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ABSTRACT:  

Bridges and upper intersections of all kinds are considered to be of great importance in the urban and 

architectural formation inside and outside cities. It was common in some countries to depend only on 

structural engineers without interference of the architect in some of the designs. And mostly this 

conviction is untrue, in which as a result there are structures of bridges that distorted the view inside 

and outside cities, and some of which became an obstacle in developing some areas causing visual 

pollution as well. That’s why the research deals with this issue and the role of the architect in designing 

these structures as well as how to take advantage of the designs and implementing those bridges to be 

an edifice with aesthetic and engineering addition and to benefit from them economically, touristically, 

functionally and environmentally to serve the society and the place where they are implemented. As 

constructing bridges has become one of the most difficult and most accurate achievements in terms of 

design, and some of which have gained their historical importance, including What affected the region 

and the environment in which it was implemented, in addition to that, the use of modern technology 

and modern construction systems in its development, and it became a symbol of the technological 

development of the country. The role of these bridges led to increasing the interest in these structures, 

and developing a relationship between designers and users, not only for structural engineering, but also 

for the necessity of the intervention of architecture in its designs as a result of this distinction. It became 

necessary to study its aesthetic impact on its surroundings and the role of the architect in these types of 

designs. Generally the need tends for studies on the aesthetics of bridges and their designs, and the 

designer dealing with several visual elements during the design process, in which should be selected 

with high accuracy to create a piece of art that fits the site where the bridge is implemented in addition 

to apply all the necessary functional requirements For design. The research deals with addressing the 

importance of the role of the architect in designing and the needed requirements for these designs and 

providing the element of beauty with its requirements in their design. 
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And studying the use of these facilities in providing an economic return and community development 

in terms of cultural, social, sports and other aspects. The study includes some of the local models 

implemented in the Greater Cairo region and international models to see what has been implemented 

and Attempting to benefit from it in Egypt, so the research deals with looking at the experience of those 

implemented bridges and clarifying their advantages and disadvantages for future benefit. 

 

 دور المهندس المعماري في تصميم الكباري كعنصر جمالي و تنموي بداخل المدينة 

              أحمدمجدى محمد قاسم  

األزهرجامعة   –قسم الهندسة المعمارية  - بكلية الهندسة أستاذ مساعد  

 لملخص : ا-1

تعتبر الكبارى  و التقاطعات العلوية  بأنواعها من المنشآت ذات األهمية الكبري في التشكيل العمراني و المعماري بداخل و خارج  

المدن , وجري العرف في بعض البالد اإلعتماد فقط علي المهندس اإلنشائي فقط دون تدخل المهندس المعماري  في بعض التصميمات 

هو غير صحيح و ما نتج عن ذلك وجود منشآت من الكباري أدت الي تشوه المنظر بداخل  وخارج المدن و   وهذا اإلعتقاد غالبا ما

منها ما اصبح عائقا في تطوير بعض األماكن و مشوها للمنظر و أصبح منها مسيئا للتلوث البصري , لذا يتطرق البحث الي هذا  

باإلضافة الي كيفية إستغالل تصاميم و تنفيذ تلك الكباري لتكون صرحا    الموضوع و دور المهندس المعماري في تصميم تلك المنشآت

  و إضافة  جمالية و هندسية واإلستفادة منها  إقتصاديا  و سياحيا ووظيفيا و بيئيا  لخدمة المكان و المجتمع للمكان المنفذ بها , حيث 

نها ما أكتسب بعضها  أهميتها  التاريخية  و منها ما أثر  أصبحت الكباري  من أصعب اإلنجازات وأكثرها دقة من حيث التصميم  و م

علي المنطقة و البيئة المنفذ بها  ، باإلضافة إلى  ذلك إستخدام التكنولوجيا الحديثة  ونظم اإلنشاء الحديثة  في تطويرها و أصبحت 

يادة االهتمام بهذه الهياكل وأصبحت هناك عالقة ما  رمًزا للتطور التكنولوجي  للبالد  , و قد ادى هذا الدور الذي لعبته الكباري  إلى ز

بين المصممين والمستخدمين ليس فقط للهندسة اإلنشائية ولكن أيًضا من أجل  ضرورة تدخل الهندسة  المعمارية في تصاميمها  نتيجة 

تلك النوعية من التصاميم .و  لهذا التمييز و أصبح من الضروري دراسة تأثيرها الجمالي على محيطها و دور المهندس المعماري في

المصمم مع عدة  التصميمة  و تعامل  الدراسات حول جماليات الجسور واعتباراتها  الي التوجه نحو  الحاجه  بشكل عام   أصبحت 

وبري  عناصر بصرية أثناء عملية التصميم ، والتي من شأنها يتم اختيارها بدقة عالية إلنشاء قطعة فنية تناسب  الموقع المنفذ به الك

باإلضافة إلى تطبيق كافة المتطلبات الوظيفية اآلزمة للتصميم , ويتناول البحث التطرق الي أهمية  دور المهندس المعماري في تصميم  

الكباري و المتطلبات اآلزمة  لتصميمها و توفير عنصر الجمال بمتطلباته في تصميمها و دراسة اإلستفادة من تلك النوعية من المنشآت 

ير عائد إقتصادي و تنمية المجتمع من النواحي الثقافية و اإلجتماعية و الرياضية و خالفها و تتناول الدراسة بعض النماذج في توف

لبحث  المحلية المنفذة باقليم القاهرة الكبري و النماذج العالمية لإلطالع علي ما تم تنفيذه و محاولة اإلستفادة منه في مصر , لذا يتطرق ا

 ي تجربة تلك الكباري المنفذة و توضيح إيجابياتها و سلبياتها لإلستفادة المستقبلية بالقدر المميز لها.  الي النظر ال

تمر مصر حاليا بطفرة كبيرة في تنفيذ العديد من الطرق و الكباري الجديدة لحل مشكلة التكدس المروري    المشكلة البحثية :  -2

فظة القاهرة و قد تم تنفيذ   العديد منها و نتيجة للتنفيذ الكمي منها للسرعة في حل  و تحقيق اإلنسيابية  بداخل المدن و خاصة محا

المشاكل  ظهرت العديد من الكباري كمنشآت خرسانية بداخل المناطق السكنية  أدت منها الي التشوه البصري و السمعي  و البيئي  

ن المعماريين و تحقيق القدر الكافي من المتطلبات الجمالية في تصميمها نتيجة لعدم الدراسة المتأنية لبعضها و عدم اإلستعانة بالمهندسي

كما يحدث في العديد من البلدان , كما أنه تم إستغالل بعضها في توفير العديد من الوظائف التي تدر عائدا إقتصاديا مميزا دون النظر  

 نين بجوارها من أنشطة ثقافية و رياضية و إجتماعية و خالفه  الي إمكانية إستغاللها في وظائف أخري تحقق تنمية مجتمعية تخدم القاط

أنه على اعتبارفي مصرناتج عن مفهوم  تصميمها  اإلنشائي    المعاصرة  معظم الكباري  ان تخطيط وتصميم  :فرضيات الدراسة-3

ذات العالقة يد من الفرضيات  لكباري  و تحقيق تكلفة إقتصادية  قليلة و توفير في زمن تنفيذها  و توجد عد اهم عامل في تصميم ا

الطرق الحالية اهم االسباب   ض ان إتساع المدن واالزدحام المروري والحوادث المرورية وعدم كفايةاإفتربالبحث ومنها  المباشرة  

النظر    لها الدور األهم في تصميمها و عدم  التكلفة االقتصادية    بهذا الشكل النمطي و أن      لكباري  التي دعت الي تخطيط وتصميم ا

ن وجود تكامل وتوزيع المهام يساعد علي  أفترض  مع إ  طبوغرافية المنطقة واألحوال البيئية وخلفيات المجتمع  لاألهمية النسبية  الي  

ذات تأثير كبيرعلي شكل   و أن بذلك ستكون    بين المخطط والمصمم الحضري والمعماري واالنشائي  مميزة  بصورة  كباريتصميم ال

 للمدينة  الجمالي و إستخدامات األراضي وحل مشاكل االزدحام المروري النواحي الرؤية البصرية المخطط العام والشكل

  :يمكن تصنيف الجسور بالنظر الى عدة جوانب منها على سبيل المثال -أنواع االكباري : -4

خطوط األنابيب )خطوط أنابيب   كباري - سكك حديد  كباري –مشاة وسيارات يكبار  -: )االستخدام( الكباريالغرض من  -: 4-1

 …وغيرها   مؤقتة كباري- صرف صحي( –مياه  –بترول 
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خرسانية  كباري - خرسانية  كباري -حجرية كباري -معدنية كباري -خشببية كباري  :التصنيف حسب النظام اإلنشائي-:4-2

خرسانية سابقة الصب  كباري -خرسانية مصبوبة بالموقع سابقة اإلجهاد كباري -خرسانية سابقة الصب كباري - مصبوبة بالموقع

خرسانية   كباري -معدنية معلقة كباري -الكمرات المعدنية كباري -المعدنية الجمالونات كباري -معدنية كباري -اإلجهادسابقة 

 .خرسانية معلقة كباري -ومعدنية

 

 

 

 

 ( يوضح العديد من أنواع الكباري 1شكل )

جزء ال يتجزأ من تخطيط المدن،   الكبارييعتبر مفهوم تخطيط وتصميم للكباري :مفهوم التخطيط والتصميم الحضري -5
 تبرجزء من يعإذ 

 :  لألسباب التالية شبكة الطرق الحضرية التي تعتبر من المكونات األساسية للنسيج العمراني للمدينة الحضرية

 . الوصول إليها من أهم المحددات المتحكمة في مواقع النشاطات اإلنسانية التي تعتمد عادة على تكلفةتعتبر  -
 ·ية التي ال غنى عنها للتفاعل و النشاط اإلنساني وتقصير المسافات الجغرافية والزمنية بين السكان و أماكن الخدمةالوصول -
 عام هي وسيلة للتعرف على الخصائص الفراغية لبقية عناصر النسيج العمراني بشكل -

إعداد مخططات لشبكات الطرق  ا لهالحضرية هو نوع من التخطيط القطاعي، حيث يتم من خال و الكباريوتخطيط الطرق  
، ويتم ذلك من خالل دراسات تحليلية لشبكة الطرق   الكباريومواقع  تبين مسارات الحركة والتنقل في المدينة ينةالحضرية داخل المد

 الموجودة ولحركة 
 . المرور عليها وخصائصها ومن ثم دراسة توقعات حركة المرور وخصائصها المستقبلية

الحوادث وضعف   - اإلزدحام واالختناقات المروريةومنها :  : تنفيذ الكباري  ضرورة  الي التي أدتمشاكل المدن -6

هدر الوقت والوقود والمال في -المناطق  ما بين ة للربطاجاتساع المدن وازدياد الح-األمن والسالمة المرورية في بعض التقاطعات 
تداخل مختلط من   –إزدياد حجم المنشآت بالمدينة  – شبكة الطرق الحالية غير كافية -ن منطقة ألخرى م صعوبة الوصول -الطرق

تلف   -  التلوث البيئي وزيادة الحوادث والضغط النفسي -- ضياع الوقت والوقود -طرق غير مصممة بعناية  –أنواع المركبات 

