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 دراسة حالة منطقة روكسى بمصر الجديدة تأثير التلوث البصرى على الطابع المعمارى
 

 مجدى محمد قاسم
   األزهرجامعة  –ة كلية الهندس -قسم الهندسة المعمارية 

  البحث ملخص

تمتلك مصر العديد من المناطق التى تتميز بالطابع المعمارى و العمرانى المميز و الذى ينددر  تتدا المنداطق الترا يدة و  
ولكند  ندرى العديدد مدن م داهر التعددياا لليهدا والتدى سيو دتها , ذاا القيمة و التى يجب أن نتداظ  لليهدا و نعتندى بهدا 

لتى تؤ ر للى تلك المبانى و المناطق بتيث تشوه من رها مما تؤدى الى تلوث بصرى وهذا ما يتناول  البتث ظى البتث وا
معرظة معنى التلوث البصدرى و أنوالد  و مصدادره و أشدكال  و المشداكى التدى تتعدرل لهدا المبدانى و معرظدة األ طدار و 

ى المبانى سواء المبانى الموجوده ظى شوارلنا أو المبانى ذاا التلوى المقترتة للتد من التلوث البصرى و مدى تأ يره لل
كمدا يتنداوى البتدث معرظدة معندى الطدابع المعمدارى و , القيم  و المميز طابعدا والتدى بنيدا ظدى أوقداا سدابقة و ذاا تداري 

از تددأ ير التلددوث أهميتدد  و القدديم و المعددايير ال اصددة بهددا و تصددنيت المندداطق ذاا الطددابع و مددن هنددا سدديتناوى البتددث ب يجدد
كما سيتناوى البتث بالدراسدة الميدانيدة , البصرى للى المبانى ذاا القيم  و التى تتميز بالطابع المعمارى وكيفية معالجتها 

تطبيق ذلدك للدى أتدد المنداطق ذاا الطدابع المعمدارى المميدز وهدى منطقدة مصدر الجديدد  بصدفة لامدة و سديتناوى بصدفة 
بها لما تم ل  من منطقة تيوية بمصر الجديد  و سيتم معرظة تأ ير أشكاى التلوث البصرى   اصة منطقة روكسى و المتيط

 للى مبانى تلك المنطقة و معرظة السلبياا  وذلك بهدت و ع تلوى مقترتة لمعالجة أشكاى التلوث بصور  لامة و و ع
يتقدق بيةدة لمرانيدة مميدز  لتلدك  مقترتاا للتى لمنطقة روكسى بصفة  اصة يمكن من  اللها الوصوى الدى تدى مناسدب

  .  المنطقة 
 

 مقدمة 
إذا كانا مشكلتي اإلنفجارالسكاني والغذاء من مشكالا الددوى الناميدة بالدرجدة األولدى, ظد ن مشدكلة التلدوث تعتبدر مشدكلة  

يةدة بأنوالهدا إذ أصبح التلدوث بصدوره المتعددد  مدؤ را سدلبيا للدى الب. المعمور  بصفة لامة والدوى المتقدمة بصفة  اصة
و يعتبر اإلنسان هو السبب الرةيسي واألساسدي ظدي , المتعدد   كما إن  أرتبط بالتقدم الصنالى و التكنولوجى بصفة  اصة 

التوسددع = ) إتددداث لمليددة التلددوث ظددي البيةددة و هددور جميددع الملو دداا بأنوالهددا الم تلفددة ظدديمكن أن نددوجز بددأن اإلنسددان 
ظاإلنسددان هددو الددذع ي تددر   ويصددنع  و , ( اإلنفجددار السددكاني -سددوء إسددت دام المددوارد  -التقدددم التكنولددوجي  -الصددنالي 

 –تلوث المياه  –التلوث بالنفاياا  –تلوث الهواء ) يست دم وهو العنصر األساسى ظى إتداث التلوث بصوره المتنولة من 
نسددان بصددور م تلفددة و متنولددة و وهددى كلهددا  ددار  باإل......( -التلددوث البصددرى  –تلددوث التربددة  –التلددوث السددمعى 

كمددا  إن  دداهر  التلددوث , سدديتعرل البتددث هنددا الددى التلددوث البصددرى و لالقتدد  بالمبددانى ذاا الطددابع العمرانددى المميددز
البصرى واكبا ال ور  الصنالية, والتطور العلمى والتكنولدوجي الهاةدى ومزمدا الت د م الت دارى والتكددر العمراندى 

ن العربية, والذى تدث بمعدما تفوق معدما تطورهذه المدن والموارد واإلمكانياا المتاتدة الذى تعر ا ل  مع م المد
ويّعدد , و التى أدا الى تلوث وتشوه المدينة المعاصر  بصريا وظقدانها لعنصر التالؤم البصرى التى كاندا تتمتدع بد  قدديما

تالت األذواق وال قاظداا ت هدر صدور جديدد  وأنمداط مجاى العمار  والعمران واتداً من أبرز م اهر نه ة البالد ومع إ د
متباينة تؤ ر ظي البيةة البصرية مما كان ل  األ ر ظي زياد  التلوث البصدرع للمبدانى وإظتقادهدا للطدابع الجمدالي وهدذا يدؤدع 

هدذه , يدز  ظي تالة اسدتمراره إلدى تدراكم تلدك السدلبياا ظدي المبداني ممدا يفقددها جمالهدا وي فدي  صاةصدها المعماريدة المم
ال اهر  تم ى اليوم واتد  مدن أكبدر مشدكالا هدذا العصدر وإسدتمرار إنتشدارها للدى هدذا النتدو يهددد المسدتقبى العمراندى, 
وللي  يجب التصدى لهذه ال اهر  بواقعية وتدزم مدع الداد  تقيديم ودراسدة لكدى المدؤ راا امجتماليدة وال قاظيدة والسياسدية 

 .ى معالجاتها و التد منها والعلمية التى تؤدع دورا ظعام ظ
 

تهدت الدراسة الى التطرق بصور  موجزه لتأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى و  اإلسهام ظى : أهداف الدراسة 
و ع أسر و  وابط للتد من  طور   التلوث البصرى للدى المبدانى ذاا  الطدابع المعمدارى تيدث تمتلدك مصدر العديدد 

ويتطدرق البتدث الدى دراسدة ميدانيدة لمنطقدة مصدر الجديدد  بصدفة لامدة , ق ذاا الطدابع المميدزمن تلدك المبدانى و المنداط
 .موجز  و منطقة روكسى بصفة  اصة 

 
 

 



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
 :مفهوم التلوث  -1

يعرت التلوث كمسمى لام بأنة تدوث تغييرا سيةا ظى الشكى أو ظى الماد  نتيجدة لوجدود بعدل المدؤ راا ال ارجيدة يمكدن 
- :ال ال ة األساسية التالية رصدها ظى المجاما

 ويتم ى ظى تلوث الهواء بما يتمل  من أتربة ولوالدق ولدوادم سدياراا ومصدانع وورإ , إ داظة : التلوث البيةى
 . الى الم لفاا الصنالية والقمامة الناتجة لن أنماط التيا  الت رية 

  وزيداد  تركدة المدرور وزيداد  الك اظدة ويتم ى ظى إنتشار ال و اء الناتج لن تددا ى األنشدطة : التلوث السمعى
 . السكانية والسلوكياا غير المن بطة و اصة المتدهور  إجتماليا 

  ويتم ى ظى لددم تجدانر الطدابع المعمدارى والجمدالى للمبدانى نتيجدة لددم اإللتدزام بالتشدريعاا : التلوث البصرى
 . و الظ  العمرانية التى تتكم وتن م اإلرتفا  ومساتة البناء والشكى واللون

 
يعرت التلوث البصرى بأن  كى ما يتواجد من لناصر البيةة العمرانيدة التدى يصدنعها اإلنسدان : تعريف التلوث البصرى -2

تؤذى النا ر من مشاهدتها وتفقده اإلتسار بالقيم الجماليدة والتشدكيلية وهدى تدأ ير نداتج لدن رؤيدة مندا ر أو م داهر غيدر 
يددة متددتالةم مددع البيةددة الطبيعيددة أو المنا يددة أو الو يفيددة , وكددذلك مددع القدديم الجماليددة جماليددة مددن لناصددر البيةددة العمران

والت ددارية , وهددذا التلددوث البصددرى أي ددا يتواجددد نتيجددة سددوء الت طدديط أو سددوء امسددت دام الددذى يتسددبب لددن بعددل 
ة لإلنسان وهويت  الت دارية والتنميدة السلوكياا امجتمالية وامقتصادية ال اطةة , وهذا ما يؤ ر بدوره للى التالة النفسي

 .بشكى لام
 : تتنو  أنوا  التلوث البصرى الى لد  أنوا  وهى  :أنواع التلوث البصري -3
 . وهو الذع يتركز ظي  التلوث ظي مساتة صغيره جدا كدهان جزء من واجهة مبنى دون باقي الواجهة : التلوث النقطي-
اد التلددوث م دى ألمددد  اإلندار  بأو ددالها و لددم انت امهددا وأسدالك الكهربدداء و تم ددى ال طدوط إتدددى أبعد: التلووث الخطوى-

 . التليفون و الدشاا ظوق المباني 
ويتم ى ذلك ظى لمى تعدياا و تغييدراا ظدى واجهداا العمداراا سدواء كدان نداتج لدن العمدى ذاتد  أو :  التلوث المستوى -

ي صدور  تعليداا ارتجاليدة م تتمشدى مدع المبندي األصدلي أو ناتج لن است دام مصادر جديدد  ك  داظاا لناصدر تدي دة ظد
 إ اظاا ظتتاا أو تقفيى شرظاا 

وهو الذع يفقد المبني جوهره ون ام  وتصبح لناصره غير مرتبة وتنهار العالقة النسبية بين الشيء وما : التلوث الكتلي -
و تندداظر الطددابع مددع مددا يتدديط بدد  أو زيدداد  يتدديط بدد  مددن كتددى واألم لددة للددي ذلددك تجدداور مبنيددين مددن طددرازين م تلفددين أ

 امرتفالاا بطريقة مبالغ ظيها وسط مباني متيطة من ف ة امرتفا  
 
تتنو  مصادر التلوث البصرع تيث أنها ترتبط بالزمان والمكان بمعني أن المكان قدد يكدون : مصادر التلوث البصري  -4

 : التلوث الي هو مصدر التلوث وقد يكون الزمان ويمكن تقسيم مصادر 
يكددون مصددر التلددوث ذاتيدا لندددما يتسدبب الشديء ذاتدد  ظدي إتددداث التلدوث سددواء لنفسد  أو للبيةددة : التلووث الوتاتي -

 . المتيطة ويصبح وجوده شاذا للي البيةة المتيطة 
 . يتدث من البيةة المتيطة بالعمى المعمارع : التلوث المحيط -
متبادى وتتترك ظي  القدوع المسدببة لد  ظدي اتجداهين مدن الددا ى إلدى وظي  يكون مصدر التلوث :  التلوث المتبادل -

ال ار  ومن ال ار  للدا ى ويندر  تتا هذا التصنيت وجود مبندي تدديث جددا ظدي بيةدة قديمدة أو تاري يدة لهدا 
 .طابع ت ارع م تلت 

 

 : و تتنو  أسباب التلوث ألسباب يمكن إ تصارها ظى التالى  -: أسباب التلوث البصري -5
وتكمن ظي نقص اإلمكانياا المادية للدولة مما أدع الي تددهور البيةدة وإهمداى الن اظدة العامدة  :أسباب اقتصادية   -

وتجميى األماكن إم بالعناصر التجميلة المشوهة للعمران تتا مسمي تجميى الميادين العامة لدن طريدق الندواظير 
اللجدوء إلدى التلدوى الم تلفدة لعدال  المشدكالا بشدكى والتما يى ودهان واجهداا المبداني و بدردوراا الشدوار  و

 .يسمح بالتلوث البصرى 
وتكمدن ظدي اإلهمداى ظدي تمايدة البيةدة والمتاظ دة للدي الن اظدة العامدة واذالدة التعددياا واألشدغاى  :أسباب بيئية  -

