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 انمبْزح-انُجٙانزغٛز فٙ ْٛكم اطزخذايبد األراكٙ ثًُطمخ أصز 

 يٍ يُظٕر عغزافٙ
 ديشي مجكػرحج اليدكتػر سع

 أستاذ جغخافية البيئة السداعج
 جامعة حمػان -كمية اآلداب  –قدع الجغخافيا ونطع السعمػمات الجغخافية 

 انًهخؾ انؼزثٙ: 
يجف البحث إلي التعخف عمى مالمح وانساط استخجامات األراضي بسشصقة أثخ الشبي، ودراسة التغيخ في ي     

استخجامات األراضي بالسشصقة، وتحجيج مشاشق االىجار البيئي ومطاىخ التذػه الحزخي في السشصقة. ولحقيق ذلظ تع 
شاء أثخ الشبي أبخز نسط الستخجام األرض قجيسا وحجيثا مي ويعجاستخجام السشيج التصػري ، ومشيج التحميل السكاني ، 

سصػة تجار بالسشصقة، ويعاني مغ تمػيث البيئة أصبح أحج مرادر و  ،بيا، تعخض السيشاء في الػقت الحالي لمتجىػر
مذخوعا لتصػيخ السيشاء وعػدتو لدابق عيجه وفق  3122يشايخ36عخضت الجولة قبل ثػرة وقج الخزخ والفاكية، 

لكغ تػقف السذخوع لعجم تسكغ الذخكة السشفحة مغ إخالء  ضسغ مشطػمة تصػيخ الشقل الشيخي في مرخ، جيثمخصط ح
وتعاني مشصقة أثخ الشبي مغ عجم وجػد خصة جيجة لإلستفادة مغ الػاجية الشيخية لقشاة أثخ الشبي الدػق مغ التجار، 

ب الػاجية الشيخية، وتدتغل اإلمكانات الستػفخة زخورة وضع خصة مػحجه لمسشصقة تشاسبوأوصي البحث الحافة بيا، 
، كسا أوصى بزخورة استخجام مخسى السيشاء الشيخي في تدييخ االتػبيذ الشيخي لشقل الخكاب بيغ ضفتي الشيل بيا

وشسال وجشػب القاىخة الكبخى واالستفادة مغ تجاورىا مع محصة الدىخاء لستخو االنفاق)الخط األول( كشسػذج لمتكامل بيغ 
 الشقل الشيخي والبخى.

 

 انًؾزٕٚبد:

 .الشبي أثخ مشصقة مػقع :األول السبحث
 أثخ لقشاة السػرفػلػجية الخرائز :الثاني السبحث
 الشبي أثخ مشصقة نصاق في الشيل ومجخى  الشبي
 بسشصقة وشػاشئو الشيل مجخى  مدار في تغيخ: أوال 
 الشبي أثخ
 الشبي أثخ لقشاة السػرفػلػجية الخرائز :ثانيا 

 الشيل ومجخى 
 الشبي أثخ بسشصقة السػرفػلػجية السعالع الثالث السبحث

 السػضع خرائز :أوال
 الدالم دار بجديخة الكشتػر خصػط :ثانيا

 بسشصقة األراضي استخجامات في التغيخ الخابع السبحث
 الشبي أثخ
 الشبي أثخ قصاع :أوال
 العبػر عدبة قصاع :ثانيا
 :الدالم دار جديخة قصاع :ثالثا
  الشبي أثخ بسيشاء األرض استخجام في التغيخ :رابعا

 الشبي أثخ بسشصقة العسخاني خامدا التصػر

 أثخ بسشصقة األراضي الخامذ استخجامات السبحث
 الشبي
 األراضي استخجامات أنساط :أوال
  وكثافتيا الدكشية لمسباني الشدبي التػزيع :ثانيا
 السباني ارتفاعات :ثالثا
 البشاء مادة نػع  :رابعا

 الشبي أثخ بسشصقة الذػارع شبكة  :خامدا
 والتفاعالت الدكان خرائز الدادس السبحث
 الشبي  أثخ لمسدتبيشيغ بسشصقة السكانية
 الشبي أثخ بسشصقة الحزخية البيئة الدابع السبحث

 الشبي أثخ بسشصقة العسخانية الكتل أوال: حالة
 بالسشصقة الذػارع رصف حالة :ثانيا
 ونسط الشيخية الػاجية شػل بيغ العالقة :ثالثا

 :االستخجام
 والطييخ الشيخية الجبية بيغ العالقة :رابعا

 مقتخح تخصيصي لسشصقة أثخ الشبي 
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 انخبرًخ 

