، د ك ما  سبب كخطا  دوناة اى    يه ي جم  نا  عرض كةسركا ، دكيضراو وناة راى ت رجم  نرا كونر ف 

 اإل را ه كةرم كةت كخرم دكإلهمرال 111 وسئجةه مح تن يذ كة جك يح دكإلةت كم  ما در   األ ةه كإلر را يه دكةكرج كى كة نيره ذكى كةلر ه

 م تن يذ كة جك يح دكةمجك  اى كة نيه منف إ فكر تر كخيص كةبنرا ، د أيضراو مرفم وتا عره د و كقبره كإلةتر كم  اةمنططراى كةترم ترغ 

 رره م ينررا د  ررفرى  شررا نا ترر كخيص كةبنررا ، ومررا يسررنل م ررم لثيرر  وررح كةجنرراى دكأل رر ك  وناة رره وررا تررغ ت خيلرره وررح كةمجك 

، د كةذع يت ع  فدرف كةم كةمساهمه  م  يا ف تشجف كةلجرف كةم حيه ة مفينه لكرل  تيجره مرفم كسرتيعاب 111ونططاى د تلميماى

 كحمرراو تررت ع د ت ررج   ررم كةننايرره كةررم وشررك ه ماورره تعررا م وننررا كةمررف  د  د  نررغ كةمررجكيح د كةمسررئجل وررح ك  كةمناة رراى كةج حيرره

 111    كةمجتمعاى كةعم ك يه كةمل يه ممجواو 

 

 الجوصيات 2

  درف إ ركج منا     ش كة  كغاى كةعم ك يه د وسراركى كة  لره  رمح كألممرال كةترم ةنرا أدةجيره كةتن يرذ، خلج راو  رم  

ةما ةنا وح  در لبي   م ت سريح كةلرجرف كةم حيره ة مفينره،  نرفف وع نرا وذك ره دو  ر ف كةمف  دكةمجتمعاى كةعم ك يه كةجفيفف 

 1 ةم يف وح كةمجكينيح ة يارف هذه كةمف  دكإلقاوه  نا

  كةتشفيف م م أهميره كحتر كم كة رجك يح دكة رجكحح دكةم وعيراى كةع ميره دكة نيره كةمنظمره ةمنططراى تنسريق كة  كغراى كةعم ك يره د

، دكةمتا عرره 1كةمسررئجةه مررح وررج ف كةلررجرف كةم حيرره ةمفينرره كةعرر يش خلج رراو دكةمررف  كةملرر يه ممجورراو  وسرراركى كة  لرره د

كةمسررتم ف أل ك  كألونرر ف كةتن يذيرره كةمسررئجةه مررح تن يررذ كةمنططرراى كةمتع  رره  تنسرريق د تنظرريغ كة  كغرراى كةعم ك يرره د وسرراركى 

ع وستجع أ ك  كةكجك ر كة نيه كةمسئجةه مرح إمطرا  تر كخيص كة  له  اةمفينه، دكيضاو   درف كستم كر ت فيث د تطجي  د ر 

كةبنرا  دكةتجفيرف دكةلرريا ه دومارسره كأل شرطه كةتررم ترتث  م رم كةلررجرف كةم حيره ة مفينره، د  ررما  ك جا هرا  عفكةره د ل ررا ف د 

 1 تجك  نا وع كة جك يح دكةم وعياى كةع ميه دكة نيه

 ينيح كةملر ييح  إسرتنفكم كةجسراحل كةمناسربه مرح أهميره كإلةتر كم  راة جك يح د ت جيه كةرجك ة كةرفينم دكة نرغ كةلر يح ةرفع كةمرجك

كة جكحح كة نيه كةمنظمه دكةم ف ف ةتلرميغ د إسرتعمال كة  كغراى كةعم ك يره كةنارويره د وسراركى كة  لره، دكئ تكرج  كةملر  ه 

عاوره  م نجونرا كةع مرم دكة را ج م م رم كة   يه هم كةم  ك كةجحيف ةلنامه كآلرك  دكة ر كركى  رل يجرب ك  تتخرذ كةملر  ه كة