 .الملو ة للبيةة صتيا وبصريا 
ة العمرانية بالتباطؤ ظي تى مشاكى العشدواةياا وتكمن ظي التمادع واإلصرار للي تشوي  البية :أسباب عمرانية  -

إ اظة الى األهماى ظى ألماى الصيانة للمبدانى و ألمداى التنفيدذ , سواء الناتجة لن المنطقة بذاتها أو الواظد  إليها 
 لبعل المبانى   

المبانى و تردى وتكمن ظي ظقد الولي والتر الجمالي والجهى الشديد ظي المتاظ ة للي البيةة و :أسباب ثقافية   -
 .إ اظة الى بعل السلوكياا اإلجتمالية ال اطةة , مستوى الذوق العام لبعل مالك العقاراا و القاطنين 

وتكمدن ظدي الت دارب الوا دح ظدي لمليداا ات داذ القدراراا بدى وتجاهدى رأع  :أسباب متعلقوة بمتخوتي القورار  -
و  و  هذه القراراا لألهدواء الش صدية والمصدالح  العلماء وال براء ظي ك ير من المجاما المتعلقة بالعمران

 .الفردية 
وتكمدن ظدي ال لفيدة التعليميدة ظدي مجداى العمددار   :أسوباب متعلقوة بمسوتوي الووعي لودي المصومميخ والمخططويخ -

والت طيط العمراني وتصميم المواقع والتي تتتا  إلى المزيدد مدن امهتمدام بتددرير منداهج الجماليداا المعماريدة 
 .نية لير ظقط كن رياا بى كدراساا تطبيقية والعمرا

وتكمن ظي  عت اإلمكانيداا اإلجراةيدة لندز  الملكيداا التدي تمدارر أنشدطة د يلدة للدي المنطقدة أو  :أسباب إجرائية  -
 .ظيما يتعلق ب زالة التعدياا و ل لة المنطقة وتقليى الك اظاا 



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
التي تستهدت تى مشاكى المنطقة بى وامبقاء للي المنطقدة وتكمن ظي التباطؤ ظي القراراا السياسية  :أسباب سياسية  -

 .كما هي دون متاولة التد ى اإليجابي ظي امرتقاء بها 
وتكمدن ظددي لدددم تصددع القددوانين لالسددتعماما الغيدر مناسددبة والد يلدة والتددي تددؤدع إلدى ظقددد المنطقددة  :أسوباب إداريووة  -

 البيةة صتيا وبصريالطابعها الت ارع العريق بى والتي تؤدع الى  تدهور 
وهى تنو  و تغير التشريعاا المن مة للمبانى و  طدوط التن ديم ممدا يسدبب سدببا رةيسديا ظدى إسدتغالى ذلدك ظدى  :أسباب قانونية  -

كما لدم وجود  وابط رةيسية لتر يص واجهاا المتالا و التعامى مدع المبدانى القاةمدة ذاا الطدابع المعمدارى , تشوية المبانى 

 المميز 

وهى تتعلق بالتقدم العلمى المستمر ظى كاظة أنوا  الصنالاا و المعلوماا مما أدا الى إست دام النار :تكنولوجيه ب تقنية وأسبا -

 تلك التطوراا ظى معيشتهم مما أ را للى المبانى ظى إ اظة تلك التكنولوجيا و التى  لم تكن موجوده لند إنشاءها 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يوضح تأثير التلوث البصرى على اإلنساخ( 1)شكل                                                                                                       

 

تعتبر المبانى ذاا الطابع المميز لامال أساسيا ظى تشكيى : المشاكل التى يتعرض لها التراث المعمارى والعمرانى-7
( 1)رانى آلى مدينة أو منطقة لذا يمكن تتديد تلك المشاكى و ال واهرالسلبية المترتبة لنها ظى الجدوى التراث المعمارى و العم

:كالتالى  
عليها المترتبة السلبية الظواهر و الطابع على تؤقر التى المشاكل يوضح( 1) جدول  

 
المترتبة السلبية الظواهر   المشكالت 

البشري بالعامل تتعلق مشكالت: أوال  

 األصليين السكان  متى ليتى القيمة ذاا للمناطق اإلجتمالى التركيب يرتغي
 للتعامى مؤهل  وغير الموقع إلى متنتمي ت اريا أقى بمستوى آ رين سكان

 بين اإلرتباط و عت المنطقة تدهور إلى أدى مما المباني من النولية هذه مع
بهم المتيط المعمارع التراث وبين السكان  

 مناطق إلى القيمة ذاا للمناطق صلييناأل السكان هجر 
 األساسية المتطلباا تلبية إمكانية لدم بسبب تدي ة أ رى
الترا ية بالمناطق للسكان  

1 

 الى أدى مما للمبانى والجمالية التاري ية باألهمية لديهم الولي وإنعدام قصور
وتلفها للمباني الدا لية العناصر تدهور  

 إن فال نتيجة المباني هذه عم والالمبامه امست دام سوء
المناطق هذه لقاطني والت ارع والتعليمي ال قاظي المستوى  

2 

 األلطاى ستمرار إو الوقا مع والواجهاا المباني هيكى للى ال ار التأ ير
و الظ  الصتي  الصرت ألطاى م ى بالمباني ال ار  . 

 هذه للى للتفا  الالزمة الدورية الصيانة ألماى إهماى
 ولدم للسكان اإلقتصادع المستوى إن فال نتيجة يالمبان

العالية الصيانة نفقاا تتمى للى قدرتهم  

3 

 كجزء المبنى ش صية وتغيير المتكاملة البصرية الصور  للى السلبي التأ ير
المتيط العمران من  

 اإلطار لن منفصلة كوتداا الترا ية بالمباني اإلهتمام
المتيط العمراني  

4 

الوقا مع والتعدياا لإلهماى والتعرل صيانةال ألماى توقت  هجر  أو تالتها سوء نتيجة المباني لبعل اإلست دام إنعدام 
آ ر مكان إلى مالكها  

5 

 أو األظقي المستوى للى سواء واإل اظة بالتعديالا المبنى ش صية تغيير
معا كليهما أو الرأسي  

 

 تعديى أو بالتذت بالتد ى المعمارع النمط للى التعدع
األجزاء بعل  

6 

 بالتواةط تكسير من ذلك يصاتب وما وتشويه  المبنى جمالياا مرالا  لدم
ظ . و ال  

 ما أو التكييت وتداا م ى التكنولوجية المستتد اا إ اظة
و الظ   وةية إلالناا من شاب   

7 

المميز المعمارع وطابع  األ ر وطمر تشوي   8 تشطيب د إلا م ى مدروسة الغير الصيانة ألماى إجراء 

تكمن خطورة التلوث البصري في ارتباطها بالدرجة  :خطار التلوث البصريأ-6
األولى بفقد اإلحساس بالجمال و انهيار االعتبارات الجمالية وعدم الرضا والقبول للصورة 

ويؤدي ,  القبيحة وانتشارها حتى أصبحت بالمقياس المرئي للعين عرفًا وقانونًا موجوداً 
في نفسـية اإلنسان, تبدأ آثار التلوث بالمشـكالت النفسية مثل  التلوث البصري إلى التأثير

التوتر والضيق والعصبية الزائدة والسلوك المضطرب والضغط النفسي وتزداد سوءًا 
لتصبح أمراضًا جسـدية مثل ارتفاع الضـغط والقلب والسـكري وأوجاع المفاصل والقولون 

اصحاب االختصاص اعادوا طبيعة  الفتًا الى أن بعض األطباء, وصعوبة في التنفس
االنفعاالت الناتجة عند اإلحساس برؤية مؤثر بصري سلبي لزيادة افراز مادة األدرينالين 
وهي المادة الهرمونية التي تفرزها الغدة النخامية عند االنسان , مترجمًة بذلك ما رأته 

ضة المعدة , ويرفع العينان وأرسله المخ لتفرز الهرمون الذي يرفع بدوره من زيادة حمو 
كما قد تؤدي رؤية مؤثر بصري إيجابي , مستوى ضربات القلب, وبالتالي سرعة االنفعال

بالشعور بالجمال , وبالتالي زيادة إفراز مادة الكورتيزون في الجسم الذي يقلل من 
اإلحساس بآالم الجسم أو مفاصله والسيما من يعانون من أمراض الروماتيزم , وبالتالي 

وهذا ما يفسر لماذا زادت مساحة العدوانية ,  إلى الشعور بالراحة والهدوء النفسييؤدي 
والسلوكيات الحادة بين مجتمعاتنا وبخاصة في المناطق العشوائية والشعبية المكتظة 
بالسكان وبالمؤثرات السلبية عنها في المناطق المخططة والجديدة والتي تتمتع بقدر من 

يوضح األمراض التى يسببها (  1) و الشكل رقم  بية أي الجميلةالمؤثرات البصرية اإليجا
 التلوث البصرى على األنسان

 



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
ظنيا ومعتمد  مدروسة غير بأساليب الواجهاا  

 تلفياا إلتداث  المالك بعل وإتجاه إقتصاديا ترجمتها للى القدر  لدم
إقتصاديا باألرل واإلنتفا  المبنى لهدم متعمد   

للمبنى والتاري ية الجمالية القيم  إدراك  عت  9 

من  أجزاء أو األ ر تلت إلى يؤدى مما المتعمد غير اإلهماى  وترميم صيانة لند العلمية الدولية اإلشتراطاا إتبا  لدم 
 األ ر

11 

بيئية مشكالت: ثانيا    

تفاقمها لند  المبنى سالمة تهدد بصور  المبنى من األجزاء هذه تلت  للغازاا بالمبنى المست دم  المواد بعل مقاومة لدم 
........والبكتريا والفطرياا واألتربة  

 

1 

 المبنى سالمة تهدد بصور  الوقا مع تزيد قد التي والتشققاا شروخال تدوث
 لبع ها غيرمتساوع هبوط تدوث إلى ويؤدى المباني أساساا للى يؤ ر

لليها كبيرا  طرا ويم ى  

 الجوظية المياه   منسوب إرتفا  نتيجة التواةط  الى المياه ورشح تسرب  

 يرااالتغ لن الناتجة واإلنكماإ التمدد لملياا تتابع
الجوظية المياه منسوب تذبذب و الترار  لدرجاا المستمر   

 
2 

إقتصادية مشكالت: ثالثا  

 هذه ظي تتركز ما غالبا والتي والتدمير بالهدم المبانى للى التعدياا تشجيع
 المناطق

المدينة وسط مناطق  اصة بالمدن  األرا ي قيمة إرتفا   1 

الصيانة اىأللم المستمر  المتابعة للى القدر  لدم  

المباني لهذه الالزمة واإلصالتاا  
لمشرولاا الالزم التمويى مصارد نقص  

ومعماريا لمرانيا الترا ية بالمناطق اإلرتقاء  
2 

 التكومي اإلشرات ولدم والمناطق المباني لهذه المطلوب التكومي اإلهماى
لتمايتها والالزم الكاظي . 

هبهذ اإلرتقاء لن التكومية اإلمكانياا قصور  

وإللتبار كاظية ميزانياا وجود لعدم المناطق  

الدوى ظى  اصة ال رورياا غير من ذلك  

 النامية

3 

و الظ  العشواةياا  هور ب ستمرار المناطق هذه وتهديد اإلسكان مشكلة تفاقم  مناسب ع ماد تعويل أو بديلة سكنية وتداا وجود لدم 
المناطق هذه تفريغ ظى الرغبة ظى . 

4 

سياسية تمشكال: رابعا  
 تاما ظي المطبقة العقوبة ل عت وذلك  األبنية للى التعدع للى سالد

 لدم جانب إلى راد  غير يجعل  مما المتعمد اإل رار أو الهدم أو التعدع
إزالت  يمكن م واقع أمر إلى التعدياا هذه لتتتوى األتواى من ك ير ظي تطبيق   

 األبنية لكت للتفا  الالزمة والتشريعاا القوانين غياب
بها المتيط بالعمران يتعلق ظيما و اصة  

1 

 األبنية صيانة ظي المتلياا دور تن م تشريعاا وجود لدم  األبنية للى التعدع للى سالد
بها المتيطة البيةة وتماية القيمة ذاا . 