 انًزاعغ         
 انًمذيخ

الل غاالست فيتتعجد وتتذابظ العػامل السؤثخة 
ما الشيخ بالقاىخة الكبخى، فسشيا  جانبيعمى  الحزخي 

والبرسة ، السػقع والسػضع بخرػصيةمختبط  ػى
الخخيصة العسخانية لمقاىخة  فيالػاضحة لشيخ الشيل 

الخاقية عمى ضفتيو  األحياءالكبخى، تتسثل فى جحب 
أنساط استخجام  الجيدة، وفىالقاىخة أو  فيسػاء 

ة السائية األرض عمى جانبيو ولمشيخ جاذبية فممجبي
 في الصبيعيمشاخ حار فزال عغ السشطخ  فيالسشعذة 

يا عمى الدكغ مش خفالالنجسكيب، مغشاشيدية ال م
السداكغ وتقل درجاتيا  الشيخ أفزل، ويصل عمى الخاقي

  .(2)عشو كمسا بعجنا 
أثخ الشبي قخية صغيخة تابعة لسجيخية كانت 

)االسع القجيع لسشصقة دار  الجيدة مالصقة لجيخ الصيغ
كان االسع الذائع و الدالم، وال يػجج بالسشصقة أي ديخ، 

ليا قجيسا بيغ الدكان السكيسيغ بيا دار الصيغ وليذ 
، وقج أخحت القخية اسسيا مغ وجػد (3ديخ الصيغ)

تدعع الشاس أنو أثخ قجم حجخ أثخي قجيع عمى ىيئة قجم 
الطاىخ بيبخس  الشبي عميو الرالة والدالم، وقج أقام

السدجج في القخن الثالث عذخ السيالدي وقج أدخل ىحا 
الحجخ في السدجج مشح ذلظ التاريخ، وقج رمع السدجج 

)أي في القخن الثامغ  ىـ2286في العرخ العثساني 
عذخ، وبشي تحت السدجج رصيف لجفع ماء الشيل عغ 

تػضح السدجج وما يحيط بو مغ  - -)صػرة بشائو.
تبيغ السدافة بيشو وبيغ مجخى قشاة  عذػائيات، كسا
  أثخ الشبي حاليا(
بأثخ الشبي الحرة والقسح كان يدرع كسا 

م ضست األراضي الدراعية 2924في عام  والذعيخ،
الػاقعة في مشصقة البدتان السعذػق وبخكة شصا وبخكة 
الذعبية إلى بعزيا وتكػن مشيا زمام خاص باسع 

، وبحلظ أصبحت ىحه القخية مشح ذلظ ناحية أثخ الشبي

                                                           
 لهيئاااااا  لل كاااااا لم  ااااا     لقااااا      حسااااا    جسااااا    1
 .48 9ص ص   1996 
تم  الس فد ر عن ذلك أثش ء  ل ر سا  لسي  نيا ع م  2

2116. 

، كسا (4)وإداريا. التاريخ ناحية قائسة بحاتيا ماليا 
 فجان( 92.6)كانت جديخة دار الدالم أرض زراعية

أيزا يصمق عمييا اسع تقديع الذيذيشي قبل أن تدرع 
  باألبخاج الدكشية حاليا.

 انُجٙ أصزيٕلغ يُطمخ انًجؾش األٔل 

 رؾذٚذ يُطمخ انذراطخ:

ــار  .2 ــع اختي ــة ت ــجم وأشــيخ مدــسى فــي مشصق اســع أق
الجراســة لتكــػن فــي عشــػان البحــثا لــحا نجــج اســع 
أثــخ الشبــي كسشصقــة ىــػ األبــخز واألشــيخ مــغ بــاقي 

، أمـــا أســـساء القصاعـــات األخـــخى مشـــاشق الجراســـة
بالسشصقة فيـي حجيثـة وأقـل شـيخة مـغ أثـخ الشبـي، 
فجديخة دار الدالم  ليا عجة مدسيات مشيا تقدـيع 

يذـــيشي )االســـع الستـــجاول ليـــا وقـــت أن كانـــت الذ
جديخة زراعية حتى مشترف الدبعيشات مغ القـخن 
ــخة دار الدــالم،  ــع االســع الحــالي جدي العذــخيغ(، ث
ــخة ألن  ــع أنيــا جدي ربســا بعــس مــغ يدــكشيا ال يعم

شيــل والكـــػرنير ولــع يجـــج حــاجد مـــائي وجيتــو ال
يسشعو مغ الديخ بدـيارتو أيشسـا يخيـج الـحىاب إليـو 

اىخة أو خارجيـــا. كســـا يػجـــج ضـــسغ مشصقـــة بالقـــ
الجراسة الحالية جدء مغ الكتمة العسخانية لحـي دار 
الدالم ممتحع بقصاع أثـخ الشبـي )ضييخىـا العسخانـي 
الحجيث( ىحه السشصقـة تدـسى عدبـة العبـػرا وىـي 

 أيزًا أحجث وأقل شيخة مغ أثخ الشبي. 