الدولة من توظيف   هاخسارة ما تتكلف - اث الشغب والضوضاء والصخبالسرقات وأحد - األمراض التنفسية تزايد -القائمة  الطرق
  فقدان الجاذبية والتنافسية للمدينة  - اإلزعاج السمعي والبصري - وأجهزة المرور أجهزة ووضع إستراتيجيات ودراسات وتكلفة رجال

 فقدان فرص العمل - فقدان بعض االقتصاديات الهامة للمدينة  -

أو الطرق   العوائق أو التقاطعات المزدحمةهي وسيلة الستمرارية الطرق عبر  كباريال :الكباريد تحديد الحاجـة لوجو-7

المزدحمة ، ولتحديد  يتم توفير ممر واضح للمركبات مع اختصار المدة الزمنية لإلشارة الضوئية في التقاطعات العمودية عليها حيث
مالءمة التخطيط  و   دراسة الجدوى االقتصاديةمتعددة منها  يتم إجراء دراسة تفصيلية حسب االعتبارات  كباريالحاجة لوجود ال

  )دراسة جيلوجيا المدينة)لطبوغرافيا الموقع 
حجم المرور  بتحديد و   راسة خصائص حركة المرور في المناطق الحضريةو البد من د ) نقل ومرور  )حركات المرور الرئيسية و

المسافات و المسافات الزمنية للمركباتو   )ساعة/كم )سرعة السير و  )كم طولي /مركبة  )كثافة المرور  و   )ساعة/ مركبة )

 الفراغية بين المركبات

إنما يخضع لعدد من   ا ومواصفاته  الكباري إن اختيار موضع وموقع    :الكباريالعوامل المؤثرة في إختيار مواقع -8

  في الشبكة أو النظام الهرمي للطرق في المنطقة أوالدولةالكباري األهمية النسبية /   التكلفة االقتصادية : أهمها من   العوامل

وعي خلفيات المجتمع ومدى الالكباري /المناخ واألحوال البيئية في منطقة الكباري / طبوغرافية المنطقة أو المناطق التي تعبرها /

 . والتجاوب مع المواصفات

من  اأنهب ه هي جزء من المنظومة الطرقية ككل ، فيمكنا االنطالق مما هومتفق علي الكباري بما أن    :الكباريأهداف تصميم -9

   هو هوجوده أو وظيفت من و يستغل الكوبري غيرها من الطرق ،   عن الكباريحيث الخصائص العامة ال تختلف عن المفهوم العام 
تحسين مستوى و  تقليل زمن االنتقال بين المناطقو  تعزيز التدفق المروري وبالتالي التخفيف من االزدحام والتكدس المروري

تسهيل الوصول إلى جميع و  تخفيض تكاليف انشاء مدن جديده لحل مشاكل المدن القديمةو   السالمة المرورية في الطرق

المحافظة  و  تأمين طرق الوصول تحت ظروف الطقس كافة لمدينة وجزء معين من ا الوصول إلىاستخدامات األراضي أوتسهيل 

 سهولة الوصول إليها وزيادة الكباري الربط الوظيفي بين منطقتيين أو أكثر عن طريق و  على األنماط القائمة الستخدامات األراضي

توفير فضاء يسمح للمناطق المعمورة على و  والسمعي لبصريالجوي والمائي واألرضي وا  هالحد من التلوث البيئي بأنواعو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A
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تعظيم و   االستفادة القصوى من المساحة التي يشغلها الطريقو   احتواء الحركة بأغراضها المختلفةو   بالتهوية واإلنارةجانبيه 

 والسياحةتماعية و الثقافية و اإلج التنمية االقتصادية و   المردود االقتصادي المترتب على استعمال الطريق

   :الكباريجراءات عملية تصميم إ-10

أو عدم وجود طرق للوصول  وهي التي قد تكون قائمة وماسة كوجود اختناقات مرورية حادة إدراك الحاجة للتصميم :: 10-1

قامة يتم تحديدها ضمن  الحوادث بشكل كبير ، وقد تكون الحاجة غير ا منطقة معينة أو فعالية معينة ، أو وجود تقاطع طرق تقع فيه

 .  االحتياجات المستقبلية

تمثل قيم المجتمع واالتجاه الذي يرغب أن  والتي الكباريحيث يجب تحديد الغاية والغرض من تصميم غايات التصميم : :10-2

 االقتصادي ستكون غايته جذبيتحرك فيه على مستوى المدينة أو اإلقليم أوالمستوى الوطني ، فالمجتمع الذي يسعى نحو التقدم 

وإذا كانت المدينة تهتم بالناحية الجمالية فإنها  التي تستوعب تلك األنشطة ، الكباريالصناعات والمنشآت التجارية وبالتالي سيصمم 

 .منظرا جماليا على جمال أشجارها ومبانيه األثرية ستسمح بتصميم الجسور واالنفاق تضيف

  الكبارييكون تحديد عدد  التي تحقق بها الغايات وتستخدم المعايير كمقاييس لألهداف ، فمثال  وهي الوسائل األهداف : 3- 10

أحد   هفي حد ذات  الكباريفي حين يمثل تطوير انشاء  الكباري على الطلب كمعيار للتطورالمطلوب لتصميم % ١٥بحيث تزيد بنسبة  

 . لمدينةمناطق متنوعة بااالزدحام في  لىأهداف التخطيط ويستخدم لتحقيق الغاية المتمثلة بالقضاء ع

، والتي يمكن من خاللها معرفة   الكباريأساسها تصميم  التي تعتبر قاعدة بيانات يقوم على و :و بيانات المعلومات  مسوحات:10-4

والصناعات والمنشآت  األراضيوالحالية لكل من حجم المدينة وكثافة السيارات وأعداد السكان واستعماالت  أنماط النمو السابقة

 . التجارية

مقارنة السعة القائمة بالطلب القائم وتحديد  على المدينة ، كما تتم الكبارييتم توزيع مواقع   هالذي بموجب تحليل الطلب ::10-5

المستقبلية للطلب على  ت ، ومن ثم تعد التنبؤا الكباريالي إحتياجا  النقص او الزيادة في السعة مع األخذ باالعتبارالمناطق االكثر 

 الكباريزياده اعداد 

  الكباريالمفاضلة بين تصميم  ألكثر الحلول قبوال ، حيث يتم: وذلك  اقتراح الحلول الممكنة وإجراء الدراسات التفصيلية:10-6

 . ، وذلك لكل بديل من بدائل الحلول المقترحة هالوصول إلي ومالئمتها للمواقع ومستوى الخدمة المطلوب

المرجوة منها مع بيان   القيام بتحليل تفصيلي لها وبيان منفعتها وفعاليتها في تحقيق األهدافب : وذلكتقييم البدائل المقترحة:10-7

المترتبة لكل بديل والتركيز على البديل المفضل وعرضها على  التكلفة االقتصادية واآلثار المهمة الجمالية واالجتماعية والبيئية

 . القرارالجهة صاحبة 

،   الكباريبها عملية تصميم  التي تكون في أغلب األحيان ليست الجهة المنوط :و رفع التوصيات إلى الجهة صاحبة القرار: 10-8

 .واعتمادها ، ويجب أن تشتمل التوصيات على الطرق المقترحة لتمويل تنفيذ الخطةالكباري وذلك إلقرار خطة تصميم 

وطريقة تمويل تنفيذها التي تتيح إعداد المخططات الكباري عتماد والمصادقة على خطة تصميم فبعد مرحلة اال التنفيذ :: 10-9

اإلجراءات  من اإلنشاء إلى التشغيل  ابتداء من مرتبةفي التنفيذ وفق خطة تنفيذية متسلسلة و والتصاميم التفصيلية والنهائية يتم البدء

  .  الخو خالفه .......  األراضي وطرح المناقصةالقانونية لتحديد تعويضات االراضي لنزع ملكيات 

منها خطط  و وفقا لمراحل وخطوات  الكباري يتم تخطيط و تصميم  :الحضرية اطقفي المن الكباريأسس تصميم :11

المراجعة والتطوير والتعديل  دائم  المدى ومنها على المدى البعيد ضمن عملية التنمية الشاملة للدولة أو اإلقليم وبالتالي يكون  قصيرة

األخذ بعين االعتبار مجموعة من   الكباريويجب عند القيام بعملية تصميم  وفقا لما يستجد من تطور حضري ضمن المدينة أو اإلقليم

كل تحديد مشا/    وتقييمها الكباريرصد األوضاع القائمة لقطاع  : والمبادئ الهامة والتي تشمل على الخطوات التالية األسس

من دراسات التخطيط التفصيلي وتحسين االستراتيجيات الالزمة   الحالية والمتوقعة في المستقبل وتحليل االحتياجات الالزمة الكباري

 المنطقة وتحديد محاور النمو الرئيسية التوقعات المستقبلية التساع المدن ، بما في ذلك تقييم استعماالت األراضي المقترحة في / لذلك

الكباري واالستراتيجيات التنفيذية لتصميم  ح عدد من البدائل لبرامج وخطط طويلة المدى وقصيرة المدى وتحسين رأس المالاقترا /

دراسة /   بما فيها جودة الهواء الكباري تقدير اآلثار البيئية واألمنية المترتبة من جراء إدخال التحسينات المستقبلية على شبكة  /

وضع خطة مالية لتأمين ما يكفي من النفقات الالزمة لتغطية  /عليها الكباريمنطقة المحيطة ودراسة تأثير إنشاء المباني القائمة في ال

 .تكاليف تنفيذ االستراتيجيات

تستند المعايير واإلرشادات على مبادئ التصميم األساسية التي تسهم   :الحضرية اطقفي المن الكباريمبادئ تصميم :12

يبدأ   الكباريالتصميم الجيد الكباري / خطة ربط المناطق بواسطة  منبدورها في تأسيس  المدينة علما ً بأن هذه المبادئ تتألف 

يعكس   الكباريتصميم /  إنشاء مدن مستدامةيسهم في  للكباريالتصميم الجيد  / بالتكامل بين التصميم االنشائي والمعماري لها

منهجية تصميم  تحقق التوازن بين كافة المبادئ المذكورة أعاله من خالل الكباريإن عملية تصميم /  أهداف خطة المدينة المستقبلية

 متكاملة

  والمجتمعات من جراء تشير الدراسات إلى أن هناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها المدن :مصادر مشاكل الكباري:13

وتجمع   في معظم المدن حول العالم  هتكون متشابه داخلها على الرغم من تنوع المشاكل إال أنها تكادب الكباريتبعات مشاكل تصميم 
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تلك االزدحام باالضافة الي عدم االهتمام بتأثير تصميمها علي شكل المدينة هي أكبر  الغالبية على أن عدم كفايتها لحل مشاكل

 :والتي يمكن تصنيفها كالتالي المشاكل

ضعف كفاءة الطرق وتصميم المسارات والمداخل لها /  عدم التخطيط لها مسبقا في المخطط العام للمدينة :مشاكل تخطيطية:13-1

قلة المواقف  كباري / ال وتهالك وقلة الصيانة الطرق   /اخري الكباريعدم قابلية الشبكة الحالية لقبول التغيرات المستقبلية وإضافة /