2 

 بأساساا اإل رار وبالتالي القيمة ذاا المناطق دا ى التدي ة العماةر إرتفا 
 البيةة تشكيى وتغير البصرية الصور  وتشوي  القديمة الترا ية انيالمب وتواةط

 ذاتها

 البناء ألماى بتن يم  اصة وتشريعاا قوانين وجود لدم
القيمة ذاا المناطق دا ى  

3 

:وتقنية تنظيمية مشكالت اخامس  

 م صور  ظي الشوار  ومساراا بعرول المناطق تلك  شوار  تصميم تم
 وتغيرالتكوين السياراا إنتشار مع و  اآلن وسرلتها التركة تجم مع تتناسب

 المناطق هذه دا ى إلى السيار  د وى مسألة أصبتا المناطق لهذه اإلجتمالي
 بسبب سواء المباني بتلك  أ رار من تسبب  لما ن را  المشاكى أبرز من واتد 

العادم لن الناتجة الكبريتية الغازاا بسبب أو اإلهتزازاا  

 وأتجام  أنوال  بم تلت اآللي النقى بد وى السماح
(  ال .........موتوسيكى/  سيار /  أتوبير)  

 

 

 
يمكن رصد بعل أشكاى التلوث البصرع وم اهرها من  الى النقاط التاليدة و هدى للدى  -:أشكال التلوث البصري على العمراخ -8

و لكن تم إيجاز الشاةع منها و المؤ ر للى المبانى ذاا الطابع سبيى الذكر م التصر تيث تتواظر العديد من الم اهر األ رى السلبية 
 :  المعمارى

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
 
 
 

o  اختالف دهان واجهات المباني وخاصة فى المبانى ذات الطابع المعمارى 
o الطابع بدون أى موافقات أو مراجعة مع الجهات المسؤولة التعليات فوق المبانى ذات 
o سوء التخطيط العمراني لبعض األبنية سواء من حيث الفراغات أو من شكل بنائها 
o  تنوع حد الشوارع من بروز و غطوس للمبانى ناتجه عن تغير خطوط التنظيم 

o هفات العمفارات وجود أجهزة التكييفف و أسفالا الكهربفاء الظفاهرة ونشفر الغسفيل ففي الواج
 السكنية 

o  التقنيفففات الحديلفففة للمعلومفففات و التفففى تتملفففل ففففى وجفففود مقويفففات األتصفففال للتليفونفففات
المحموله أعلى أسطح العمارات و أنتشار األطباق الهوائية بشكل عشوائى على اآلسطح 

 و البكونات  
o أسولوب وضوع البضواعة وجود الالفتات ولوحات اإلعالنات المعلقة في الشوارع بألوانها المتضاربة و

واسووتلالل رصوويف المووارة مووخ قبوول أصووحاب المحووالت بالكاموول و إسووتخدام المظووالت فوووق المحووالت 

 التجارية مما يجعلها عرضة لتجمع األوساخ والقترات

o    تبايخ أشكال المنشآت بيخ القديم والحديث في الموقع الواحد وبروز فارق بيخ تقنيوات وموواد البنوا

 
الواجهات تغيرألوان يوضح( 2)شكل  

 
 
 
 

 .  

 
  الشارع حد تغير يوضح( 3)شكل

 
 
 
 

 .  

  



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح تلوث الشوارع باألعالنات( 9)شكل مداخخ المطاعم تلوث المبانى    ( 8)شكل     زيوضح تأثير سلبى للكبارى الحديدية على المناطق تات الطابع الممي( 7)شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح تأثير العشوائيات( 12)عوادم السيارات و تأثيرها على المبانى        شكل( 11)يوضح تليير الطابع فى نفس الشارع             شكل( 11)شكل     

 
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o تففم  تففرا واجهففات مبففاني دون  كسففاء  وتنفيففذ واجهففات المبنففى مخالفففة للواجهففات التففي
 تصميمها و اعتمادها

o انتشار قطع األشجار وعدم زراعتها بالمناطق المتنوعة والميادين العامة 
o  أعمدة اإلنارة في الشوارع ذات التنوع فى اإلرتفاعات والتى ال  تتناسب مع الشوارع 
o  صناديق القمامة بأشكالها التي تبعفث علفي التشفاؤم و رمفى المخلففات مفن القمامفة ففي

 اء وحول صناديق القمامة األراضي الفض
o  دور التكلفة المادية في تحديفد مفواد التشفطيب النهائيفة التفي تحفدد الشفكل العفام للمنشفأ

فأحيانًا يقفف المالفا حفائاًل دون اعتمفاد مفواد تشفطيب معينفة تضففي علفى المبنفى شفكاًل 
 جمياًل ويفضل مواد أخرى أقل تكلفة وجمااًل قد تشوه المبنى

o مخططين في هذا التفدهور واالنفزالق المعمفاري بطريقفة مباشفرة عفن ساهم المعماريين وال
 طريق  رضاء نزعات و أهواء المالا بما يسمي بالمعماري العملي 

o  وجود االشغاالت التي تتم بدون تصاريح فهي نتيجة طبيعفة التهفاون ففي تنفيفذ القفوانين

 
 بأجهزة المبانى تشوه يوضح( 5)شكل

  االسالك و الهوائية األطباق و يفالتكي

 
 
 
 

 .  

 
 المبانى تشوه يوضح( 6)شكل

مشوه بشكل األسطح أعلى باألعالنات  

 
 
 
 

 .  

 
  المعمرة األشجار قطع( 11)شكل

 
 
 
 

 .  

 
  بالشوارع الباعة( 13)شكل

 
 
 
 

 .  



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قصرإسكندرر بالمنصورة و عرضه للبيع والهدم         ( 15)شكل   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ىإهمال الصيانة للمبان( 17)شكل                                                                                        
 
 

 أبراج الهوائيات( 16)شكل                                                                       
               

 
 
مبد من تتديد العالقة  ما بين للم الجماى والتشكيى العمرانى والبصرى من :تأثير التشريعات على التلوث البصرى  -9

المن مة للبناء من جهة أ رى للى ذلك ونتيجة لوجود قصور ظـى تلك القوانين أدى و تؤ ر التشريعاا والقوانين , جهة
الى إستغالى النار ذلك ظى زياد  التلوث البصرى من التعدياا الم الفة للقانون و إستغالى  غرات  لذا مبد من تصر 

  : لقوانين البناء التى لهـا تـأ ير للـى  اهر  التلوث البصرىو تعديلها  وهى
 قانون توجي  وتن يم ألماى البناء ـ

ـ قانون الت طيط العمرانى, والقرار الوزارى بتجاوز التد األقصى للبناء, وقراراا المتـاظ  التى يمكن أن تؤ ر تأ ير 
  سلبى

  ـ قوانين المتاى العامة,وأشغاى الطرق العامة,وتن يم اإللالناا للـى مسـتوى التفاصـيى العمرانية
من التلوث البصرى و مدى تطبيق القوانين للى كاظة المستوياا و لدم اإلهماى ظى تطبيق العقوباا  وذلك بهدت التد

  . الرادلة للى كـى مـن يتسبب ظى ال رر العام بتلك المبانى
للتد من التلوث البصرع الذع يعطي للمشداهد صدور  غيدر تقيقيدة   :الحلول المقترحة للتخفيف مخ التلوث البصري -11

يش  من نه ة ت ارية لمرانية ومعمارية كبير  مبد من أن يتعاون المعنيون من ظةاا المجتمع الم تلفة وأصدتاب لما نع
 : العالقة ظى و ع أسر قد تسالد ظي التد من التلوث البصرع للمدينة و يمكن تو يح بع ها كالتالى 

o  صور من صور التلوث البصرى و  بتيث م يسمح بأى   8002لسنة  ١١١لمى تعديآلا ظى قانون لقانون رقم
 تطبيقة بصرام  للى كاظة المستوياا و توظير السبى اآلزمة لذلك و تكاتت كاظة الجهاا التكومية ظى تفعيى ذلك  

o  تشددديد الرقابددة مددن قبددى األتيدداء للددى المقدداولين والمددالك ب ددرور  املتددزام بتنفيددذ مددا تددم التمدداده مددن م ططدداا
 نون ال اص بذلك للى الم الفين  وواجهاا وألوان و تطبيق القا

o  ًرظددع المسددتوى الفنددي للمعمدداريين المسددؤولين بالجهدداا الم تصددة  لددن إجدداز  التصدداميم المعماريددة و صوصددا
 تصاميم الواجهاا وألوانها ومواد تشطيبها 

o و ع تواجز من األشجار تسد المنا ر الغير المرغوب ظيها والتي تسيء بصريا. 
o اء أو اإلصالح أو الترميم بعمى واجهة مزيفة من البالستيك المقوى أمام الواجهاا المراد إلزام مقاولي ألماى البن

القيددام بألمدداى البندداء أو التددرميم لهددا مددع رسددم الشددكى النهدداةي للواجهددة بدداأللوان وال ددالى وجميددع التفاصدديى للددى 
د مدن شدداا معدنيدة وم لفداا الواجهة المزيفة وذلك للتفدا  للدى الشدكى العدام للمديندة ولتجدب مدا يدراه المشداه

 . ألماى البناء ومنعاً للتلوث البصرع من ال هور وتزاى هذه الواجهة المزيفة بعد انتهاء العمى ظي المبنى
o  م بد من و ع تصور من ذوع ام تصاص الفني وامجتمالي لتتديد اإلطار العام للترية الش صدية المعماريدة

ا للعمى  من نطاق تلك التدود ولددم تجاوزهدا تفا داً للدى الدذوق العدام والعمرانية لمالك المنشأ  وبيان تدوده
للشكى العام للمنطقة  وتفا اً لتقوق المجاورين ل  وأن يت دمن ذلدك التصدور مددى التريدة المعطدا  لد  م تيدار 

ل ار  وأمام بيت  وألوانها والفتتاا واأللماى الجديد  التي ت هر ظوق سطح المبنى ويمكن مشاهدتها من ا واجهاا المبنى
 من م الا للسياراا ورصيت للمشا  وزرالة تجميلية 

o  و ددع  ددوابط متدددده و من مددة لتطبيددق قددانون البندداء للددى المبددانى و المتددالا التجاريددة و  اصددة بالمبددانى ذاا الطددابع
 المعمارى المميز 

o مدد ل طدوط التن ديم لعددم تغيدر  طدوط املتزام بقوانين تتاظ  للى الت طيط العمراني السليم و و ع م ططاا طويلدة اآل
 التن يم من وقا الى وقا أ ر و  اصة بالمناطق التى توجد بها مبانى ذاا طابع معمارى مميز 



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
o مبد من ظرل قوانين صارمة للتفا  للى البيةة من التلوث البصرع 
o  اصة المراتى امولي مدن التعلديم لال  هذ  المشكلة ينبغي ان يتم للي لد  مستوياا نذكر منها للي المستوع التعليمي و

لن طريق نإ الولي ال قاظي بين الطالب ظيما يتعلق بالبيةة الن يفة واهميتها وكيفية التفا  لليها نشر الولي ظي المجتمدع 
ه باست دام وساةى املالم المسمولة والمقروء  للتولية باهمية البيةة مع مرالا  است دام اساليب جذابة ومبتكر  لجذب انتبا

 المشاهد
o انشاء هيةة مستقلة لتجميى الشوار  و ازالة الملو اا البصرية  
o نشر الولي و ال قاظة البيةية لدى المواطنين 
o إلداد مناهج دراسية لجميع المراتى التعليمية تهتم بالجوانب البيةية لدى الطالب 
o ت صيص شرطة للتفا  للى البيةية و تجوب الشوار  لمنع مصادر التلوث البيةي 
o تفعيى دور من ماا المجتمع المدني ظي امهتمام بالتفا  للى البيةة 
o إلزام رؤساء األتياء بعمى دورياا متابعة للى الشوار  بمشاركة شرطة مت صصة للتد من مسبباا التلوث البصرع 

 
ا ظي تقيقة األمر لير ولكنه, قد يعني  مناً اإلشار  لوجود شئ متميز ذو قيمة" الطابع " إن التعبير بكلمة :الطابع  -11