كةمفع كةطجيل  م كإلمتبار، حيث ك  كإلحت كم د كإلةتر كم  نرا سر جك إيجرا م ةملر  ه كةجميرع لمرا ك  مرفم كإلةتر كم  نرا سر جك 

 1س بم  ار كيضاو  اةجميع
 

 المراجع

 (1 هـ1426)، كةمم كه كةع  يه كةسعج يه،" ةيل وعاةجه دتنطيط كة  كغاى  م كةمف "د كرف كةشئج  كةب فيه دكة  ديه،  ] 1[

رساةه واوستي ، قسغ كةننفسه كةمعماريه، ( كةت جو كةبل ع  م ق ع كةساحل كةشماةم  مل )مبف كة طيف، و مف  ب ع،  ] 2[

 (1م2880)ه،ل يه كةننفسه  شبيح كةكجم، واوعه كةمنج ي

رسراةه ( كة جك يح دكةتش يعاى لم ف  أساسم  م كةتشكيل كةبل ع ةمرف  إق ريغ كةرفةتا)كةشاوم، أسما  ولط م مبف كةلمف،  ] 3[

 (1 م2886)واوستي ، قسغ كةننفسه كةمعماريه، ل يه كةننفسه  شبيح كةكجم، واوعه كةمنج يه،

، رساةه واوستي ، قسرغ كةعمرارف، ل يره كةننفسره، واوعره "ظ يه دكةتطبيقكةت جو كةبل ع  يح كةن"كةط ا ،  ينا أحمف لاول، ] 4[

 (1م2883)ميح  مس،

كةت جو كةبل ع د تاثي ه م م س جلياى كإل سا  دكستيعا ه ة   كغراى كةعم ك يره كةعاوره " مبف كةسطم، مم  و مف كة سينم، ] 5[

 (1م1997)مل يه ، كة اه ف، وج ه ومعيه كةمننفسيح كة"  وشق/ كة اه ف :   ث ت  ي م و ار   –

رسرراةه  لتررجركف، قسررغ كةننفسرره  ( كة  كغرراى كةعاورره  كخررل كةنسرري  كةعم ك ررم ة  رراه ف كةكبرر ع)سرر يغ، و مررج  يرره و مررج   ] 6[

 (1م2888)كةمعماريه، ل يه كةننفسه  اةمط يه، واوعه ح جك ،

 (1م2811)و ا ظه  مال سينا   –كةنيئه كةعاوه ة تنطيط كةعم ك م، كةمنطط كإلست كتيجم كةعام ةمفينه كةع يش  ] 7[

 (1م2815)واوعه كةمنلجرف، كةمج ه كةع ميه ةك يه كةننفسه"رؤيه إسطويه ةمناه  كةتع يغ كةمعمارع،"كةب ينم،  ك ع و مف ] 0[

 (1م2818) أ جظبم، –تلميغ كةشجكرة كة ض ع وج س أ جظبم ة تنطيط كةعم ك م،  ةيل  ] 9[

 28801ةسنه  / 119، قا ج  كةبنا  د كةطح ه كةتن يذيه كةلا رف  اة ا ج  رقغ 111د كرف كإلسكا  دكةم ك ق دكةمجتمعاى ] 18[

كةمسرط اى أسس د وعايي  كةتنسيق كة ضارع ة منرايق كةم تجحره د: كةجنا  كة جوم ة تنسيق كة ضارع، كةفةيل كإلر ا ع ] 11[

 (1 م2818)كةنض ك 

 (1 م2880)كةم ل  كة جوم ةب جو كإلسكا  دكةبنا ،  ةيل وعايي  تنسيق منا   كةط ق،  ] 12[
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كإل كرف كةعاوره  -"كألسباب دكة  رجل"وشك ه ك تشار كة ماوه  م كةشجكرة كة حيسيه  م وفينه كةع يش  م ا ظه  مال سينا   ] 13[

 (1م2889)اى د مغ كتناذ كة  كر كةتا ع ةمج س كةج رك ، ةمجكر  كةبيا اى ، و ل  كةمع جو

 (1م2880)د كرف كةبيئه ، خطه كةعمل كةبيئم ةم ا ظه  مال سينا ، ] 14[