 .وسوء تنظيمها

الكباري و الناحية  البيئة العامة الكباري و التصميم الهندسي  قصور في حيث يمثل ذلك : : غياب دور المهندس المعماري13-2

 ........(    -إقتصادية  –الجمالية لها و عدم تصميم مناسب لألنشطة الوظيفية المكملة لها ) ثقافية 

ضعف التنسيق بين  / الكباريعدم وجود إستراتيجيات أو سياسات ونظام متكامل للخطط المستقبلية ألنشاء :مشاكل إدارية:13-2 

غياب التسهيالت واألنظمة التي  / إتباع نظام المرور وضعف تطبيق العقوبات على المخالفينعدم الكباري/ الجهات المسئولة عن 

عدم وجود أنظمة التحكم المروري وقاعدة المعلومات لقياس كثافة المرور في /الرئيسية  الكباريتساعد على تخفيف االعتماد على  

 الكباريمرورية واألمن والسالمة المرورية في ضعف األنظمة ال /النيلية  الكباريوالعبور عبر   بعض التقاطعات

 داخل المدن الكبارينشاء إلعدم توافر التمويل الكافي :مشاكل اقتصادية :13-3

  :االعتبارات الواجب مراعاتها لتصميم الكباري:14
عمق ـ عرض الدعامة )ال للكوبري القطاعات اإلنشائية المسموح بها  -  للكوبريالتخطيط األفقي والرأسي من : شكل الجسر:14-1 

 . ) .. الخ

الزمن  -الكباري  طبيعة التربة عند موقع  -للكوبري التكلفة التقديرية - الخدمات الرئيسية-الكباري دراسة حركة المرور أثناء تنفيذ  -

  الكباريالكلي الالزم إلنشاء 

 .التنفيذ ـ مواد اإلنشاء ـ معدات اإلنشاء.. إلخطريقة من  :تفاصيل التنفيذ : 14-2

  متطلبات االمتداد المسـتقبلي:14-3

 ) الدورية و الثانوية  و الدائمة ( متطلبات الصـيانة:14-4

معامل  - معامل األمان للخدمات والمرافق العامة -معامل األمان للمنشآت المجاورة )معامالت األمان  : معامالت األمان:14-5

معامل األمان الالزم  -معامل األمان بعد تنفيذ   - معامل األمان لحركة المرور أثناء التنفيذ -األمان لفريق التنفيذ واإلشراف على تنفيذ

 الكباري لحركة المرور بعد تنفيذ وتشغيل 

يجب و   كوبريلمجاورة للمنسجما ً ومالئما ً للمنشآت ا كوبرييجب أن يكون الشكل الخارجي لل : كوبريالشكل الخارجي لل:14-6

 الكوبري  متجانسا ً مع الطبيعة حوللكوبري  أن يكون الشكل الخارجي ل

المسافة و   وكذلك طول البحر كوبرياالرتفاع الصافي لمراعاة : المتقاطعة مع المجاري المائية كباريالمتطلبات الخاصة بال:14-7

تأمين حركة المالحة داخل المجرى المائي و  الدعامات مياه المارة بين تلكوتأثير ذلك على كميات ال للكوبريبين الدعامات الرأسية 

ذات  كباريالمتطلبات الخاصة بالو    الكوبريمتطلبات حركة المالحة داخل المجرى المائي بعد تنفيذ الكوبري و أثناء تنفيذ 

المقارنة بين تكلفة المصنع وتكلفة الخرسانة المصبوبة و طول بحرو   تكلفة الشـدةمن   الخرسانة سابقة الصب وسابقة اإلجهاد

تكاليف نقل العناصر اإلنشائية وتركيبها بموقع  و . ) بالطات ـ كمرات ... الخ ) كوبري وزن العناصر اإلنشائية المختلفة للو  بالموقع

 . تكاليف المواد المستخدمة ومعدالت اإلنتاجكوبري و ال

مثل )تخطيط الطرق  التي تحتاج إلعادة تصميم بسبب التحسينات التي تطرأ على كباريديد من اليوجد الع : معوقات التخطيط: 14-8

زيادة سعة الخدمات العامة من مياه وصرف صحي  و المائي زيادة عدد حارات المرور وتغيير ارتفاع منسوب المياه في المجرى

لتجنب   هاء من التصميم النهائي لتلك العناصر في مرحلة مبكرةولذلك يجب االنت كوبرياإلنشائي لل وتليفونات والمرتبطة بالهيكل

 وكذلك زيادة الزمن الالزم العادة التصميم  الكوبريزيادة تكاليف إنشاء 

من الطبيعي أن يشترك استشاري طرق ومرور  واستشاري معماري  واستشاري    :    العناصر المشاركة في تصميم الكباري-15

 التربة بالمشاركة مع  االستشاري اإلنشائي إلقامة أي  منشأ من تلك األنواع المتعدة من الكباري و األنفاق  األرضيةأساسات وميكانيكا  

تعتمد اإلعتبارات التي يجب مراعاتها عند تصميم   األعتبارات العامه الواجب مراعاتها عند التخطيط األولي للكباري:-16

لى اعتبار ان الكوبري يربط بين ممرين او شارعين  أو الوصول بين منطقتين ومن هذه  الكباري هي نفسها تقريبا بالنسبة للطرق ع

 االعتبارات :

تحديد ازدياد النمو وحركة    –مدى الكثافة والحركة المرورية القصوي  والسرعة التصميمية للشوارع وحجم مرور المركبات بأنواعها  

الزمن الكلى لالنشاء ـ متطلبات  - طبيعة التربة  -التكلفة التقديرية   -المحيطة به   مناسبة النظام اإلنشائي للمناطق –المرور بالمنطقة  

الشكل الخارجى والذي   -معامالت االمان اثناء التنفيذ  و بعد التنفيذ اوأثناء التشغيل   –التطوير المستقبلى ـ متطلبات الصيانة الدورية  

الناحية المعمارية والجمالية ومدى انسجام الكوبري    –  للمناطق المحيطة والمجاورة  البد ان يكون منسجما ومالئما مع البيئة العمرانية

تحقيق –محاولة التوصل الي اإلستغالل األمثل للكوبري من خالل توافر عناصر وظيفية أخري    –ونوعيته وأرتفاعه مع الموقع العام 

 مسافات الرؤية المناسبة و المطلوبة

 ناك حاجة إلى قدر كبير من البيانات في بداية أعمال تصميم الكباري ومنها : ه:عمال الكباريالبيانات األولية لتصميم أ -17
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مخطط للموقع يوضح جميع العوائق التي يجب مراعتها مثل األنهار والشوارع والطرق والسكك الحديدية والخطوط الكنتورية  -

 للوديان واإلتجاهات المرغوبة لمسار المرور الجديد.

 ولي لألرض على طول محور الكوبري المخطط له  المقطع الط-

 العرض المطلوب للكوبري  وعرض الممرات  وقضبان األمان ،......... إلخ-
ظروف التربة لألساسات و نتائج الحفر مع تقرير عن الوضع الجيولوجي وبيانات ميكانيكا التربة حيث تؤثر  تأثير كبير على -

 ة  المالية الخاصة بالكوبري اختيار النظام الهيكلي و علي التكلف
 الظروف المحلية مثل إمكانية الوصول لنقل المعدات والمواد والعناصر الهيكلية و تحديد المواد المتوفرة -
اقتصاديات تنفيذ الكوبري  و إمكانية استخدام مستوى عاٍل من التكنولوجيا أم يجب بناء الجسر بأساليب بدائية وعدد قليل من العمال  -

 المهرة 
 الظروف  و التضاريس البيئية   و المناخية المحيطة بالكوبري-
و  المتطلبات البيئية المتعلقة بالجودة الجمالية للكباري في المدن التي تؤثر على البيئة الحضرية والتي كثيًرا ما تُرى من مسافة قريبة-

 ارات. خاصة جسور المشاة والتي تحتاج إلى تشكيل ومعالجة أكثر دقة من كباري السي
 حماية المشاة  من حركة السيارات - 
 تقليل التلوث البصري و الضوضاء للمنطقة المحيطة بالكوبري  -

بمظهرها، ولكن في بعض الحاالت، يكون حتى لمظهر   الكباريتكمن أهمية معظم البد أن   للكباري : المظاهر الجمالية:18

 كبير يقع عند مدخل مدينة أو يعبر فوق مدخل الميناء الرئيسي  كوبريهذا هو الحال في كثير من األحيان مع   أهمية كبيرة لكوبريا

خلق صورة  لها لأهمية أكبر للمظاهر الجمالية  الكباريعطي مصممو ي و البد أن  الدليلية الكباريأحيانًا باسم  لكباريتُعرف هذه ا و

قاعدة عامة مفادها أن الجماليات ال يمكن فصلها عن الهيكل في ون معلما يستمر لعقود, وكو أن تك  بداخل و خارج المدينة  جميلة

 . الكوبريتصميم 

هي تلك المنشآت التي تؤدي وظيفتها في اجتياز العوائق بكفاءة   الكباريجماليات تعتبر   :الكباريمفهوم الجمال في : 19

 انشائية فضال عن
 حيثهي اكثر من مجرد عنصر ضمن نظام النقل  لكباريفا فهي تزاوج بين الهندسة األنشائية والمعمارية  امتالكها قيمة جمالية

 ممة بطريقة جيدة تجتذب كافة افراد المجتمع وليسالمص الكباريتخلق شعور بهوية المدينة او البلدة اوالمنطقة ، وبرغم ان 

إظهار عناية قليلة بتأثيراتها الجمالية ،  اإلنشائيين والمعماريين فقط ، اال ان مصمميها غالبا ما يركزون على وظيفتها اإلنشائية مع

اخر فأنه قد يصبح عائقا بصريا في عبور العوائق ، لكن من جانب  ه وظيفت يمكن ان يؤديه فالجسر المصمم بدون عناية بجماليت

هي عمارة لكنها عمارة من نوع خاص جدا فريدة في أهدافها ، حيث يكمن  الكباريكما ان ه ,جذاب ضمن بيئت وهيكال مقحما غير

النهاية هو الوسيلة للوصول الى هذه  التصميم المعماري او تصميم الفضاءات المفتوحة في خلق وتشكيل الفضاء ، والمنشأ في فن

يمثل الوسيلة والغاية في ان واحد ،  ه الطريق فوق فجوة لذا فان هيكل ببساطة هي استمرارية الكباري الغاية ، لكن بما ان وظيفة 

 . هتطويق الفضاء لكن في المنشأ نفس ال تكمن في هوحقيقت

يجب استيعاب البيانات األساسية و التي  يجب أن يأخذ الكوبري     -تصميم الكباري : البيانات األساسية للبدء في -20

شكله األولي في خيال المصمم و لكي تتم هذه العملية  يجب على المصمم أوالً أن يرى ويدرس بوعي العديد من الجسور في سياق  

نظمة الهيكلية  له وهذا يعني أنه من عملية تعلم طويلة و يجب أن يعرف  تأثير العوامل المحيطة بتصميم الكوبري   على اختيار األ

أجل الترتيب لتصميم كوبري يجب أن يكون لدى المصمم معرفة واسعة بالكباري التي يمكن استدعاؤها بسهولة إلى الذهن  وقد يوفر  