وي تلت الطابع المعمارع من مكان . إم تسجيى مركب يعكر الواقع امجتمالي وال قاظي للجمالة ظي مكان و زمان ما
آل ر ظيكتسب  صوصيت  با تالت المقيار والتجم واأللوان ومواد اإلنشاء ولناصر الز رظة , كذلك من التشكيى 

ظالتفا  , وبذلك يسالد طابع المكان للى التأكيد بأهمية ش صية الفرد ظي المجتمع الفراغي و امنشطة التي تمارر ب  
ظيكون ل  أ راً للى سلوك  وقيم  وتمسك  , للى الطابع يؤكد للى التفا  للى ش صية المكان واإلنسان الذع يعيإ ب 

 بمعتقدات  ومبادة 
:وت م  ال ة مستوياا متميز  وهى : مكونات الطابع -12  

o  الطبيعية من   والذع يتوع مالمح الموقع والمو ع والعناصر: المتتوى المادع العمراني والطبيعيمستوى
 .األرل والهواء والنباتاا والمناخ وغير ذلك

o  مستوى المباني والمنشآا وي م المعمار ولغة المعمار والتعبير المعمارع و مفرداا العمار  ومكوناتها وتشكى
 .نمعا أهم ركاةز طوابع األماك

o  م هر“المستوى ال الث ظي مكوناا الطابع  وهو األصعب ادراكا واألهم تأ يراً وهو التشكيى العمراني أو ”
العالقة بين كتى : العمران والذى يصت ظن أو  اهر  التفالى والعالقاا التبادلية بين األبنية ظي أبسط مكوناتها 

ومن وماا الفراغاا العمرانية ومكوناتها,     وأنماط ,المباني والفراغاا البينية , وك اظة البناء وارتفالات
 والمدا ى والبواباا أو العقود, وغير ذلك والمساراا, والواجهاا المجمعة والمباني المميز  , 

وتكمن أهمية الطابع بكاظة مستويات  ظي المتاظ ة للى القيمة الت ارية العالمية والمتلية للمناطق  ومن  م يت ح أهمية 
وأدواا التفا  للى الطابع المعمارع والتي تؤدع بدورها إلى تتقيق امندما  والتجانر بين القديم والتديث ظي  أساليب

البيةة المشيد   وتعد مشرولاا امرتقاء العمراني  رور  للنهول بالمجتمعاا القاةمة والبيةاا المشيد  وب اصة 
  0المتدهور منها 

 

هو مجمولة من الصفاا وال واص التي تميز مو ولاً معمارياً لن غيره, وينتج باملتماد للى :الطابع المعماري  -13
ويتتدد الطابع ألع ( وش صية المعمارع المواد, اإلنشاء, البيةة, المناخ,) ك ير من األسر وتتا تأ ير بعل المؤ راا 

 :مبنى بالمالمح اآلتية
 -  ك اظة ونولية التفاصيى  -األلوان  –نسبة السد إلى المفتوح   -تغلب ال طوط الرأسية أو األظقية   -القيار والنسب

يلية أو و يفية أو كما مبد من تواظر  صاةص وسماا ولناصر شكلية أو تشك, مواد االتشطيب   -لرل الوتد  البناةية 
بيةية أو لونية أو لالقاا مكانية أو هندسية أو غيرها, موجود  ومتكرر  ظي العمى المعمارع مما يعمى للى إ فاء نو  

 .  من الوتد  التشكيلية ظي ذلك العمى
لطابع ينمى اإلتسار وت ح األهمية المعنوية للطابع بأن  روح اإلنتماء بين السكان والمدينة , باإل اظة إلى أن البيةة ا

باألمان وال صوصية , وهي تزيد من لمق و قاظة ال بر  اإلنسانية  ورد ظعى إظتقاد الطابع بالتأ ير للى  الجوانب 
اإلنسانية ب هور  اهر  امغتراب ولدم امنتماء وتدهور الصتة النفسية وشيو  امكتةاب والعزلة , كما أن لدم املتزام 

 إلى تلوث بصرى يؤ ر للى البيةة العمرانية  المعمارع بالطابع يؤدع
 

:تكمن أهمية الطابع ظى لد  نقاط رةيسية وهى  :أهمية الطابع -14   
باإل اظة الى أن البيةة ذاا الطابع , الطابع يوق  روح األنتماء بين السكان و المدينة  :األهمية المعنوية للطابع :14-1

ة وهى تزيد من لمق و  قاظة ال بر  اإلنسانية و رد ظعى إظتقاد الطابع هو المنتمى تمنح اإلتسار باألمان و ال صوصي
كما أن لدم املتزام المعمارى بالتقاليد و , اإلغتراب و لدم اإلنتماء و تدهور الصتة النفسية و شيو  اإلكتةاب و العزلة 
 اصة العرت و الطابع يؤدى الى أن يفقد السكان أستقرارهم و الى أنهيار  قاظتهم ال 

 : األهمية الوظيفية للطابع :14-2
للطابع و يفة لمراني  وا تة ظى تتقيق تمايز األماكن لن بع ها البعل بمعنى أن  يسهى إدراك المكان  :عمرانيا -

ذو الطابع الواتد ككيان واتد مترابط ويؤكد الفرق بين  و بين غيره من األماكن ظطابع اإلقليم يسهى إدراك اإلقليم مساتت  
أما طابع المناطق ظيساهم ظى كفاء  التصميم , تدوده و طابع المدين  يسالد ظى التعرت لليها و تكوين مذاقها ال اص  و

المعمارى و العمرانى من تيث و وح الصور  الذهنية للمدينة و تأكيد هيكلها و تتويلها الى بيةة وا تة مقروء  يسهى 
 ا التعامى معها سواء للمقيمين ظيها أو لزواره

قد يعتبر البعل أن التساؤى لن الشكى و الطابع الذى سوت تت ذه المدن ظى المستقبى القريب من الكمالياا و  :سلوكيا -
لكن األبتاث األجتمالية ظى دوى العالم المتت ر تشير الى تأ ير طابع المدن و نولية لمار  اإلسكان للى التيا  

https://www.facebook.com/1673661532860729/photos/pcb.1755349461358602/1755349354691946/?type=3
https://www.facebook.com/1673661532860729/photos/pcb.1755349461358602/1755349354691946/?type=3
https://www.facebook.com/1673661532860729/photos/pcb.1755349461358602/1755349354691946/?type=3
https://www.facebook.com/1673661532860729/photos/pcb.1755349461358602/1755349354691946/?type=3
https://www.facebook.com/1673661532860729/photos/pcb.1755349461358602/1755349354691946/?type=3
https://www.facebook.com/1673661532860729/photos/pcb.1755349461358602/1755349354691946/?type=3
https://www.facebook.com/1673661532860729/photos/pcb.1755349461358602/1755349354691946/?type=3
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ك هور , بة  لمشاكى الشباب و أنتشار الجريمة و مشاكى إجتمالية أ رى اإلجتمالية و مدى أهمية هذا التأ ير بالنس

السلوكياا غير القويمة  من األلتداء للى البيةة و غياب األلتزام و الترابط األجتمالى ظى المشرولاا التى تهمى 
 الجوانب اإلنسانية 

صيى يجب أن يتقق األهدات التصميمة التى و بألتبار األصالة و المعاصر  كهدت ظ ن الطابع المعاصر األ :أقتصاديا -
تداةية للمبانى التقليدية و المتاظ ة لليها النى يبدو اهريا أنها ]ظالتكاليت اى, من بينها األقتصاد و كذلك األلتباراا البيةية 

 مرتفعة و لكنها تكون إقتصادية أك ر ظى المدى الطويى 
  

ى أو منشأ  تتميز بقيمة تاري ية أو رمز , أو معمارية ظنية, أو لمرانية, هو مبن: المبنى تو طراز المعمارى المتميز-15
 أو اجتمالية 

 : والمنشآا ذاا الطراز المعمارى المتميز  وينبغى أن يتسم باآلتي
   تقبى المجتمع  لتلك المبانى و أن تت ى بقبوى وتفالى إيجابى من المجتمع بما يتيح لها امستمرار :قبول المجتمع -  
 أن تكون معبر  لن  واهر مادية ومعنوية أو ظكرية ظى تقبة زمنية معينة :ظاهرة ثقافية واجتماعية - 
 أى أن تالتها تسمح باستمرارية تواجدها وإمكانية التعامى مع  :الصمود واالستمرارية - 
 

ريد والمتميز  لن أسلوب تصميم يعبر المبنى ذو الطراز المعمارى الف: القيمة المعماريةللمبنى تو الطابع المعمارى -16
مميز وإبدا  ظنى ظريد, تم إنشاؤه وظق ظلسفة ومفاهيم ومقايير معمارية أو مدرسة معمارية أو يعكر سماا تقبة تاري ية 

 . معينة و يتسم بالندر  والتفرد بما يتمل  من تفاصيى معمارية وز ارت أو أن  نتا  لمار  تلقاةية يعبر لن بيةة متلية
 

:يمكن تو يح تلك القيم لن طريق الجدوى التالى :يم والمعايير األساسية للمبانى تات الطابع المعمارى المتميزالق-17  
 

المتميز الطابع تات للمبانى األساسية والمعايير القيم يوضح( 2) جدول )  ( :رقم    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ى المناطق ذاا المالمح التاري ية المتميز  لمرانيا سواء كانا ه :تعريف المناطق تات القيمة العمرانية والمعمارية -18

نشأتها ظى العصور القديمة الم تلفة كالعصور القبطية و اإلسالمية أو تلك التى نشأا  الى القرن التاسع لشر و مطلع القرن 
لذلك ظ ن , طق الترا ية وذاا القيمة العشرين و تتميز هذه المناطق بعنصر أو أك ر من العناصر التى تتددها معايير تتديد المنا

المناطق ذاا القيمة الترا ية وما يتيط بها يجب التبارها بأكملها بما ظيها من مبانى وميادين وتداةق وشوار , هى مجمولة م 
جزءا  أساسياً  ويم ى نو  امستعماى واألنشطة الموجود  بها, تتجزأ, تيث يعتمد التوازن بين أجزاةها للى طبيعة وتناسق مكوناتها

وبالتالى ظ ن نولياا التجار  والترت والصنالاا هى جزء مهم من  .من التراث العمرانى جنباً إلى جنب مع التراث المعمارع
 املتباراا الترا ية وامجتمالية التى يلزم التفا  لليها وتدليمها ظى المناطق الترا ية طبقاً للموا يق الدولية ظى مجاى التفا  للى

 راث العمرانى الت
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يمكن تصنيت مدينة كاملة أو تى أو ميدان أو شار  أو جزء : تصنيف المناطق تات القيمة العمرانية و المعمارية  -19

من  كمنطقة ترا ية أو ذاا قيم  وم يعنى ذلك تجميـدها ألن المنطقـة الترا ية يجب أن تتمتع بالتيا  والنشاط و يمكن تصنيت تلك 
 : توياا  ال ة طبقاً ألولوياا التماية المطلوبة كما يليالمناطق  إلى مس

 وهى منطقة تماية قصوى( أ)منطقة ترا ية أو ذاا قيمة مستوى -1 
 منطقة تماية متوسطة وهى( ب(منطقة ترا ية أو ذاا قيمة مستوى   -8 
 ( المتوسطة /قصوى والعادية  ال(وهى منطقة انتقالية بين منطقتى التماية   ) (منطقة ترا ية أو ذاا قيمة مستوى  -3

وسط )و منطقة القاهر  ال ديوية   "هليوبولير"وتعتبر المناطق التى تتميز بم طط لمرانى  و معمارى ظريد م ى منطقة 
  .واللذان يعدان  نموذجاً لالمياً ظريداً  ظى مصر ظى بداية القرن العشرين(البلد
 

  : المعمارى ابعالط تات المبانى على البصرى التلوث تاثير -22

من األسباب السابق ذكرها من أشكاى التلوث البصرى نجد أنها قد أمتدا لتناى المبانى القيم  و التى تتوظر ظى مصر ظى العديد من 
 : المناطق والتى تأ را سلبيا نتيجة لده لوامى رةيسية منها 

 لدم تواظر الولى ال قاظى لدى شاغلى و مست دمى تلك المبانى  -
 لجهاا الرسمية ظى إت اذ أى تدابير أو تطبيق القوانين للى م الفيها إهماى ا -
وجود سلبياا ظى القوانين المتعامى بها تاليا لتدراك التهديداا التى تهدد المبانى ذاا الطابع المعمارى المميز  و التى  -

    8002لسن   111تتتا  الى تعديى و اصة قانون 
بشأن تق المتاظ  ظى وقت ترا يص البناء ظى مناطق معينة   8002لسنة  111قانون من ال 11لدم تفعيى ما جاء بالماد   -

 .تتقيقا لغرل قومى 
, والتى أصدرها ظيما "الملزمة طبقاً للقانون"لدم تفعيى اشتراطاا الجهاز القومى للتنسيق الت ارى والدمةى اإلرشادية  -

 تصة بها, باإل اظة إلى المواجهة التازمة والمدروسة لمشكلة ي ص تلك المبانى والمناطق , وإلزام الجهاا اإلدارية الم
م الفاا البناء وإلاد  الن ر ظى مدى جدوى توقيا إصدار قانون للتصالح مع الم الفاا البناةية, ظى  ى تالة التسيب 

 المن مين للبناء والهدم 111و 111العمرانى وإلطاء األولوية لتعديى القوانين 
رى على العديد مخ المبانى و المناطق ومنها منطقة وسط البلد و مبانى مصر الجديدة و جاردخ سيتى  و وقد أثر التلوث البص
 : نتكر منها على سبيل المثال ال الحصر (  سبق توضيحها سابقا ) خالفها مخ عدة صور

 ع األصلى للمبنى تعلية بعل المبانى ذاا الطابع  مما شوه المن ر إ اظة الى أن التعلي  أصال لم ترالى الطاب -1
 دهان بعل األجزاء من المبانى دون اآل ر و تنو  دهاناا الواجهة الواتد  للمبنى  -8
 تشوه المبنى بوجود أجهز  التكييت و الصتون الهواةية و أسالك الكهرباء و مواسير الصتى ظى أماكن مشوه للمن ر  -3
 ا ى لدم اآلهتمام بالصيانة اآلزمة للمبانى  سواء من ال ار  أو الد -1
 وجود تعدياا من مبانى إ اظية أو م الا أو ألماى تديدية و اصة بالدور األر ى  -5
 غلق بعل المالك و شاغلى المبانى الى بعل البكوناا و األماكن إلستغاللها  -2
 وجود ألماى إشغاآلا متنولة  ار  المبنى و اصة بالمبانى التى تقع ظى مناطق تجارية  -7
ه للمبانى من اإللآلناا سواء ألالها أو بالدور األر ى أو للى بعل البلكوناا و وجود كم هاةى وغير من م و مشو -2

 التواةط 
تهالك بعل الز ارت و التلياا و إقدام بعل النار للى تدميرها بغرل بناء أو تعلي  أو و ع ألالن و  الظ  من  -1

 التعدياا 
م بدا ى تلك المبانى و لدم إتترامها مما يو ح إ تالت  ط التن يم التى و عت  الجهاا الرسمية من وجود  طوط تن ي -10

 لدم إهتمام الجهاا بتلك المبانى 
 بجوار مبانى ذاا طابع مما يشوه المن ر العام للمنطقة (  مبانى بنيا تدي ا ) وجود مبانى ذاا طابع مشوه -11
 التى تؤ ر بصريا و سمعيا  وجود إست داماا م الفة للمنطقة م ى وجود متالا اصالح السياراا و قطع الغيار و  الظ  و -18
 وجود كتاباا متنولة للى جدران المبانى مما تشوه المن ر العام للمبنى  -13

ومن  الى ما سبق يت ح أن تلك األسباب تؤدى الى تشوه المن ر العام للمبنى و من  الى لد  مبانى بمنطقة ما ستؤ ر 
البيةة العمرانية مما يؤدى الى من ر سلبى يؤ ر للى المن ر  بالتأ ير السلبى للى المنطقة بأكملها و منها تأ ير سلبى للى

 العام 
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أستلالل مشوه غير منظم للدور األرضى بالمحالت          (   19)يوضح أحد التعيات على مبانى تو طابع بميداخ       شكل( 18) شكل   
أجهزة التكييف و عشوائية ديكورات و( 21)شكل    

    مما أثر على شكل المبنىتو الطابع                                  التجارية بواجهاتها و ديكوراتها العشوائية                     طلعت حرب
 أعالنات  المحآلت اثر بالسب و شوه المنظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

  عدم وجود صيانه أدى للنأثير على واجهاته (  22)يوضح تنوع الدهانات للمبانى تو الطابع مما شوه المنظر العام للمبنى       شكل( 21)شكل 

           

الزخارف وعدم صيانتها سقوط( 23)شكل   
 

يتناوى البتث بالدراسة الميدانية أتدى المناطق ذاا الطابع المعمارى وهى منطقة مصر : حالة الدراسة البحثية -21
لما تم ل  من المنطقة القديمة والتى كانا هى   الجديد  بصور  لامة و التركيز للى منطقة ميدان روكسى بصفة  اصة

و التى تعتبر مركزا رةيسا لها وهى بداية الد وى الى منطقة مصر الجديد  من جهة وسط البلد بداية نشأا مصر الجديد  
وتم ى تلك المنطقة قيم  معمارية و لمرانية مميز  وقد قاما الدراسة للىمعرظة مدى تأ ير التلوث البصرى للى الطابع 

ة لها للوصوى بها الى مستوى راقى من البيةة المعمارى لمبانيها و معرظة اإليجابياا و السلبياا والتلوى المقترت
و التى تقوم بها الدولة ( القاهر  ال ديوية ) وهذا ما تم لمل  ظعال ظى منطقة وسط البلد , العمرانية  يمكن من  الل  تطبيقة

راهن لها تاليا بألماى ترميم و معالجاا لمبانيها وو ع معايير للوصوى بها الى أقرب رقى ممكن يتماشى مع الو ع ال
 .  وهذا ما تققت  بالفعى 

 
لقد تم إ تيار منطقة مصر الجديد  و اصة منطقة روكسى لما تم ل  مصر الجديد  من  : لماتا مصر الجديدة ؟ : 21-1

وجود مبانى ذاا طابع معمارى مميز تم إنشاءه ظى مطلع القرن العشرين قد شاب  تعدياا للى مر الفتراا السابقة مما 
ه و تلوث بصرى لتلك المنطقة و  اصة منطقة روكسى لما تم ل  من مركز تجارى متميز إ اظة الى هذا أدى الى تشو

كما أن تلك المنطقة لم تفطن , الميدان يعتبر مد ال هاما لمصر الجديد  و تقاطع مرورى هام ي دم للى مناطق متنولة 
ياا و تطبيق القوانين ال اصة بذلك و التى ك را ظى الجهاا الرسمية الى البدء ظى و ع تصور لتطويرها و إزالة التعد

لذا كان لزاما أن يتم تقييم تلك , الفتر  األ ير  ن را لما مرا ب  البآلد من إنفآلا ظى المراقبة و المتابعة المستمر   
 . المنطقة ب يجاز للوصوى الى مقترتاا تفيد الم تصين بذلك 

  
, تيث تم بناء تى ١١٩١مايو من لام  ٣٢يرجع تاري  مصر الجديد  إلى :  الخلفية التاريخية لمصر الجديدة: 21-2
ذو الطابع المتميز ونمط تيا  الت ار  األوروبية التدي ة, بداية من تصميم الطرق والشوار  والمبانى ذاا " هليوبولير"

إنشاء  اتية مصر الجديد  جاء تنفيذا لعقد ابرم مع . التصميماا الهندسية, إلى التداةق الواسعة والمساتاا المفتوتة
وتم إنشاء  ط سكة تديد و طوط ترام لربط المدينة الجديد  بمنطقة وسط القاهر , وقام  ,"واتاا لين شمر"شركة 

 ٣١, ببناء التى الجديد للى مساتة "البارون ادوارد إمبان, وبوغوص نوبار باشا"الشركاء األساسيون ظى المشرو , 



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
لة متميز  من المهندسين والمعماريين كيلومترا مربعا, انصهرا ظي  ألراق وأجنار وأديان متنولة تيث تم ا تيار مجمو

 .من م تلت الجنسياا لتصميم التى الجديد
  عا مصر الجديد  للى مدى لقود لك ير من التتوما للى مدى تاري ها, وتهدما الك ير من مبانيها القديمة  

ق, و تعتبرمصر الجديد   والعريقة لتتى متلها مبان جديد , وا تفا أماكن الذكرياا المرتبطة بقاطنى هذا التى العري
مـن أهـم التجـارب للـى مسـتوى العـالم ظي مجـاى إنشـاء المـدن الجديـد  التابعـة ظي النصـت األوى مـن القـرن العشـرين, 
وهى تم ى ظكر  إنشاء مجتمع ت رع جديد ظي الصتراء شماى شرق القاهر , متأ را ظي ذلك بأظكار المدن التداةقية 

 ".مجتمع صتي ون يت"شأا ظي أوروبا منذ نهاياا القرن الما ي والتي جاءا تتا شعار والجديد  التي ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسيج العمرانى لمصر الجديدة( 26)شكل             مخطط مصر الجديدة   ( 25)شكل     كم مخ   14يوضح مصرالجديدة قديما ( 24)شكل

 شمال شرق وسط البد

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
شبكة الشوارع          : لىاع( 28)شكل  

أحد الصور القديمة: أسفل (27)شكل  يوضح مصرالجديدة فى منتصف القرخ العشريخ                                               
 

:يمكن تل يص السماا الرةيسية لمبانيها بالتالى:السمات الرئيسية لمبانى مصر الجديدة : 21-3  
رولي توتيد مقيار الكتى و تشكيلها  :عرض الوحده البنائية  -1  
بواكى وأبرا  ركنيـة بالمبنى, تواظر ز ارت جبسية, لقود : كثافة ونوعية التفاصيل -8  

يالت  بأننسبة  الفتتاا أك ر من نسبة السد :نسبة السد إلى المفتوح  -3  

يالت  غالبية ال طوط األظقية :تللب الخطوط األفقية والراسية -1  

بناء من التواةط التاملة والهياكـ ـى ال رسـ ـانية  واســت دام البيــال لألسطح ال ارجية :  والملمس مواد البنا -5  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يوضح بعض الصور لمبانى مصر الجديدة قديما( 29)أشكال   



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يوضح بعض الصور لمبانى مصر الجديدة توضح السمات الرئيسية لمبانيها ( 31)أشكال   
 

نتيجدة لمدا تدم تو ديت  سدابقا مدن مصدادر التلدوث  :ثير مصادرالتلوث البصرى علوى مصور الجديودة بصوفة عاموة  تا -22
 : البصرى و أسباب  يمكن تو يح  تأ يره ب يجاز بعل مبانيها و ظراغاتها للى النتو التالى 

:بالنسبة للبعد األفقي للفراغات  22-1 :  
نتيجة زيداد  اإلرتفالداا ظدي بعدل المنداطق بالنسدبة لعدرول   ر باإلنغالقزاد اإلتسا :الشوارع وتقسيمات األراضي  -

الشددوار  وكددان لتددأ ير زيدداد  الك اظددة المروريددة وتعددديى مسدداراا ك يددر مددن الشددوار  إظتقدداد الددربط الع ددوع األصددلي بددين 
ال ددط ال ددارجى  كمددا أن تغيددر  طددوط التن دديم و تعددديلها مددن ظتددر  الددى أ ددرى أدى الددى تغيددر, المندداطق وبع ددها الددبعل 

مددع  تدددا ى بعددل امسددتعماما الغيددر مرغددوب ظيهددا م ددى ألمدداى أصددالح السددياراا والسددمكر  , المكددون لفددراش الشددار  
مع لددم كفايدة األرصدفة مدع تجدم المشدا  و اصدة ظدي المنطقدة التجاريدة مدن المنطقدة مدع وجدود , و اصة شار  بيروا 