للكوبري   ثم يتم   الحدس واإلبداع المؤدي إلى االبتكارات بمجرد أن يتم تنفيذ فكرة التصميم في العقل و يمكن رسم الرسومات األولى

افتراض باقي التفاصيل اآلزمة  للتصميم و يجب توافر القدر الكافي من  الرشاقة والتي يتم اختيارها  إذا اقتضت وجود اسباب  فنية  

م و جمالية و يتم ا اختيارها بعناية   وايضا بدائل التصاميم  و التي  قد يتبع ذلك وجود رسومات و بدائل أخري   في عملية تصمي

 الكباري و  التي تتم مراحلها كالتالي : 

وهذا يشجع على انتقاد الزمالء  وال سيما تعليقات أولئك :سكتشات األولية اطالع المختصين والمهتمين على اإل-:20-1

من أجل  ستخالص العديد من الحلول و من هنا يتم إ  يمكن مناقشة طرق البناء المناسبة والنظر فيها و الذين يجب أن يبنوا ذلك

 واالستفادة من الخبرة المكتسبة من التصميمات السابقة التي تم تحقيقها.التصصميم تحسين 

يجب   حيثوعدم اإلنفراد بالرأي:محاوالت إعطاء أكثر من شكل للكوبري وأخذ رأي اآلخرين المختصين :2- 20 

والتفكير جيدًا في مفهومه والتركيز عليه بعيون  على المصمم أن يغلق نفسه بعيدًا عن هذه النتائج األولى  والتأمل فيها  

الستماع إلى آراء الزمالء والمستشارين الفنيين وأيًضا آراء مع اتكون مبنية بشكل جيد لاستيفاء كل المتطلبات  و مغلقة

 األشخاص العاديين

ني جيد أو لم يكن ذا لم يكن المهندس موهوبًا بحس ف: إرأي االستشاري المعماري وأعمال الفن المعماري:3- 20 

األكبر   كباري، بالنسبة للالكباريمدربًا في هذا الصدد ، فعليه أن يستشير بشكل أفضل مهندًسا معماريًا سابقًا لديه خبرة في 
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من خالل بديل أو بديلين في محاولة لتجربة االمتدادات األخرى والنظام الهيكلي اآلخر وإجراء المقارنات ،   العمل ، يجب 

ويجب أن  ار األفضل على أساس الدراسات السابقةيختحسابات التصميم ل  تبدأوهنا  صول إلى أفضل حلمن أجل الو

في المقام األول بتقريب بسيط وتقريبي للتحقق مما إذا كانت األبعاد المفترضة ستكون كافية وما إذا كانت المناطق تبدأ

 منا سبة للشكل العام  و أوتار الجهاد المسبقأ   قطاعات الخرساناتو الحديد الضرورية من للكوبري  المقطعية 

باستخدام  ويمكن إجراء بعض العمليات باستخدام مبرمجي الكمبيوتر  الحاسب اآللي:ضرورة االستعانة بأجهزة :4- 20 

إذا لم تتأثر   ذلك أعماق مختلفة أو متغيرات أخرى من أجل العثور على األبعاد األكثر اقتصادا  ومع ذلك  يجب اختيار 

يمكن وضع التصميم األساسي بجميع األبعاد والتفسيرات للموافقة عليها  الكوبري و المتطلبات األساسية األخرى لجماليات 

 على بيئته  الكوبرينظًرا ألن الرسومات وحدها كافية للحكم على مظهر وتأثير  من السلطات

التصميم  يمكن أن تبدأ أعمال التصميم النهائية بحسابات دقيقة  بعد الموافقة على :  اجراءات ا لتصميم النهائي:5- 20

يجب أيًضا تجهيز    و جميع أنواع األحمال ومن ثم يجب إجراء التفاصيل الهيكليةل للقوى والضغوط وما إلى ذلك

لجميع األبعاد  العديد من الرسومات والجداول بآالف األرقام واألشكال الكباري  المستلزمات اآلزمة للبناء  وتحتاج بعض 

 كبيرة.ال مهارة المعرفة والتستلزم هذه المرحلة أكبر قدر من العمل و و للنوع والجودة المطلوبة لمواد البنا

على مر التاريخ  كان الناس ينشئون كباري  بقدرة     الشكل الجمالي للكباري و مشاركة المعماريين  في تصميمها :  -21

المصطلح)البناة ( يعني المعرفة التقنية لهندسة  البناء وقد اخترع هذا الشخص معظم الجسور الكبيرة سواء  الحجرية أو    البناة و هذا

المصنوعة من الطوب و في بداية القرن التاسع عشر بدأت الهندسة المدنية الحديثة  مع مهندسين مدربين في مدارس خاصة نتيجة   

لصناعية تزامنا مع ظهورمواد و تقنيات جديدة أدت إلى خلق نوع جديد من الفنون  كان أبرزها العمل  التطورات التي أحدثتها الثورة ا

من أفضل األمثلة على ذلك و الذي اشتهر في جميع    سالجيناتوبيلالكامل ما  بين المهندسين  اإلنشائيين و الفنانين و يعتبر كوبري   

زج  ما بين إبتكاري النظام اإلنشائي و المعماري و إستخدام الخرسانة المسلحة وقد تم   أنحاء العالم بأهميته الجمالية  حيث  تم  الم

إعالنه الحقا كمعلم تاريخي للهندسة  , والحقيقة هي أن الهندسة المدنية في القرن التاسع عشر  بحماستها  لم تكن مهتمة بما يكفي 

ن يبحث فقط عن األكثر منطقية  واألكثر عقالنية , والحقا حدث  انقساًما للتعبير المعماري وتكامل اإلبداع المكاني و الجمالي و كا

صارًخا بين المهندسين المدنيين والبناة والمهندسين المعماريين و الذي تم فيه التطرق الي  فتح نقاش حول ما تشكل القيمة الجمالية 

ية  ما أو يحتاج إلى ترقية العناصر للحصول على قيمة  للكباري , فهل هي شكل هيكلي محدد ومختار بحد ذاته يكون ذو قيمة جمال

جمالية أفضل؟ , ومع  إنشاء الكباري الكبيرة أصبح  دور المهندس المعماري في تصميم الكباري  محدًدا جًدا الي أن وصلت لمرحلة 

قرن العشرين  تزايدت المطالب على  التهميش الكامل في بعض البلدان  و التي أثرت في جماليات الكباري المنفذه بها , وفي بداية ال

الجسور الجديدة المعقدة مع   تزايد حجم حركة المرورو البيئة المحيطة بالكباري و التي ال تنبغي أن تكون كل هذه المتطلبات عذًرا  

ألجيال القادمة كما منها  لتصميم أقل جمالية عالوة على ذلك أنه  سيخدم المجتمع لعدة عقود وسيوفر ذلك أيًضا إرثًا دائًما من التميز ل

ما يستغل في التنمية السياحية و عالمات مميزة للمدن  وبالتالي فإنه من الضروري تظافر المهندسون اإلنشائيون و الطرق و المعماريون 

 المهنتين والمخططون في عملية تصميم الكباري و الوصول الي  نهج جديد لتصميمها  خالف النهج اإلنشائي فقط ,  وعلي ذلك فإن كال

جزء ال يتجزأ من تصميم وبناء  الهياكل  مثل الكباري و األنفاق  حيث  يقوم المهندسون المعماريون بالتصميم تلبية لإلحتياجات  فضالً  

    عن الجماليات و المظهر الخارجي و تقع المسؤولية الرئيسية للمهندس اإلنشائي في التأكد من أن التصميم آمن ويلبي كل ما هو مناسب

عن طريق إختيار المواد اإلنشائية وتحديد العناصر اإلنشائية  المناسبة للتصميم والبناء مع إستخدام التكنولوجيا اآلزمة في توصيل  

 األفكار دون التطرق الي اإلنتقادات من كال الجانبين .   

لطويل ما بين المهندسين المعماريين والمدنيين ، ألن  عندما يتعلق األمر بالكباري  فقد كان هناك فهم من خالل معظم تاريخ البناء ا    

هذه التخصصات تم دمجها بشكل عام في شخص واحد وهو الباني , أما الشكل الثاني  والذي كان أحيانًا أكثر سوًءا من التعاون  فقد  

نظًرا ألن تأثير ثر وضوًحا لهما ,وتم توثيقه بشكل أفضل منذ اللحظة التي أصبحت فيها مهام المهندس المعماري والمهندس المدني أك

في   بدأت بعض الدول في اإلستعانة بالمعماريين  موجود دائًما بطرق مختلفة  فقد كباري المهندسين المعماريين على جماليات ال 

، معروفان     انمهندسان معماري  مامثل  السير نورمان فوستر وسانتياغو كاالترافا حيث  الجرأة في التشكيل  وه  الكباري  تصميم  

ع  ما عالمياً بمشاريعهم  ذات الطابع المستقبلي والتي لها دائماً حلول هيكلية فريدة  من أشهر كوبري  أالميو في إشبيلية  و يجم

  ,  مستمد من دراسات عديدة للعلم الطبيعي و ال و المعمارية   الهندسة اإلنشائية بين مفهوم الهندسة المعمارية والتفاعل مع مبادئ

  كما إن استكشاف العالقات المعقدة والمتعددة تاريخيًا ما  بين المهندسين المدنيين و المعماريين  فإن  األمر في حالة  تصميم الكباري 

ي منشأ آمن  يتوفر فيه الجمال , ومع يمكن اإلستنتاج بأنه على الرغم من الروح التنافسية بينهما ، فإن هذا ما يكون له نهاية موفقه ف

ذلك فإنه ليس من الضروري أن كل مهندس مدني موهوب بشكل طبيعي يكون قادًرا على تقديم تجربة بصرية عالية الجودة إلى جانب  

 وظيفة جيدة الحل ، وال يستطيع كل مهندس معماري أن يشعر بحركة القوى و اآلمان  من خالل هيكل الكوبري  

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 ( كوبري االميلو   و كوبري كالجاري   للمعماري سانتياغو كاالترافا  3كوبري ميلو للمعماري نورمن فوستر              شكل ) ( 2شكل )

لإلنشاءات  ويتم تدريب المهندسين المعماريين على التعامل مع ترتيب األشكال المجردة والرمزية  حتى لو كانوا يمتلكون المعرفة األولية  

، فهي تشير بشكل أساسي إلى تشييد المباني وليس الكباري و قليلون هم من لديهم الحس لتصور التعبير المرئي الذي يجمع بين القوى  

التوازن والحمل نتيجة لذلك  يمكن لعدد صغير من المهندسين المعماريين الموهوبين المشاركة في تصميم كوبري لحل وظيفته  و 

تطيع معظم المهندسين المعماريين المشاركة في  صقل مشاريع الكباري  عن طريق معالجة المواد و تصميم األسوار األساسية و يس

و اإلضاءة واإلشارات واألجزاء الضرورية  و التفاصيل األخرى للكباري  مما يجعلها مناسبة للبيئة  و تكون معلما مميزا للمدينة و  

ومن ناحية أخرى  يفتقر المهندسون المدنيون أحيانًا إلى اإلحساس بالجمال واالنسجام ألنهم تلقوا البلد و ذات منظرا جماليا فريدا ,  

تعليمات بأن مهمتهم األساسية هي تلبية الوظيفة أو ضرورة التغلب على بعض العقبات ، في حين أن المظهر المرئي أقل أهمية و 

 يم معماريون عالميين. ( لمشاريع تصاميم كباري من تصم 15الي  4األشكال من )

 

 

 

 

 

 بارسونز   لمقاولي(  جسر رافينيل  بأمريكا   6شكل )    ( كوبري بونتي ديال ميوزيكا  5شكل )       سانتياجو كالترافاللمعماري    ريجو ايميال بإيطاليا( كوبري  4كل )ش

 

 

 

 

 

نان )معماريون   -   دانغوج بتايوان(   )( كوبري9شكل )                     يوكوهاما مكتب -(  تسورومي تسوباسا )( كوبري8شكل )       زها حديد  ةللمعماري   )لشيخ زايد(( كوبري 7شكل ) 

) 

 

 

 

 

 

 شاوي ليو  –(  تشونغتشينغ   )( كوبري  12شكل )            غالسكو   /هالكراو  -(كاليد ارك )  كوبري(  11شكل )        للمعمارية زها حديد   )حصن المقطع(( كوبري 10شكل ) 
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بن فان    -(  ايراسموسكوبري)(  15شكل )            بيرو هابيلد  - (  بونتي ديال ميوسكا  ( كوبري )14شكل )              ريتشارد ماير(سيتاديال  ) ( كوبري  13شكل )

 بركل 

  الكباريظهرت على مستوى العالم ثالثة مفاهيم تطبيقية تتعامل مع تصاميم   :الكباريالمفاهيم التطبيقية لجماليات :22

 . المفهوم الفني   - المفهوم األنشائي  -  مفهوم التشكيل المعماري :وجمالياتها  المعاصرة

واعتمد بمفهوم األبداع في الشكل والتشكيل المعماري ،  الكباريتعامل هذا المفهوم مع   :مفهوم التشكيل المعماري: 22-1

يقتصر دوره في كثير من   و) انشاء –شكل  –وظيفة  )فكرة إن اإلنشاء هو احد الجوانب الثالثة األساسية للعمل المعماري  على

)   الكباري، وفي بعض المنشآت  كما هو الحال في  (ومعنوية     مادية )األحيان على تجسيد الشكل وضمان بقائه بما يحقق الوظيفة 

تعد من  الكباريوحيث ان ه   الشكل نفس يصل ليكون هو و افي حد ذاته ذلك بحيث يكون هدفا وخاصية مرئية يأخذ أهمية اكبر من

 هالمجتمع وتطور ثقافت تشكيلها يؤثر تأثيرا مباشرا وفعاال على في العمران ،فأن هالرموز والعناصر العمرانية التي ليس لها شبي

على    العمرانية  التي من صنع األنسان يمثالن اهمية كبرى في الحفاظ وللطبيعة او للبيئة الحضرية  ، فاإلبداع التشكيلي هوبيئت

ي واضافة الى فكر األنسان الحضري  وبالتال األحاسيس الصحة الجسمانية والنفسية لألنسان  حيث انه يحدث امتاعا عاطفيا وسموا 

 ورغم ان شكل الجسر في اغلب األحيان هو نتاج صرف للنظم االنشائية ، فأن التصميم,   يجب التعامل مع الجسر كعمل معماري

 خواص مواد -حسابات إنشائية  -قوانين اتزان  ) هومعلومات هاألنشائي للجسر مستخدما أدوات

واألبتكار والمتانة واألمن في نفس الوقت ، ألن  ميم يتميز باألبداعغير كافية ألنتاج تص  الخ ......األقتصاد  -األمن  -الكفاءة 

وجود األبتكار والتجديد وإبداعية الشكل ، رغم ان التصميم اإلنشائي للجسر باستعمال  القوانين األستاتيكية والديناميكية ال تضمن

 (الشكل لألنشاء  )هذه الحالة يكون  ، حيث في (ل الشكل للشك )الخاصة يحمي التشكيل من ظاهرة معمارية منتشرة اال وهي ه أدوات

فأنه يجب ان يكون هدف   الكباريونظرا ألهمية التشكيل في تصميم  وهو امر معقول ومقبول وان لم يحسب في صف األبداع

لتحقيق األبداع   األنشاء من خالل ه األهداف الهامة األخرى المتمثلة بالكفاءة واألمن واالقتصاد ، ويتوصل الي رئيسي  الى جانب

الوظيفية  أي تطويع وتطوير الشكل اإلنشائي  هرسالت عمال نحتيا معماريا لكوبريالتشكيلي اإلنشائي ، ليصبح الشكل اإلنشائي ل

 )والبقاء والنمو  الى تفاعل القوى بدافع تحقيق االتزان هال يوجد شكل في الطبيعة اال وكان مرجع هكما ان,  لخدمة اإلبداع التشكيلي

فحسب بل تحقيق ما يطلق عليه منطق الشكل، ومن   ، و ال تستخدم قوانين االتزان لتحقيق اتزان وبقاء الشكل (القوانين الطبيعية 

 . منطق الشكل ينبثق األنفعال بالجمال

عنصرين غير   من خالل الكباري دأ عام تتحقق جماليات التشكيل فيكمب   :كباريمبادئ الجمال في التشكيل المعماري لل -

ذات  الكباريأي ان ,  كمنشأ مستقل الكوبريتصميم ه   و مع البيئة المحيطة ب الكوبريتكامل  :  معتمدين على بعضهم البعض هما 

الى اإللمام بالحس التشكيلي  الفني   بري الكويحتاج مصمم  التشكيل المعماري الجيد تتحقق من خالل اتحاد العلم والفن ، وبالتالي

 . بجانب الحس األنشائي العلمي

اختيار   عن طريق  متطلبات األتية لتحقيق ذلكو تحديد ال كباريوقد اهتم عدد من المختصين بمبادئ الجمال في التشكيل المعماري لل

الدمج الصحيح  - التوافق مع البيئة - التضاد االنسجام -  ةالبساط -  التماثل -   مع التمسك بالعامل االقتصادي الشكل األكثر تعبيرا

وبذلك يمكن تلخيص الجوانب األساسية المعتمدة لتحقيق ,   االستخدام المناسب للزخرفة ألعطاء مظهر عام ممتع للمتلقي - للمواد

المفهوم على فكرة تطويع الشكل األنشائي اعتمد  حيث  الشكل والتشكيل المعماري للجسور ذات صفات جمالية وفق مفهوم كباري

الرياضية غير كافية لتحقيق ذلك ، اي ان المصممين اتجهوا الى استثمار صفات جمالية  لخدمة األبداع التشكيلي ، وان الحسابات

 .  بعيدة عن الجمال الناتج من الحسابات الرياضية الدقيقة ( والذي سيظهر في المفهوم األنشائي للمنشأ

 

 

 

 

 

 أهم الجوانب التي يقوم عليها مفهوم التشكيل المعماري في خلق كباري ذات صفات جمالية  ( يوضح 16ل )شك
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بين  لمدة غير قليلة من الزمن بعد االنفصال الحاصل الكباريسادت المفاهيم اإلنشائية في عمارة   :المفهوم األنشائي:22-2

المفهوم الجمالي ضمن هذه المفاهيم ،   كلفة ، لكن اضيفتية و األقتصاد في الالفنون والعلوم، وهيمن عليها مفهوما الكفاءة االنشائ

في الحقول  لكباريحيث نتجت جماليات اكوبري  رالواجب توفرها في كل يوبذلك اصبحت هذه المفاهيم الرئيسة الثالثة اهم المعاي

النتيجة الواعية للبحث عن    فهي تمثل اما ر المنشأ مهندسين يبحثون عن تعبي األنشائية من األختيارات الالواعية لألشكال على يد

على ثالث قواعد او الذي يعتمد الفن االنشائي  و البد من إستخدام  األقتصاد ، او نتيجة الدرجة القصوى من الحسابات الرياضية

  :هي ومعايير اساسية في العمل 

 . األمان وتعني استخدام اقل ما يمكن من المواد مع امكانية السيطرة على توفير عامل -الكفاءة :-

 . منها وامكانية المحافظة عليها لمدة طويلة أي اقل ما يمكن من الكلف مع امكانية السيطرة على ادائها للوظيفة المطلوبة -األقتصاد :-

 . الكفاءة واألقتصاد مصمم مع ضمان تطبيق قاعدتياي اقصى ما يمكن من التعبير عن شخصية ال -األناقة :-

افضل عندما تتحقق اهداف الحرية مع   وتقدم اعمال الفن االنشائي في عصرنا الحالي ادلة بأن الحياة العامة يمكن ان تزدهر بشكل

الشخصي  هبير عن اسلوباالنشائي في انها تتيح األمكانيات للمصمم للتع تطبيق قواعد العمل بأتزان ، وتكمن حرية قواعد الفن

 بالبحث الجمالي الواعي
 ةعن األناقة الهندسي

على المتلقي من اي جانب من جوانب  لكباريينتج التأثير الجمالي ل: وفق المفهوم اإلنشائي  كباريمصادر الجمال في ال -

من  همشاهدت سواء من فوق او تحت الهيكل او هالمنفردة وكما يراها المتلقي اثناء عبوره خالل هواجزائ الكلية  هضمن هيئت الكوبري

عن احجام واشكال عناصرها المنشئية  وليس نتيجة  على مشهد المدينة ناتجة  كباريمسافة معينة حيث ان هيمنة المظهر الخارجي لل

 التفاصيل واأللوان والسطوح  فهذا

 : يعني أن التأثير الجمالي األعظم ناتج عن 

 كوبري، على سبيل المثال كوبريفي كل  العوارض والدعامات حيث ان وجودها حتمي ,األسالك  من  :لعناصر اإلنشائية نفسها ا-

تصميم  المحمر و لو كان هوليس الى لون هواسالك هالى الشكل الرشيق ألبراج هوفتنت هيدين بجمالحيث   أمريكافي البوابة الذهبية 

 بأي حال من األحوال  نفسها قبيحا فلن يجعلها الطالء األحمر جذابةاألبراج 

التحدي قيود في حاالت المشاريع   هذا هغير ضرورية ، وغالبا ما يواج ةكلفتدون اضافة  وذلك: لتصميم الجيد للعناصراالنشائيةا -

أليجاد الجمال المتأصل والمتضمن   هتحديا واستخدام هاعتبار القيد نفس ذات الميزانية المضغوطة ، وافضل وسيلة لمواجهة ذلك هي

كل   ووضع  والخاصية الجمالية كلفةتذات قيم جمالية وفق قواعد الفعالية وال كبارييكمن المبدأ الرئيسي لتصميم  داخل المشكلة، اذن

ات ويعتبر على تحسينها سويا دون التضحية بأحدها من اجل تحقيق األخري البعض في نفس الوقت والعمل عضهابهذه المقاييس مع  

 المفهوم مثاال جيدا لتوضيح هذا   كريجيالتشيكوبري 

 

 

 

 

 

 

   كريجيالتشيكوبري ( 19شكل )              البوابة الذهبيةكوبري  ( 18كل )ش     أهم الجوانب  األساسية في        ( يوضح 17شكل )       