 .تآلا التجارية و من قبى البالة تعدياا للي تقوق تلك األرصفة من قبى صاتبى الم
 
تغيرا و اةت ك ير من الميادين األصلية نتيجة تغير إسدتعماما األرا دي ظدي ك يدر  :المياديخ والمسطحات المفتوحة  -

كمدا أدى زيداد  المشداكى المروريدة إلدى تقسديم بعدل الميدادين إلدى جدزر (  اصة زيداد  األنشدطة التجاريدة ) من المناطق 
اإلسدتر اء  –الراتدة ) دا اإلتسار بوتد  التصميم ولدم ممارسة األنشطة المرتبطة بالفراغاا العمرانيدة صغير  و إظتق

  (التجمع  –
 
بالرغم من وجودها وتقويتها ظي بعل المناطق إم أن تتديد المسداراا ظدي إتجداه واتدد ظدي منداطق  :الفراغات الطولية  -

 من أهميتها ظي التكوين الت رع أ رى أ ر ك يراً للى دورهاوو يفتها بالرغم 
 
لم تكدن موجدود  أصدالً ظدي الت طديط األصدلي لهليوبدولير  دم نمدا مدؤ رأ بصدور  شدب  لشدواةية  :الفراغات اإلنتقالية  -

نتيجة ظتح واجهاا للمتاى التجارية  و التعدى للى للى مساراا للمشا  وتكون ظي الغالب لمودية للدى المسداراا اآلليدة 
  ةيسيةو الشوار  الر

 
قلا نسبة مسطتاا التداةق العامدة سدواء نتيجدة البنداء ظدي أجدزاء منهدا أو لعددم  لدق مسدطتاا  :الحدائق والمتنزهات  -

 جديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالرغم مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن زيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد 
الك اظة السكانية ولكن التأ ير األكبر كان ظي التداةق ال اصدة والتدي تددث ظيهدا تقلدص شدديد نتيجدة هددم ك يدر مدن الفديالا 

كمددا أن التددداةق الموجددوده تددم إهمالهددا نتيجددة تعدددى و لدددم , ء العمدداراا للددى كامددى مسددطتاا األرا ددي والقصددوروبنا
كمدا تدم قطدع العديدد , كما أن  تم التعدى و إزالة تديقة الميريآلند التدى كاندا متدنفر للمنطقدة , األست دام الجيد من الزوار 

  من األشجار الكبير  و التى كانا مزرولة ظى ظتراا سابقة
 

تدث تغير كبير ظي الطابع المعمارع المميز لمباني لمصدر الجديدد  كمدا : بالنسبة للمستوى الرأسي وخط السما  : 22-2
باإل داظة إلدى زيداد  الك اظدة البناةيدة ومدأل ,  تنولا اإليقالاا الرأسية وامرتفالاا  دون اإللتزام بقوالدد وشدروط البنداء 

كان ل  أكبر األ ر ظي إ تفاء التشكيى البصرع المتناغم ظي ك ير مدن المنداطق األصدلية  الفراغاا المفتوتة بين المباني مما
كما تم بناء العديد من المبانى ذاا الطابع الغير مناسب للموجود من مبانى ذاا واجهاا زجاجية و مبانى لير لهدا طدابع , 

 .  سماء األصلى معمارى مما شوه المن ر العام لواجهاا المبانى و تغيير وا ح ظى  ط ال
 

نتيجة إل تالت أنماط المباني ظقد تغيرا لرول واجهتها بالنسبة لبع ها مما لمى للى لددم   :واجهات المبانى : 22-3
يالت  ظي بعل المناطق ولير كلها أن  ط البناء غير منت م وبالتـالي ظعالقـة المبـاني بالشدـار   اإلستمرارية البصرية و
كمدا أن تتدوى المنطقدة الدى مركدز , ـر ممدـا ي لدـق ظراغدـاا غدـير متددد  م تعطدى إتجاهداً معينداً ت تلـت مـن واتـد لآل د

إ داظة الدى وجدود لوتداا , تجارى سدالد للدى أنتشدار األلالنداا ال اصدة للدى المبدانى بشدكى لشدواةى و بددون تنسديق 
ع وجددود ماكيندداا التكييددت و الصددتون مدد, ألالنيددة أللددى المبددانى بصددور  تددؤ ر للددى  ددط السددماء و الشددكى العددام للمبددانى

 لهدا ليسدا بتعليداا الطدابع ذاا المبدانى بعدل تعليدة تدم أند  كمدا, آ درالهواةية بالواجهاا و أللى األسدطح لت ديت تشدوه 
 جددران للدى متنولدة كتابداا وجدود مدع القداةم مدع تتناسق م بألوان التواةط بعل دهان الى إ اظة,  القاةم بالمبنى لالقة
 مناسدبة غيدر بأشدكاى جداء التقفيدى وهدذا القداطنين قبدى مدن إلسدتغاللها التراسداا و البلكونداا بعدل تقفيدى تم كما , المبانى
  الواجهاا للى نشأ غريب تشكيى كون لآل رمما مغاير بشكى قاطن كى تقفيى الى إ اظة للطابع

 



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
 أدى مما المن ف ة األرتفالاا نتيجة بالمنطقة السكانية ةالك اظ ألستيعاب البناةية الك اظة مالةمة لدم : البنائية الكثافات: 22-1
 شوه مما للموجود مغاير بطابع المبانى من العديد بناء الى إ اظة,  للمبنى األساسى للطابع مرالا  بدون المبانى بعل تعلي  الى

 . زجاجية بواجهاا  رسانية كتى مكانها تى و السكنية الفيالا من العديد هدم مع,  المن ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:الدراسة البحثية الخاصة لمنطقة ميداخ روكسى بصفة خاصة   -23  
 بالمنطقة المرور تركة للى يؤ ر ميدان بأن  يتسم و باسم  ب  المتيطة المنطقة تسمى و الجديد  مصر بمنطقة القاهر  ميادين أتد هو
 مالهى أوى ب  يوجد كان تيث متنول  بتتوآلا اآلن الى تنفيذه وقا من الميدان تتوى وقد ر المجاو المناطق من العديد للى ي دم و

 أسددت جددرا  سددتنفذ المتاظ ددة وكانددا,  روكسددى سددينما اآلن مكانهددا يوجددد التددى و لونابددارك تسددمى ماةيددة مالهددى و األوسددط بالشددرق
 و الميدادان وتتدوى ذلدك  دد األهدالى لوقوت وذلك األوتوبيساا مواقت بمنطقة من  بالقرب تنفيذه و إلغاء  تم ولكن بالميدان األرل
 و متنولدة كمعامدى تجاريدة أنشدط  بوجدود العليدا األدوار للدى الزتت بدء و باألدوراألر ية تجارى مركز الى ب  المتيط  المنطقة
 ممدا المبدانى لتلدك العدام الطدابع ظى تغيير و بالميدان المتيطة للمبان العام الشكى ظى تغيير الى أدا  الظ  و تجميى مراكز و أتيليهاا

 الدى إ داظة,  مفتعدى بشدكى األسدطح أللى و الجدران للى المتنولة األلالناا وجود  الت,  بالميدان  اهر بصرى تلوث الى أدى
 أشدكاى ب يجداز اوىونتد,  للمنطقدة العدام المعمدارى الطدابع مدع متتماشدى ألنهدا بالسلب أ را بجواره و بالميدان بناءها تم مبانى وجود
 الذى التلوث

- : التالية بالنقاط وذلك  الجديد  مصر بمنطقة ال اهر للتلوث إمتداد هو يعتبر الذى و الميدان للى أ ر
 

 بزينة تتى شمام المريالند لماراا)  ب  المتيط و روكسى ميدان منطقة وهى :؟ المنطقة تلك ولماتا  الدراسة منطقة: 23-1

 لمدينة النوا  أنها المنطقة تلك تتديد ظى والسبب(  غربا القبة شار  من جزء الى شرقا األهرام شار  من و(  جنوبا التعاون
 ظيها تنو  التى و الجديد  مصر مدينة لن تعبر مميز طابع ذاا مبانى تم ى أنها كما,  إمبان ادوارد البارون أسسها والتىى هليوبولير

 التلوث أشكاى و بمصادر بليغا تأ را تأ را ظقد ذلك الى إ اظة,  القاهر  ظى هاما تجاريا مركزا تم ى أنها كما,  أنماط لد  بين المز 
. تفصيليا دراستها يتم أن لزاما كان لذا,  بالبتث تناولها تم التى  

  

 
 خالله من سيتم حديثة لمبانى تنظيم خط( 31) شكل

مستقبال الطابع ذو المبنى هدم  
 
 
 

 .  

 
متنوعة الحائط على كتابات إستخدام(32)شكل  

المبانى حوائط تلوث  

   
 
 

 .  

 
  وديكورات فتحات مبانىو إستحداث(33)شكل

  الرئيسى الطابع شوهت

   
 
 

 .  

 
  الى أدت للطابع مناسبة غير تعليات( 31) شكل

األصلى المبنى تشوه  
 
 
 

 .  

 
 مراعاة دون األسطح أعلى كبيرة إعالنات( 35) شكل

   المنطقة لطابع

 
 
 
 

 .  

 
شوه مما األسطح أعلى تقفيل( 36) شكل  
المنطقة و للمبانى السماء خط و العام المنظر  

 
 

 .  

 
المحالت من الشوارع على تعديات( 33) شكل  

العام المنظر على تؤثر مرورية مشاكل مع  
 
 
 

 .  

 
 طابع على دخيلة مبانى( 33) شكل

خرسانية بكتل المنطقة  

 
 

 .  

 
   مبانى وجود مع بلكونات تقفيل( 33) شكل

  للمنطقة مشوه طابع و بأرتفاعات مجاورة
 
 
 

 .  



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

     شكل )14( يوضح منطقة الدراسة و منطقة ميداخ روكسى          شكل)14( يوضح ميداخ روكسى قديما وتظهر مالهى لونابارك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تم أستغالى الدور األر ى ظى لمى متدالا تجاريدة بالددور األر دى بأشدكاى و ألدوان وطدرز متنولدة كمدا تدم تقفيدى :  المبانى واجهات: 23-2

التكييت بالتواةط ال ارجية ممدا أدا الدى تشدوه  مع وجود أجهز , ( كمعامى متنولة و مكاتب ) البكوناا و إستغاللها ظى متالا و أنشطة تجارية 
  المن ر العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 كبيره إعالنية يافتات وجود يالحظ و به المحيط و روكسى ميداخ 11-13-12 األشكال توضح

 طابعها و بحجمها المريالند عمارات وجود الى إضافة العام الطابع تشوه مما األسطح أعلى
 يؤثر و المنظر يشوه مما بنزيخ تمويخ محطات عدة ووجود المنطقة طابع يناسب ال التى

   تأثيرهاالسلبى و المرورية الكثافة الى إضافة للمنطقة العامة يئةالب على
به المحيط و روكسى لميداخ( 11-13-12) أشكال  

 

   
 
 

 .  

 
بالمبانى المتنوعة باألدوار المحالت( 15) شكل  

اللقانى ابراهيم بشارعى المبانى تشوه  

 
 
 

 .  

 
بعمارات وطرزمتنوعة أنماط( 16) شكل  

الدهانات تنوع الحجازمع بشارع المريالند  

 
 
 

 .  

 
  أسفل بالميداخ عبودىال محالت( 13) شكل

  نفسه الميداخ تلوث العقار

 
 
 

 .  

 
  مشوه بشكل البكونات أحد تقفيل يوضح( 13) شكل

الظاهرة التكييف أجهزة و اآلعالنات يافطات مع  

 
 
 

 .  

 
مشوه بشكل المبنى مخ أجزا  تقفيل( 13) شكل  

  بالواجهات الدش و التكييف اجهزة ووجود

 
 
 

 .  

 
دهانات و مختلفة بأشكال متنوعة تقفيآلت( 52) شكل  

  السطح مخ أجزا  تعلية و تقفيل مع مختلفة

 
 
 

 .  