 خلق كباري ذات صفات جمالية وفقا للمفهوم اإلنشائي 

ذات الصفات الجمالية   الكباريتتلخص خصائص    :ذات الصفات الجمالية وفق المفهوم األنشائي الكباريخصائص -

في الوظيفة كالعوارض مثال  متشابهة من   انها ابسط  بمعنى انها تمتلك عدد اقل من العناصر الفردية ، كما ان عناصرها المتشابهةب

مستمرة مع بعضها البعض  الكوبريخطوط المنشأ الرئيسة مستمرة  أي ان امتدادات و عوارضها انحف نسبياو حيث الشكل والحجم

   اوتبدو للعيان بأنها مستمرة
التي تكون فيها القوى اكبر ويقل في  يعكس شكل العناصر االنشائية القوى الساقطة عليها  أي يزداد سمك العنصر في المناطقو

الخاصية  الخصائص بأنها جميعها صفات مرئية للكفاءة االنشائية ، أي ان تحسينيظهر من هذه و  المواقع التي تتحمل قوى اقل

،  (الشكل يتبع الوظيفة  )مصممي الجسور لمفهوم   يزداد كلما زادت الكفاءة االنشائية ، وهذا ينطبق مع تفسير لكباريالجمالية في ا

  يد المنخفضة شروط كافية لتحقيق األناقةيالتش ةكلفتو ؤالكفبأن السلوك األنشائي  الكباري حيث فهمت هذه العبارة ضمن سياق تصميم
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األستمرارية، وال تتضمن مميزات او خصائص و النحافةو البساطةبالبصرية، كما يظهر انها تمثل مجموعة من الصفات متمثلة 

بعضها البعض بنواحي مهمة ، منها متطلبات الموقع   كغيرها من الهياكل العمرانية تختلف عن لكباريشكلية محددة ، حيث ان ا

 عن اختالف األجراءات التحضيرية الالزمة لموقع التشييد ، فأذا تطلع المصمم الى تحقيق واختالف تقنيات التشييد المتوفرة فضال

لمعطيات الموقع ، وبذلك يمكن   ماليا المذكورة اعاله وتطبيقها وفقاالناجحة ج لكباريمحاكاه او تقليد سمات اه  الجمال كان علي

 جمالية وفق المفهوم االنشائي ذات صفة كباريتلخيص الجوانب األساسية المعتمدة لخلق 

ن ،  والمهندسي كوسائل للتعبير الفني من قبل علماء الفن وتاريخ الفن كباريبدأت تدرك امكانية تصميم ال   :المفهوم الفني:22-3

سالجيناتوبيل     و  بروكلن كباري مثل لبعض المهندسين  حيث وضحت امكانية تصميمها كوسائل للتعبير الفني في روائع التحف الفنية

قبل الباحثين في مهنة الهندسة وكذلك من قبل كتاب اخرين في   عرفت هذه الهياكل كاعمال ذات مدلوالت جمالية منو بونت إيزير و

 .عنها في الحقول األخرى  الكباريتختلف مكانة الفن في  مع ذلكو  حقول اخرى

 

 

 

 

 

 ( كوبري بونت دي التورنيليفي 23شكل)        ( كوبري بونت إيزير  22شكل)              ( كوبري سالجيناتوبيل    21شكل)    كوبري بروكلن      ( 20شكل )

والمشاعر القوية ونقلها الى األخرين بمساعدة    الفن العامة هي اظهار العواطفحيث ان فكرة   هذا في التقييدي  ويكمن األختالف الرئيس 

ان هذه العواطف موجودة بشكل اساسي ومن ناحية اخرى هناك متطلبات خاصة   يظهر من ناحية  الكباريالعنصر المبتكر ، وفي  

هو عكس احساس    الكباري  األكثر تحديا في فنتطبيقها ليتمكن الهيكل من الوقوف واألستمرار لمدة طويلة ، فالجزء    بالمنشأ يجب

ذات المدلوالت الجمالية فأنها ايضا   للكباريوبالنسبة  ,    للوظيفة  ضمن حدود القيود الموجودة مع اعطاء اولوية  وذلكالفنان  المصمم  

  لمثل األعلى ا  باريسب  يليفيبونت دي ال تورن  كوبري    يعتبراألفكار الموجودة ، على سبيل المثال    تجسد تحديات ذات اهداف نسبة الى

مكسي بطبقة تزينية من    همشيد من الخرسانة المسلحة اال ان  ه  ان  الممتعة ، ورغم  الكباريالداللية المعاصر لجماليات  الصيغة  علي  

اعتبر انحرافا   حيث  سالجيناتوبيل     و أيضا كوبري  التي تعود الى عصور سابقة    الكباري  ه تفاصيل تشب  الحجارة استخدمت ألضفاء 

 التعبير   في هليكون وسيلت هاستخدم المنشأ الخرساني نفس هراديكاليا عن الذوق الفني الشائع حيث ان

يتمتع بمظهر جميل من الناحية الجمالية فسوف  الكوبريإذا كان هيكل :لهياكل الكباري الجماليةالمبادئ األساسية :32

إلى تدهور المناظر  كبارييساهم في تحسين مظهر المدينة والمناظر الطبيعية ومع ذلك هناك حاالت تؤدي فيها هياكل ال

لهياكل هذا هو السبب في أنه يجب الهتمام بالمبادئ األساسية لتحقيق الناحية  الجمالية  و الطبيعية بسبب مظهرها القبيح

 الكباري و منها : 

إلى الحد األدنى قدر اإلمكان مع توفير   لكوبريمن الضروري التأكد من تقليل العناصر الحاملة لهيكل انظام هيكلي واضح : :23-1

كما يجب أن تكون عناصر    إستخدام العناصر و األنظمة اإلنشائية اآلمنة و أن يكون الكوبري  بسيًطا ومقنعًا في نفس الوقت

للهيكل  في ترتيب مرٍض و يمكن الحصول على هذا من خالل انخفاض عدد واتجاه العناصر  مظهًرا  تخلقلكوبري وخطوط ا

و شكل  لهيكلية  و يضاف إلى ذلك أن تكرار األعضاء الهيكلية قد يوفر نظاًما جيًدا ومع ذلك ، يجب منع التكرار الممل والروتين ا

 بفنزويال يوضح الهيكل اإلنشائي الواضح الذي يبدو بسيطا    كاروني ( يوضح كوبري24)

هو   هالتي تلعب دوًرا مهًما في جمال الكوبري د عناصر هيكل أح: :إستخدام مباديء الجمال في التشكيل المعماري للكباري 23-2

الدمج  -  التوافق مع البيئة - التضاد االنسجام -  البساطة -   التماثلإستخدام مباديء الجمال و التشكيل المعماري بمكوناته )  وجود

من نسب متوازنة بين  مناطق الظل و الضوء نسبة التوازن بين األعضاء الهيكلية   االستخدام المناسب للزخرفة  - الصحيح للمواد

متًرا ،   180متًرا وارتفاع  130 بالمانيا بطول كاروشي(  يوضح كوبري 25............الخ ( و شكل ) - وارتفاعه الكوبريوطول 

 مما جعل الجسر يتالءم مع الوادي بشكل صحيح وله شكل مكافئ في االتجاه العرضي مما يجعل الجسر ممتعًا من الناحية الجمالية

اء وحجم في المنطقة المحيطة عن طريق االختيار المناسب للمواد المستخدمة في البن الكوبرييمكن دمج االندماج في البيئة ::23-3

ا باليابان و تالئم الكوبري  نيشاباشي(  يوضح كوبري 26و شكل ) يندمج بشكل متناغم في البيئة الكوبريالهيكل. هذا اإلجراء سيجعل 

 مع الطبيعة  

سانة يتم اختيار المواد المناسبة من حيث القدرة على التحمل والمظهر. على سبيل المثال ، يجب استخدام الخراختيار المواد : :23-4

يمكن استخدام القوالب لتوفير نسيج لمساحة كبيرة من الخرسانة ولكن  كما  بينما يستخدم الفوالذ في بناء الروابط ات في بناء الدعام
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من الممكن تطبيق األحجار الطبيعية على تبطين مساحات كبيرة من الدعامات   يوصى بالمساحات الصغيرة لتركها ناعمة

 واألرصفة.

  الكوبريهناك حاالت يحتاج فيها هيكل الكوبري ويلعب اللون دوًرا مهًما في توفير مظاهر مبهجة بصريًا لهيكل االلوان ::23-5

جونز  (  يوضح كوبري 27و شكل ) المشيد من الفوالذ أو الخرسانة إلى تلوينه ليتم دمجه في المنطقة المحيطة به وله مظاهر جذابة

 بامريكا و إستخدام االلوان 

قد يكون   و المسافرين شعوًرا جيًدا ومريًحا الكوبري يجب أن تمنح المساحة فوق الكوبري  : ات و المساحات أعلي الفراغ:23-6

تم تحسين ي و يمكن أن  تاريخياً  الكوبريإذا لم يكن هناك عنصر هيكلي آخر ممتد فوق  الكوبريمن الجيد إظهار بداية ونهاية 

 الكباريمن الناحية الجمالية من خالل وضع التماثيل على  الكباري

إهتمام رئيسيا حيث كثيرا ما تهمل و تؤدي  الكوبري  أسفليجب أن تمنح المساحة  الكوبري  :أسفل الفراغات و المساحات :23-7 

تدر عائدا ماديا و ثقافيا و تفيد  الي التلوث البصري  البيئي و يجب اإلستفاده من تلك الفراغات في خلق وظائف تنموية و إقتصادية

 المجتمع و السكان .

دون استخدام عناصر للتحسين الجمالي. يجب   الكوبريالبساطة هي العامل األكثر أهمية عندما يتعلق األمر بهيكل البساطة :23-8

 أن يوفر الشكل الهيكلي رؤية مبهجة من الناحية الجمالي

وتوفر   الكوبريفي الليل. حسنت التكنولوجيا الحديثة إضاءة  الكوبريالجمالي لهيكل  يمكن أن يحسن المظهر:الكوبريإنارة 23-9

 ( يوضح إستخدام اإلضاءة في كوبري الميدان بدبي  28و شكل ) رؤية جمالية أفضل

 

 

 

 

كوبري    (28شكل )       كوبري جونز (27شكل)          كوبري نيشاباشيا (26شكل )            كوبري كاروشي (25شكل)        كاروني( كوبري 24شكل )

 الميدان  

  يجب مراعاة كل من : ي الحيوية التي يجب أخذها في االعتبار أثناء عملية التصميم:ئعناصر التصميم المر:24

: من حيث  الحجم و عالقته بـمحيط وأجزاء أخرى من الكوبري و يتضمن ذلك  الدعامات واألرصفة وعمق البنية المقياس والتناسب
الفوقية واالمتداد وأحجام الفتحات بين أرصفة   /  الخط والكتلة: مظهر الخفة. التدفق الخط األفقي / االنسجام من  العالقة بالبيئة  

بالترتيب المنظم للعناصر المرئية / وضوح الوظيفة و كيف يخدم النموذج الغرض الهيكلي /    وهياكل أخرى/ الترتيب والتوازن وذلك
البساطة من عدم وجود شكل من أشكال التعقيدو البحث  عن بساطة ونقاء الهيكل والحد من العناصر المعقدة و تجنب كل اإلضافات  

للون إلبراز عناصر التصميم / الجماليات من تحقيق التركيبة اإلبداعية  أو الزخرفة عديمة الفائدة. / اللون والملمس من وضع الملمس وا
/ االقتصاد وليس  التصميم  البناءوالذي يجب أن يؤخذ في االعتبار في عملية  قابلية   / لتشكيل هيكل جميل  لكل هذه األشياءعناصر 

يل ويكلف أقل من تكلفة الكوبري غير الجذاب /  بالمعني بأن الكوبري ذو  مظهر جميل ال يعني أنه يجب أن يكلف أكثر فقد يكون جم
 المشاركة المبكرة من قبل فريق التصميم المتمرس مع ذكاء توفر نتائج اقتصادية مناسبة للكوبري  

الجيد  تصميم النتائج ناتجه عن توقع عدة يجب : النتائج المترتبة عن مشاركة المعماري في تصميم الكباري: 25

  :و خاصة بداخل المدينة ومنها و الذي يتم تصميمه من المعماريين أو مشاركتهم مع اإلنشائيين في تصميمها   لكباري ل

خدمة المجتمع  من العوامل األساسية التي يجب مراعاتها عند  حيث أن :  إستخدام الكباري في خدمة المجتمع و المدينة 25-1

 ف مظهرها الجميل يجب إستغاللها في تحسين و خدمة المجتمع  تصميم الكباري و خاصة التي بداخل المدينة خال

 تستمر عقود و المدينة  : توفير زوايا متنوعة لرؤية الكوبري كمعلم جديد للمدينة و يكون عالمة مميزة للمنطقة 25-2

 ة المنفذ بها  لبيئا: ان تكون الكباري ذات شكل جمالي مناسب للمنطقة و ليس كتل خرسانية آمنه فقط تشوه منظر 25-3

 : تناغم الكباري مع البيئة المنفذ بها  و الوصول الي كباري مستدامة  25-4

 حديد المستقبل المعماري للمناطق الحضريةالكوبري يجب أن يكون فريدا لتتصميم  :  25-5

 يحترم التراث المحلي احتراما كامال الكباري يجب أن يكون آلئقا و تصميم  :25-6
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 للمدينة و منها البالد  مؤشرات على الهوية الحضرية فر الكباري : يجب أن تو 25-7

 : معالجة المشاكل المرورية و إنسياب الحركة بالطرق 25-8

 : إشتراك المهندسين  المتخصصين و الفنانين في التصميم يعطي نموذج  25-9

يجب  و إقتصادية:: دور المهندس المعماري في إستغالل الكباري كعنصر إضافي في أنشطة مجتمعية 26

إستغالل الكباري باإلضافة الي العنصر الجمالي أيضا في توافر عناصر إضافية وظيفية  تهدف الي تنمية المجتمع  و توفير  مراعاة 

عائد إقتصادي للمدينة  يمكن من خاللها إجراء الصيانات الدورية اآلزمة للكباري و إنشاء العديد منها لخدمة المدينة مع مراعاة 

ميمها مه المهندس اإلنشائي و هنا يظهر دور المهندس المعماري بصورة مميزه و فريدة و منفردا  النواحي الجمالية اثناء تص

بتصميمها و تحديد ما يمكن اإلستفادة من تلك المناطق و يجب إشراك بعض التخصصصات في ذلك من متخصصين في اإلقتصاد و 

ات مناسبة لذلك كل حسب المنطقة و المدينة المنفذ بها  و توجد التسويق و الفنانيين و الباحثيين اإلجتماعيين و خالفه لوضع تصور

العديد من المشاريع في العديد من الدول تقوم بذلك  و التي تستغل الفراغات أسفل الكباري في أنشطة تنموية و مجتمعية متنوعة 

 ومنها األمثلة التالية و التي توضح اإلستغالل األمثل للكباري كعنصر مؤثر بالمدينة 

    :كندا  –تورنتو  إنشاء شريان حيوي للمشاة وراكبي الدراجات تحت طريق غاردينر السريع بالمدينة: 26-1

يشمل عده عناصر خدمية من ممشي  ومناطق جلوس و  لعب أطفال  و مدرج   مفتوح و مضمار لركوب الدرجات  باإلضافة الي  

 ( يوضح ذلك 29الخدمات اآلزمة لذلك و شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كندا  -غاردينر في تورونتو   كوبري تحت  بنت وايحديقة  تنفيذ( 29شكل )
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 :  HG-Architectureمدينة سيول بكوريا الجنوبية  للمعماري  -  Roof Square:  مشروع 26-2

حيث يتداخل ممر علوي  ساحة منخفضة من بنية تحتية كبيرة وهي م  لمساحة السفلية لممر إيمون العلوي لالموقع حيث تم إستغالل  

يهدف هذا المشروع إلى أن يصبح مركًزا للمجتمع المحلي كمساحة مجتمعية لمختلف األنشطة  و للسكك الحديدية وطريق علوي

الثقافية والرياضية من خالل ربط المحيط المنفصل باستخدام عنصر معماري ، "السطح" ، في مثل هذا المكان غير المستخدم في 

(  30و شكل ) بيئة مفعمة بالحيوية لمناطق مظلله و توفر وع لتحسين البيئة المعيشية والمشهد الحضري للمنطقة المدينة وهو مشر 

 يوضح ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

  HG-Architectureبكوريا الجنوبية  للمعماري  Roof Squareمشروع   (30شكل )

 ) أسفل الكباري ( : بأستوكهولم  رامبشوفسباركين : مشروع منتزه للتزحلق و الجلوس بمنطقة  26-3

 مع توافر األنشطة التي تخدم عليها  كمنتزه للتزلج ومساحة عامةو الكباري  تم إعادة تصميم المساحة السلبية أسفل الطرق السريعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بأستوكهولم  رامبشوفسباركينمنتزه للتزحلق و الجلوس بمنطقة  مشروع   (31شكل )

 : طريق جارسكوب ، غالسكو ، اسكتلندا-  متنزه فينيكس القديمب"زهور العنقاء"   : مشروع26-4

وسط مدينة  في منطقة RankinFraser Landscape Architecture and 7N Architectsحيث صمم المشروع المكتب المعماري

التباطؤ االقتصادي في المنطقة  ذلك  بعد أن كانت مركًزا تجاريًا مزدهًرا  تبعو تقع منطقة صناعية منخفضة الدرجة  حيثغالسكو 

األمر في الستينيات من القرن الماضي مع إنشاء طريق سريع عبر قلب المنطقة ، مما أدى بشكل  عدم االستخدام وقد تفاقم هذا و

http://www.rankinfraser.com/
http://www.7narchitects.com/
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تم تنمية المنطقة بتوفير عناصر تسمح  التصور السلبي هذا  أجل تجديد , ومن  ها ووسط طرق  المدينة  فعال إلى قطع رابط مهم بين

تباين عناصر متنوعة من تنسيق الموقع كما استخدم المعماري ال به جاذبيته الجمالية والوظيفية وهو مشروع تدخل حضري بال

واضح بين اللون األحمر الالفت للنظر الذي يغطي سطح المنطقة والضعف البصري للجسور الخرسانية المحيطة والطرق  ال

صل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار باللون البرتقالي واألصفر  بأشكالها الوردية و التي ت األلومنيوم و إستخدام عناصر من السريعة. 

 ( يوضح ذلك  32و شكل )  بالكامل وتعمل على إضاءة المنطقة ليالً والوردي المشع  تصطف على طول المسار 

 

 

 

 

 

 

 طريق جارسكوب ، غالسكو ، اسكتلندا -مشروع "زهور العنقاء" بمتنزه فينيكس القديم    (32شكل )

 :  هولندا– امستردام -  NL ARCHITECTSتصميم  (A8 )الطريق السريعأعادة اإلتصال تحت مشروع : 26-5

إنشاء طريق سريع جديد في أوائل   حيث تم  بالقرب من أمستردام تقع على نهر الزانيقع المشروع في منطقة كوج أند زيدان 

 و لكنه  الطريق الجديد يعبر المدينة بطريقة رائعة , هذا  على أعمدة A8تم بناء الطريق السريع   والسبعينيات من أجل عبور النهر

, لذا تم تنفيذ   ضخمة بشكل غريب الكوبريالمساحة الموجودة أسفل  و أصبحت   للمنطقة  سجة الحضريةأنتج قطعًا وحشيًا في األن

تم وضع رغبات واقتراحات المجتمع في وثيقة  الكوبري ومحاولة إلعادة االتصال بين جانبي المدينة وتفعيل الفراغ تحت كالمشروع 

تي تم استخدامها كنقطة انطالق للتجديد من بينها سوبر ماركت ، ومحل إلى العديد من المقترحات ال و توصلوا ,  A8ernAتسمى 

كانت الفكرة أنه من خالل السماح بالرسم على  و معرض الجرافيتي وسيارة  120زهور ومحل أسماك ، ومواقف سيارات تتسع لـ 

 ( يوضح ذلك  33و شكل ) كرة القدم  وملعب كرة السلة  و لعب   للتزلج , و أماكن جلوس و  مكان الجدران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هولندا –امستردام -مشروع كوج آن دي زان    (33شكل )
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 نماذج متنوعة إلستغالل أسفل الكباري في أنشطة تنموية وإجتماعية و ثقافية ........الخ  :: 26-5

 

 

 

 

 

 وضح إستغالل أسفل الكباري في مناطق جلوس متنوعة  ت( 36-35-34-33ل )اشكأ

 

 

 

 

 

 

 يوضح إستغالل أسفل الكباري في مناطق لعب أطفال متنوعة ( 38- 37ل )ا شكأ

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح إستغالل أسفل الكباري في مناطق لعب أطفال متنوعة ( 41- 40- 39ل )ا شكأ

 

 

 

 

 

 

 قاعةعرض (    -مطاعم –توضح إستغالل أسفل الكباري في ) مكتبات ( 44- 43- 42ل )ا شكأ
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 توضح إستغالل أسفل الكباري في أعمال فنية و تلوينها بالمظهر المبهر  ( 48- 47- 46- 45ل )ا شكأ

تزامنًا مع تلك التطورات والتي تحدث على الصعيد العالمي، تحدث تطورات أخرى  :  دراسة كباري القاهرة الجديدة  :27

العديد من األحياء الهامة وخاصة منطقة شرق القاهرة بما تمثله من زحام و  في مصر وتحديًدا في إقليم القاهرة الكبرى حيث تقع 

باإلضافة إلى و العاصمة اإلدارية الجديدة  أحياء مصر الجديدة  ومدينة القاهرة الجديدة تكدس مروري و هي منطقة اإلتصال ما بين 

و الكباري و   مشروعات تهدف إلى توسع ضخم في إنشاء الطرق السريعة وذلك بعدة مخططة حديثًا، قائمة ومدن  أحياء سكنية 

مركزا فى الترتيب العالمى  90 هرة و قد قفزت مصر(  بعض من المحاور و الكباري الجديدة بمنطقة شرق القا49يوضح شكل )

 .  2014عام   118بعد أن كانت في المركز  28لتحتل المركز    السنوات الخمس األخيرةلمؤشر جودة الطرق خالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح بعض من المحاور و الكباري الجديدة بمنطقة شرق القاهرة49شكل )