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
وجود  مبانى ذاا طابع تديث و ظى ظتراا قريبة تم تنفيذها  بواجهاا ى تتناسب مع الطابع المعمارى :   بالمنطقة المحيطة الكتل: 23-3

م ى متطاا الوقود إ اظة أنها ملوث أساسى للبيةة و الصتة و كما توجد مبنى سينما  كما توجد لناصر تعتبر مؤ ر بالسلب, العام للمنطقة 
.  روكسى بتشكيى و تشطيب شوه المن ر العام للميدان بواجهات  و نمط الطراز الذى صمم ب    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 للميدان تلوث من تمثله بما روكسى سينما( 13) شكل

الموضحة بالصورة  
 
 
 

 .  

 
 أعلى كبيرة أعآلنات وجود مع بالميدان وقود محطة( 52) شكل

أخر بطابع عمارات و األسطح  

 
 
 

 .  

 
 فى خلل الى أدى المنطقة عن مختلف طابع ذو مبنى( 52) شكل

  للشارع المجمعة الواجهات

 
 
 

 .  

مففففن الدراسففففة الميدانيففففة للميففففدان و المنطقففففة :   الموجااااودة الساااالبيات إجمااااالى: 23-1
 :المحيطة به و ما ألره أشكال و مصادر التلوث البصرى يمكن تحديد التالى 

تحويلففه الففى محففالت تجاريففة متنوعففة التشففطيبات  تففم تقفيففل الففدور األرضففةبالمنطقة و -أ
كما أدى ذلا الى تكسير بعض الحوائط و , بلوحات  عالنية مشوه للمنظر العام للمبانى 
 . تشويه الزخارف و المبانى بذلا الدور 

لم يتم األكتفاء بالدور األرضى بل تم التوسع باألدوار العليفا بشفكل غيفر محفدد و تفم  -ب
 -مكاتفب  –معامفل  -أتيليهفات) واجهفات إلسفتخدامات تجاريفة متنوعفة تقفيل البكونات ب

وما تم بالدور األرضى تم بتلا األدوار مما زاد من التلوث الحفا  بفالمبنى ذاتفه ......( 
 . 
 دهان الواجهات بألوان متنوعة كما أنها ال تتماشى مع الطابع العام  -ج
انى بشفكل ال يتماشفى مفع واجهفة  ستغالل األسطح و عمل غرف مشوه للمنظر من مبف-د

 المبنى و بألوان و تشطيب مختلف 
 وجود أجهزة التكييف و الدش بالواجهات و أسالا الكهرباء المتنالرة -رـ
وجود مبانى حديلة البناء فى الفترات األخيرة ال تتماشى مع الطابع و الفرو  العامفه  -س

أرتفعاتها العالية الغيفر متناسفق للمنطقة بواجهات و تشطيبات أدت الى تشويه المنطقة ب
 . مع الجوار مما أدت الى تشوه خط السماء 

 خففتالف الواجهففات التففي تشففكل مزيجففًا مففن عمففارات مختلفففة األطففوار والطففرز بففدت  -ش
 خطوط السفماء مركبفة إلخفتالف نظفم البناء وزمن اإلنشفاء و الطفابع المعمفاري

وية بالميدان يؤدى  ضافة الى تلوث بيئى وجود محطات وقود بالمنطقة فى مناطق حي-ع
 الى تشوه المنظر العام لعدم تناسقها مع الطابع العام للمبانى 

 مبنى سينما روكسى بالميدان نفسه بتشكيله وواجهاته مشوه رئيسى للميدان  -ك
 األعالنات الخاصة بالمهن المعلقة على واجهات العمارات بشكل مشوه  -ل
أعلفى األسفطح للعمفارات و المنفاطق القريبفة مفن الميفدان مشفوه وجود أعالنفات كبيفرة -م

 . أساسى للنظر و لخط السماء للمنطقة 
 الكلافة المرورية تؤلر بعوادم السيارات المتنوعة على المبانى وواجهاتها -ن
األضاءة الليلية للمنطقة بنوعياتها المتنوعفة تفؤلر بيئيفا و تلفوث المنظفر العفام لعفدم  -هف

 ضافة الى عدم وجود مقتر  مفن الجهفات المختصفة بمشفروع , المحيط بها  تناسقها مع
 يحقق  ضاءة مميزة للمنطقة و تنسيق عام للواجهات 

قفففل الحديقففة الموجففوده بالميففدان وهففى المتففنفس الوحيففد بالمنطقففة بعففد قفففل حديقففة  -ي
 .  المريالند 

 
 الواجهة تلوث الى أدى تجارى لسبب الواجهات فى عشوائية( 51) شكل

  للقانون مخالفة يعد تجارية لوحدات سكنية شقق وتحويل

 
 
 

 .  

 
 العام للمنظر الملوثه المحالت إضاءة ويوضح ليال الميدان( 52) شكل

 لتبرز للمنطقة األضاءة لتنظيم عام مقترح وجود وعدم ليال للمبانى
  المعمارى الطابع

 
 
 

 .  

 
 غلق و فالتكيي أجهزة( 53) شكل

تالفتحا  
 
 
 

 .  

 
  للمبنى األصلى الطابع مراعاة دون بالميدان المبانى ألحد تعلية( 55) شكل

 
 

 
 
 

 
األسطح أعلى بعشوائية تعلية( 51) شكل  

 
 
 

 .  



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
 و التلدوث م داهر مدن التدد كيفيدة معرظدة و الت ريدة الدراسدة  دالى مدن :  بالمنطقة  البصرى التلوث مخ للحد مقترحات :5 -23 :

 و ددع يمكددن بدد  المتيطدد  المنطقددة و بالميدددان التلددوث أشددكاى و مصددادر ومعرظددة البتددث لمنطقددة الميدانيددة الدارسددة مددن و مصددادرها
 أنما تاليا تلها يصعب الذى الملو اا بعل توجد بأن  الجديربالذكر ومن,  بالمنطقة لوثالت من التد ظى تفيد أن الممكن من مقترتاا

 جدا الصعبة المشاكى من وهذه المنطقة مع طابعها أو أرتفالتها تتماشى م و تدي ا المبنية بالمبانى و اصة األمد طويلة  طط بو ع
 منهدا و متوسدط  مشداكى وهدى األ تصداص جهداا مدن قدرراا الدى تتتدا  و لها تلوى و ع يمكن التى المشاكى بعل هناك أنما, 

 ظى لها مشابهة مشاريع تنفيذ تم وقد لها تنفيذية  طواا وو ع تلها يمكن مشكالا توجد ان  ام,  بالمنطقة الموجوده الوقود متطاا
 التنسديق جهداز و المتاظ د  تقدوم الدذى و(  البلدد وسدط)  ال يديويدة القداهر  تطدوير مشدرو  يوجدد مصدر ظدى هندا و الدبالد من العديد

 :كالتالى ب  المتيطة المنطقة و بالميدان البصرى التلوث من للتد األقتراتاا بعل ن ع لذا,  بعملها الت ارى

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباحث مخ مقترح -(  التالية ك الى أ الفقراتمخ تطبيق يتم و)  روكسى منطقة لتطوير مقترح(56) شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الباحث عخ –(  بعد)  ملزمة بقوانيخ الممكنة المقترحات بعد المبنى( 53) شكل  (قبل)  البصرى التلوث أشكال عليه مبانى مخ جز (53) شكل

 
 لناصر مكانها أتالى و أ ر مكان الى بنقلها البيةى التلوث الى إ اظة البصر يلوث الذى بطابعها الوقود متطاا إزالة متاولة -أ

 متتفا و   قاظيا مركزا يكون للمنطقة مناسب بأرتفا  و الموجود الطابع بذاا مبنى لمى أو مميز بتصميم تداةق وجود م ى أ رى
 و البيةة و المجتمع ل دمة لناصر ظي  يتواظر أن الممكن من كما,  للي  ليتاظ  اثالتر هذا يعرل و يسرد الجديد  مصر لمنطقة
.  للمبانى العام الطابع و بالمبانى لألهتمام للسكان  ال قاظية التولية للى تسالد أنشط   

  للمنطقة تنموى و  قاظى مركز الى أي ا تتويلها و المنطقة مع لتتماشى لواجهاتها تعديى من روكسى سينما مبنى تطوير متاولة -ب
 وهذا تنسيقها ظى لشواةية ت لق م بتيث المتالا لكاظة قياسية تكون و لها من م يكون بمقترح المتالا واجهاا تن يم ألاده -ج

.  الواقع للى التطبيق إلمكانية لذلك الملزمة القوانين و باللواةح تعديالا طرح و بذلك ال اصة القوانين تنفيذ يتتم  
 و(  للقانون م الفة يعد تجارية لوتداا سكنية شقق تتويى)  العليا باألدوار توغلا التى التجارية العناصر ترا يص عةمراج -د

. بالبلكوناا التى األلالناا و الفتريناا إزالة و البلكوناا ظتح إلاد  و لليها القيود ظرل  
 و القانون يتدده بشكى بالواجهاا الموجوده.......( - المتاسبين – المتاماه – الهندسية – الطبية)  المهن إللالناا  وابط و ع -ر

.  المن ر يشوه م بشكى و  التنفيذية آلةتت   
  بذلك الجهاا كاظة الزام و المن ر تشوه التى و األسطح تعلو التى األلالناا كاظة إزالة -س
 تشوه م بتيث متدده مناطق ظى و الدراوى لن بعيده أماكن ظى األسطح أللى(  الدشاا)  لهواةية الصتون كاظة تركيب -ص

  األسطح و الواجهاا



 

 تأ ير التلوث البصرى للى الطابع المعمارى دراسة تالة منطقة روكسى بمصر الجديد 

 
 ظى المشوه األجهز  كاظة نقى مع الم تصيين مع لها التنسيق يتم متدده أماكن لها يكون بتيث التكييت ألجهز  معالجاا لمى -ع

  مناسب  أ رى أماكن
 للمنطقة الو اةقية الرسوماا و الصور من للي  كانا ما لىا الواجهاا إلاد  مع موجوده الغير الز ارت لكاظة ترميماا لمى -ف

 أ رى مره الواجهاا دهان مع اإلمكان قدر للي  كانا ما الى المبانى واجهاا إلرجا  توظيره المتاح من األدنى التد الى بالوصوى
  المبانى لتلك مناسبة و مميز  بنولياا

 يف ى كما,  األوتوبيساا و نقى النصت السياراا مرور منع و يارااالس تركة من تقلى بتيث للمنطقة مرورية  طط و ع -ق
 مع ظقط للمشاه لمل  و اللقانى ابراهيم بشار   مروريا مناسب بشكى المساراا تتويى و السياراا تركة بمنع أظ ى تى بعمى
  للنار مزارا يكون بتيث الموقع تنسيق

 كاظة وتطبيق ب  المنطقة المتيطة و بالميدان لملها تم التى يشابهها ما أو االتعليا أو الواجهاا سواء التعدياا كاظة مراجعة -ك
   لذلك الملزمة القوانين

 

: من  الى البتث يمكن تتديد بعل النتاةج و منها : النتائج  -24  

  مصادرها من  التد و معالجتها يجب والتى للمناطق العمرانية البيةة للى تؤ ر سلبية  اهر  البصرى التلوث  اهر  تعد -
 للمجتمع ال قاظى الت قيت الى التوج  يتم أن يدلى مما األنسان أظعاى و إست دام لن ناتجة البصرى التلوث اشكاى و مصادر إن -

.  صنع  من هو الذى البصرى التلوث سلبياا و الطابع ذاا المبانى قيمة لتعريف   
 أشكاى من لتمايت  اآلزمة التدابير و ع و الممكن  السبى بكى للي  تفا ال يجب تراث  القيمة ذاا للمبانى المعمارى الطابع إن -

.  المميز الطابع ذاا المناطق أو المبانى تلك من بالعديد تمتلئ مصر أن و,  البصرى  اصة و التلوث  
 ا ر الذى و الدراسة طقةبمن المعمارى الطابع ذاا المبانى بعل لمست دمى الةقاظى الولى غياب جليا يت ح الميدانية الدراسة من -

 ذلك وقت تجاه المسؤولين من إتجاه هناك يكن لم إن التى و السابقة السنين مر للى المبانى تلك للى وا تة تعدياا وجود للى جليا
.  األهماى ذلك نتيجة بأكملها منطقة بى مبانى تراث ي يع أن الممكن من و التالة ستتأزم  

 نتو التوج  من ومبد القيمة ذو المعمارى الطابع ذاا المبانى من تراث تمتلك روكسى نطقةم  اصة و الجديد  مصر منطقة أن -
   لليها للمتاظ ة مستقبال تتبع و الواقع للى تنفذ التى توظيرالسبى

 المبانى للى بالتعدياا األظراد قيام الى أدى تنفيذها ظى الترا ى و والمنشآا المبانى تلك لتماية الصادر  التشريعاا تنفيذ لدم -
المبانى تلك للى  اصة و البصرى التلوث زياد  الى أدى مما وواجهاتها   

 للمستأجر ظرصة أوجد مما جدا لالية األقتصادية قيمتها تعتبر التى األماكن لتلك من فل إيجار تتدد التى  اإليجاراا قوانين إن - -

. روكسى بمنطقة و اصة مرتفع مادى ربح تتقيق ظى انالمك إستغالى إلمكانية القانون للى األلتفات الى المالك و  
  

:  من  الى ما تم سابقا بالبتث يمكن تتديد لد  توصياا منها التالى  -:التوصيات -25  

.  معالجتها و البصرى التلوث الى المؤدية المسبباا من للت لص سريعة و شاملة  طط بو ع يوصى -  
 ال قاظى الدولة أهتمام من يتجزأ م جزء المميز المعمارى الطابع ذاا المبانى للى تفا ال جعى وهو هام هدت  نتو باإلتجاه يوصى

اإلقتصادى و األجتمالى و  -  
 المبانى و المناطق للى للمتاظ ة تنفيذها الى المسؤول  الجهاا و الم تصيين قبى من تطبق المعالم ا تة و رؤية بو ع يوصى -

القيمة وذ العمرانى و المعمارى الطابع ذاا  
  داةمة بصور  لليها تؤ ر ان قبى لليها التعدياا ازالة المتميزو المعمارى الطابع ذاا المناطق تدهور إيقات نتو التوج   من مبد -
 منها لإلستفاد  المعمارى الطابع ذاا المناطق و المانى للى المتاظ ة و تطوير ظى الدولبة و السابقة التجارب من اإلستفاد   يوصى -
  المجاى ذلك ظى الدوى بين ما ال براا تبادى يتم كما,  مصر ىظ

 - يوصى للتد من تلوث منطقة روكسى و أي ا مصر الجديد  يتم إقتراح البنود المو تة ظى الفقرة ) 23-5( إلمكانية التد من 

.مستقبال المتوقع و سابقا الناتج التلوث تقليى بهدت ذلك و لذلك البصرى التلوث  
 للى يسالد مادى د ى وجود  الل  من يتم  قاظيا و سياتيا مزارا تكون أن ظى القيمة و الطابع ذاا المناطق يتبتو  يوصى-

.   تمايتها بهدت المناطق لتلك المستمر التطوير  
 و البصرى لوثللت المؤدية المسبباا و التعدياا كاظة للى التنفيذية آلةتت  و القانون لتطبيق اآلزمة التدابير كاظة ب ت اذ يوصى -

.  المميز المعمارى الطابع ذاا المناطق للى بالذاا  
 التلوث م اطر من البالد تواجعع ما للى تطبيقا و ظاللية أك ر المناهج لتصبح والعمرانى المعمارى التعليم مناهج بتطوير يوصى ـ

الواقعى البصرى  
 مع للتعامى المن مة التشريعاا و القوانين و الن م  تتديد مع ارىالمعم الطابع ذلا المبانى لمناطق التماية نطاق تتديد من مبد -

  المناطق لتطويرتلك اسر و ع و المناطق تلك
 بالتلوث تسمح م التى البنود إ اظة و الطابع ذاا المبانى للى المتاظ ة و المبانى بهدم ال اصة القوانين بنود بتعديى يوصى -

  تطبيقها مع البصرى
 

:  المراجع -:26  

 ومعايير أسر,   اإلرشادى الدليى,  والالظتاا لإللالناا الت ارى التنسيق ومعايير أسر,  الت ارى للتنسيق القومى الجهاز -1
8010,  مصر,  ال اقفة وزار ,  األوى األصدار, المدن لمراكز الت ارى التنسيق  

 الدليى, المتميز  القيمة وذاا الترا ية والمناطق انىللمب الت ارى التنسيق ومعايير أسر,  الت ارى للتنسيق القومى الجهاز-8
8010,  مصر,  ال اقفة وزار ,  األوى األصدار, المدن لمراكز الت ارى التنسيق ومعايير أسر,   اإلرشادى  
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 التنسيق ومعايير أسر,   اإلرشادى الدليى,  المدن لمراكز الت ارى التنسيق ومعايير أسر,  الت ارى للتنسيق القومى الجهاز -3

8010,  مصر,  ال اقفة وزار ,  األوى األصدار, المدن لمراكز الت ارى  
 المدن  ظي العمرانية للبيةة البصرع التلوث ظي التجارية اإللالن لوتاا دور,  تاتم لادى الباتث نوار و لبار م هر,  أتمد -1

80 العدد,  واسط جامعة,  اإلنسانية للعلوم واسط مجلة,  العراقية  
 مجلة, نموذجا العراقية البيةة,  البصرى التلوث من للتد الجمالى البصرى للتن يم تعليمية مقترتاا إيجاد, كا م جواد,  النجار -5

8010,  الدين صالح بجامعة  الجميلة الفنون كلية  

 العدد – اإلنس نية للعلوم اسطو مجلة للمدينة األساسي الم طط كفاء  للى الت طيطية والتشريعاا القوانين أ ر, تيدرماجد,  تسن -2
87  
 لأل اريين العام اإلتتاد مجلة,التاري ية المواقع و األ رية المبانى للى التفا  البناءظى إلاد  لملياا دور,  متمد بسام, مصطفى --7

(10) العدد,  العرب   

8013,  السعودية,  المنور  المدينة, ال الث العمرانى التراث ملتقى,  العمرانى التراث من دراساا-2  
 الجزاةر,  البواقى أم,  البت ى المركز,  الرابع العدد,  العلمية المجلة, الصتة و البيةةالت رية مؤ راا,  ظا ى التسين, الشي  -1
,8003 

8010,  الريال,  اإلسالمية الدوى ظى العمرانى للتراث  األوى الدولى المؤتمر توصياا -10  
الت ارع التنسيق, ال انى الباب,  المباني هدم تن يم بشأن 8002 لسنة( 111) رقم بالقانون ال اصة الإلةتة -11  
 الشةون وزار , البناء تقنية مجلة,  القديمة صنعاء لمدينة العمراني التشكيى ل صاةص توصيت,  سالم أتمد متمد, المذتجي-18

  8002,  التاسع العدد,  والقروية البلدية
   8018,   األ رية للدراساا السعودية الجمعية,  السابع العدد, العمرانى التراث إدار , الرتمن لبد الناصر لبد,الزهرانى-13

 الشةون وزار , البناء تقنية مجلة,  القديمة صنعاء لمدينة العمراني التشكيى ل صاةص توصيت,  سالم أتمد متمد, المذتجي -11
  8002,  التاسع العدد,  والقروية البلدية

   8018,   األ رية للدراساا السعودية الجمعية,  السابع العدد, العمرانى التراث إدار , الرتمن لبد الناصر لبد,نىالزهرا -15

 ظي العمرانية الطفر  بعد ما ظتر  ظي  المعمارع الفكر للى وأ رها العمراني التلوث إشكالية, للي, أبوغنيمة و  متمد,  متروك -12
8007, لمان مدينة ظي والتجارية السكنية يالمبان – دراسة تالة, األردن  

 و للدراساا الرابع القومى المؤتمر,  الكبرى للقاهر  العمرانى النمو لن الناتجة البيةية المشاكى, سليم للى أتمد,  البهنساوى -17
1111,البيةية البتوث  

 إطار ظى العمران و العمار  مؤتمر,  القاهر   مدينة مناطق بعل وهوية العمرانى و المعمارى التشكيى, مترور هدى, توظيق -13
8001, القاهر  جامعة,  المستدامة التنمية  

 مدين  ظي امسالمي  التاري ي  للمناطق تتليلي  دراس  العمراني وامرتقاء الطابع,  المجيد لبد رظعا متمد طارق,  صقر -11
8001 دكتوراه ةرسال,  شمر لين جامعة البيةية والبتوث الدراساا معهد, القاهر   اإلسالمية التاري ية للمناطق تتليلية دراسة ),  

القاهر  مدينة ظي   
 لمكة العمرانية التنمية وسياساا استراتيجياا  من المرةية للبيةة البصرية الدراساا ادرا  أهمية, لابد ظواز,  با طم  -15

8001,  السعودية,  مكة, الهندسية الشؤون المدني, الطيران رةاسة المكرمة  

 تالة – السليمانية مدينة ظى التجارية الشوار , المعمارية للواجهاا الجمالى التذوق ظى اللون إست دام أ ر, تسين نياز, تسن -12
8011,  بالسليمانية المهندسين نقابة, الدراسة  

 العمرانية للفراغاا ستيعاب وإ اإلنسان سلوكياا للى وتأ يره  البصرع التلوث,  متمد لمر التسينى و يتى يوهانسن ليد-17

( دمشق \ القاهر )  تتليلىمقارن بتث, العامة  
 قسم, (األولى النوا -هليوبولير واتة) الجديد  مصر ظي العمرانية الفراغاا تطور ,تامر متمد ال رازاتى,  متمد لمر التسينى-12

  شمر لين جامعة,  العمرانى الت طيط
 النجاح جامعة, طولكرم مدينة وسط -دراسية تالة, طولكرم مدينة ظي البصرع التشوي  تقييمو تتليى,  جميى طالى متمد,  الد -11

8002, الوطنية  

 رسالة, ( العشرين بالقرن اإلسماللية لمدينة تطبيقية دراسة)  القناه لمدن العمرانى الطابع,  لبدالفتاح السيد أتمد, الزياا -80
8001, سكندريةاإل جامعة  الجميلة الفنون كلية, ماجستير  

8010, ماجستير رسالة, القرى أم جامعة,  التدي ة لمارتها ظى المكى المعمارى الطابع تأصيى, سعيد صدقة,  ظقي  -81  

 كلية,المعمارع التفا  مساق, الترا ية النطاقاا و المنشاا تنمية ومدا ى التعامى سياساا,  الدين تسام, اود د -88 
ماجستير رسالة,   غز,  اإلسالمية معةالجا, العمار  قسم,  الهندسة  

 ماجستير رسالة, ( دراسية تالة  المجهوى الجندع منطقة)  غز  مدينة ظي البصرع للتلوث تتليلية دراسة,  جميى أتمد, شامية -83
8013,غــز  -اإلسالمــية الجـامــعة,   

 الدراسة تالة – اللبنانبة التجربة, العربية للمدينة التقليدية المراكز التقليدية المراكز تأهيى إلاد , المنعم لبد تاتم,  الطويى-81
العربية بيروا جامعة,  

 الكيان إستقرار تتقق,  ت طيطية كمن وماا  الت رية القيمة ذاا العمرانية التجمعاا تنمية,  العيون أبو أشرت, الرتيم لبد-85

 المنيا جامعة,  ياالمن مدينة للى بالتطبيق  القاةمة المصرية للمدينة العمرانى
 للنشر العلمية الكتب دار – البلد وسط منطقة القاهر  ولمران لمار  تو يق رصد -ال ديوية القاهر  -ذكى توار,سهير -82

 والتوزيع
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26-https://ar.wikipedia.org/wiki- febrauary2016 

27-http://www.emaratalyoum.com/local-section- febrauary2016 

28-http://www.dp-news.com/pages/detail- febrauary2016 

29- .مرجع االرتباط التشعبي غير صالح! خطأ  

30-http://environmentalculture.com/home/articles- febrauary2016 

31-http://www.ahram.org.eg/Archive- febrauary2016 

32-http://archive.aawsat.com/details- febrauary2016 

33-www.arabvolunteering.org/corner- febrauary2016 

34-http://www.t1111t.com/vb- febrauary2016 
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