عمليه التطوير  و الكباري و تمت  حاليا، ويشمل تطوير الطرق والنقل الدولة وعات التي تتبناها  مخطط  من أهم المشرهذا الويعد 

تنفيذ خمسة مراحل منها وتعد عمليه التطوير هي األولى من نوعها منذ خططها البارون امبان وبعد ان   حاليا  يجري بثمانية مراحل 

االولي من المخطط شملت تطوير منطقة مثلث الماظة ومحور ابوبكر  المرحلة , ف تدهور حالها لدرجة محزنة من كل النواحي

الصديق وفيها تم تحويل الحركة المرورية الي حركة حرة بال تقاطعات وزيادة سعة الطرق وتسهيل حركة وسائل النقل الجماعي  

ولة المروية ، كما أن المرحلة كباري جاء ضمن المخطط لتحقيق السي خمسةانشاء و بدرجة كبيرة وحل مشكلة العجز في االنتظار 

الثانية شملت تطوير معظم باقي مناطق مصر الجديدة وحل كل االختناقات المرورية وحل مشاكل االنتظار فيها مع المحافظة علي 

ئه هو  المرحلة الثالثة شملت انشاء محور جديد حر في معظم اجزا و  تقاطعاتها وميادينها الشهيرة وفيها تم انشاء كوبري واحد فقط
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محور يمتد من شارع الحجاز الي شارع المقريزي في مكان المترو القديم الي كوبري القبة ثم يمتد حتي ميدان رمسيس في طريق  

حر معزول في معظمه أما المرحلة الرابعة وهي األخطر واالهم هي انشاء محور جديد يربط مصر الجديدة بكل من الطريق  

ا الحر بامتداد محور ابوبكر الصديق من تحت كوبري التجنيد الي ميدان المطرية ثم كوبري الدائري عند بداية طريق شبرا بنه

كم فقط ويخرج منه وصله من ميدان المطرية في اتجاه ميدان االميرية  8.5مسطرد ومباشرة الي شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 

دقيقة فقط في طريق حر دون توقف  15ة الصحراوي في والي محور روض الفرج بحيث تخرج من مصر الجديدة الي اول اسكندري

  3أما المرحلة الخامسة فشملت تطوير محور الصاعقة ليعمل كمدخل جديد من والي مصر الجديدة بعيدا عن طريق السويس ويتبقي ,

, ولكل مشروع له  جاري التجهيز لها كمخططات هندسية للتنفيذ   مراحل سيتم العمل عليهل فور االنتهاء من المراحل الحالية

اإليجابيات و له السلبيات و أن المشروع الناجح هو التي تغلب عليه اإليجابيات بصورة رئيسية و مؤثره لذا سيتم تحديد اإليجابيات و 

 الطرق و الكباري بالقاهرة الكبريالسلبيات لمشاريع 

 تتمثل إيجايبات تلك المشاريع في التالي :  :إيجابيات مشاريع الطرق و الكباري بالقاهرة الكبري :  27-1

 توفير قدر كاف من السيولة المرورية علي معظم تلك المحاور   -
 إختفاء كثير من التكدسات و اإلزدحامات المرورية عند التقاطعات  ووفرت العديد من طلب اإلحتياج الي  رجال المرور   -
 ربط المناطق السكنية المتنوعة بالمنطقة ببعضها البعض  بطريقة أيسر و أسهل عن ما سبق   -
محيطة بها و العاصمة اإلدارية بطريقة ايسر و  ربط المناطق السكنية بالمحاور الرئيسية للمدينة و المدن و الجمعات ال -

 اسهل 
 إستغالل بعض المناطق أسفل بعض الكباري في توفر أنشطة إقتصادية متمثلة في أماكن للمطاعم و الكافتريات  -
 إستغالل بعض األماكن أسفل بعض الكباري في توفير أماكن إنتظار سيارات  -
 فرج و الذي يعتبر من المشاريع الميزة كمثال للكباري  تم إستغالل نهر النيل في إنشاء كوبري روض ال -

 

 

 

 

 

 

 

  لمدينة  ا( يوضح السيولة المرورية في 52شكل )    ( يوضح إستغالل أسفل الكباري     51إستغالل أسفل الكباري     شكل) ( يوضح 50شكل )   

 نتظار السيارات في أماكن إ     أنشطه مطاعم و كافتريات              في           في

 تتمثل سلبيات تلك المشاريع في التالي :  :سلبيات مشاريع الطرق و الكباري بالقاهرة الكبري :  27-1

 لم يتم إستغاللها في وجود أنشطة تنموية للمجتمع خالف األنشطة اإلقتصادية    -
 تسببت في وجود حوادث إصابات لألشخاص نظرا لعدم دراسة حركة المشاه في بعض المناطق    -
ان الشكل الجمالي في معظم تلك الكباري من الكتل الخرسانية و متشابهه بقدر كبير لمعظم المناطق مما شوهت المنظر و   -

 مدروسة للحد من ذلك  أدت في بعض األماكن الي تلوث بصري واضح  , و تم زراعة بعضها بصورة غير  
أدت بعض الكباري نظرا ألماكنها في زيادة التلوث  السمعي و البصري ودخول ناتج عوادم السيارات الي بعض الوحدات  -

 السكنية نظرا لقربها الشديد منها 
عصبية وجود بعض الكباري مالصقة للعمارات السكنية أد الي اإلزعاج المستمر للسكان ما سيؤدي الي أمراض نفسية و -

 الحقة لهم 
 وجود بعض الكباري  في بعض األماكن ادي في تدهور بعض األماكن أسفلها و وجود مناطق عشوائية أسفلها  -
 وجود بعض الكباري  في بعض األماكن أدي الي فقدان القيمة األصولية لبعض المشاريع و المناطق التجارية  -
لم يتم األعتناء بالهيكل الخرساني للكباري ليكون معلما يمكن أن يدون لعقود الحقة  مع وجودها في اماكن جاذبة   -

 لألشخاص  
و الكباري أدت الي تكدس مروري ليس باألفضل عما كان و من تلك   لم يتم الداراسة المرورية التامة لبعض التقاطعات -

 األمثلة محو ر محمد العصار من  منطقة التجنيد الي مسطرد. 
 تدهور القيمة الحضارية و التراثية لبعض األماكن مثل  بعض مناطق  مصر الجديدة و التي كان لها طابع معماري خاص  -
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 ( يوضح وجود قمامات و عدم استغالل اسف الكوبري55( يوضح  عدم توفر كباري مشاه  مما أثرت علي زيادة معدالت     شكل )  54-53أشكال ) 

 
 الحوادث و خاصة عند منازل الكباري                                     

    

 

 

 

 

 

 توضح الكتل الخرسانية للكباري دون لمسات جمالية في تشكيل الكباري لتكون معلما بالمنطقة ( 58- 57- 56ل )ا شكأ

 

 

 

 

 

 

 

 توضح تالصق الكباري مع العمارات بصورة غير مدروسة ادت لتلوث بصري و سمعي و بيئي ( 61- 60- 59ل )ا شكأ

 

 

 

 

 

 

 

 

حضارية و بيئية بزراعة الكباري و أعمدتها وتزيين الخرسانات كمقترح للحد من الكتل  ( توضح محاولة إطفاء لمسة  65- 64- 63- 62أشكال )

 الخرسانية بداخل المدينة 
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 من الدراسة تم التوصل الي عدة نتائج و توصيات محددة و تتمثل في التالي :   :  النتائج و التوصيات   :28

 : النتائج :  28-1

المشاريع الهندسية المتنوعة و ليست كرا علي مهندسيين إنشائيين نظرا للتصور  ان مشاريع الكباري تعد كمشروع من  -
الدارج بانها اعمال إنشائية بالدرجة األولي ما سمح بتنفيذ العديد منها دون التطرق الي الذوق العام الجمالي و التي يمكن 

 من خاللها ان تكون معلما 
 لتي ادي الي سيولة مرورية واضحة  في بعض األماكنان مشاريع الكباري في مصر من المشاريع الهامة ا -
ان مشاريع الكباري في مصر لم تدرس من الناحية التصميمة المعمارية و إستغالل تواجدها في مناطق حيوية في إنشاء   -

 كباري ذات قيمة هندسية بارزة كما في المدن األوروبية و الخليج لتكون معلما للمناطق تدوم لعقود الحقة 
 س  الكثير من الكباري كتاثيرها البيئي علي المناطق المجاورة و ادت بعضها الي تلوث بصري و سمعي واضح  لم تدر -
لم تراعي بعض الكباري في بعض المناطق الحفاظ علي الهوية الحضارية للمناطق و بل أدت بعضها الي طمس هوية  -

 بعض األماكن 
دية بالدرجة األولي و لم تستغل بعضها في انشطه تنموية و إجتماعية لم تستغل المناطق اسفل الكباري اال في انشطة اقتصا -

 و ثقافية 
أدت بعض الكباري الي وجود مناطق عشوائية و مهملة في بعض الكباري و التي نفذت في مناطق عشوائية مما ادت الي  -

 زحف العشوائيات و استغاللها في مواقف عشوائية للميكروباسات و التكاتك 
المتماثلة الخرسانية لمعظم الكباري ناتج عن انها تم تصميمها من مكاتب هندسية إنشائية محددة و لم يتدخل  ان القطاعات  -

 المهندس المعماري في تصميمها او مشاركته لتلك المكاتب 
 ان اإلضاءات الليلية في كثير من الكباري لم تمثل طفره جماليه و استخدام وحدات إضاءة نمطية   -
 ذة اسفل الكباري اآلن انشطة إقتصادية فقط و لم توفي باماكن انتظار مناسبة لها ان األنشطة المنف -
 : التوصيات : 28-2

  –يجب ان يشترك المهندس المعماري مع اإلنشائي بالتعاون مع مهندسيين و خبراء في التخصصات األخري ) طرق  -
بحيث تحقق الغرض الوظيفي لكباري و اماكنها ......( في وضع الخطط الرئيسية لتصميمات ا-اجتماع  – اقتصاد  –تربة 

 منها و توافر القدر الجمالي الكافي لها 
استغالل اسفل الكباري في انشطة تنموية اخري  للمجتمع كما في المشاريع المشار اليها في البحث و ال تقتصر علي  -

 االنشطة اإلقتصادية فقط 
نشأ بداخل المدينة حيث تمثل معلما لها و قد تكون سياحيا و  يجب ان تكون الكباري ذات توجه جمالي و خاصة التي ت -

 تستمر لسنوات و عقود طويلة  
 البد من التفكير في اإلستدامه الدائمة لتصميمات الكباري   -
 يجب مراعاة توفير الصيانةاآلزمة سواء دورية او ثانوية او سنوية  للمحافظة علي الكباري بالصورة اآلئقة  -
 يجب مراعاة إختيار األلوان بعناية في تشطيب و دهانات الكباري لما تمثله من عنصر جاذب للمنشأ -
 لتكنولوجية يجب مراعاة دراسة عنصر اإلضاءة الليلية و إستخدام احدث وحدات اإلضاءة ا -
 مراعاة توفير أماكن انتظار سيارات مناسب بالمناطق المتنوعة بالمدينة لتسهيل حركة و إستخدامات الكباري   -

 المراجع : -29
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