تــع تحجيــج حــجود مشصقــة الجراســة حدــب الزــػابط  .3
 اآلنية:

 لزابط العسخاني القجيع "مشصقة أثخ الشبي"ا 

  محجدات شبيعية تتسثل في مجخى قشاة أثخ الشبي
لتكػن حج شبيعي فاصل بيغ قصاع أثخ الشبي )يعج 

مشصقة -قصاع أثخ الشبي جدء مغ مشصقة الجراسة ككل
 (وجديخة دار الدالم -أثخ الشبي

  حيث جديخة دار الدالم حجودىا الصبيعية واضحة
شيل غخبا اللسياه مغ جسيع االتجاىات )تحيط بيا ا

 وقشاة أثخ الشبي شخقا شخقا(

  الحج الذخقي لكل مشصقة الجراسة ىػ متخو
 األنفاق )الخط األول حمػان/السخج(.

  الحج الجشػبي شارع داخمي يفرل بيغ عدبة
العبػر وأجداء مغ حي دار الدالم )مشصقة العيدػية( 

 لمجخل.ىحا الذارع يبجأ مغ الكػرنير متجيا 
تتــألف مشصقــة الجراســة مــغ ثالثــة قصاعــات ىــي 
قصاع أثخ الشبي، وقصاع جديخة دار الدالم وقصاع عدبـة 
العبػر، حيث يتبع جدء مغ قصاع أثخ الشبـي حـي مرـخ 

الجـدء السصـل القجيسة والجدء اآلخـخ مـغ نفـذ القصـاع )
                                                           

سل د ك      لق      لق يسا وأحي ؤ    د ر  لقمم   3
  125-124ص ص   1962
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( يتبـــع حـــي دار -مشـــو عمـــى قشـــاة جديـــخة دار الدـــالم 
ار الدـالم أيزـا عدبـة العبـػر، ، كسا يتبـع حـي دالدالم

 وتتبع جديخة دار الدالم حي مرخ القجيسة، 
ــــى   ــــػي عم ــــع حي ــــة الجراســــة بسػق ــــد مشصق تتسي
الحي يفرميا عغ  كع( 3)شػل واجيتيا عمى الشيلالشيل

مجيشــة الجيــدة ومشصقــة السشيــب غخبــا، كســا تتسيــد أيزــا 
بسػقع محػري عمـى شـبكة الصـخق الخئيدـة فـي القـاىخة 

ا شخيــق الكــػرنير جيــة الغــخب وشخيــق حيــث يســخ بيــ
ومتــــخو األنفــــاق شــــخقا الــــحي  مرــــخ حمــــػان الدراعــــي

السـخج( -يفرميا )أي الخط األول لستخو األنفاق حمـػان
عغ مشاشق اسصبل عشتخ)حـي دار الدـالم( وعدبـة خيـخ 
هللا وزىـــخاء مرـــخ القجيســـة وكـــػم غـــخاب )حـــي مرـــخ 

، كســـا يقصـــع السشصقـــة الصخيـــق الـــجائخي حـــػل القجيســـة(
 7القــاىخة عخضــيا مــغ الذــخق لمغــخب ومــا يتبعــو مــغ 

مشيــــا عمــــى كــــػرنير السعــــادي  5مشــــازل ومرــــاعج )
عمـــى شخيـــق مرـــخ حمـــػان الدراعـــي(  3باتجاىاتـــو،  

 لمصخيق لترمو بالكػرنير.
كسا يعج شسال مشصقة الجراسة عشج بشديشة الدىخاء 

ــاىخةا عقــجة  نقميــة ىامــة لحخكــة السػاصــالت جشــػب الق
متفخعــا مــغ كــػرنير القــاىخة شخيــق  حيــث يبــجأ عشــجىا

ويقـع  مرخ حمػان الدراعي ليستج حتى السعـادي جشػبـًا،
خـط عشجىا أيزا مصمع كػبخي العاشخ مغ رمزان فػق 

متــخو األنفــاق ثــع شخيــق العاشــخ ومشــو لسشــاشق الدــيجة 
كسـا يػجـج عائذة وصالح سالع ومشاشق شخق القاىخة، 

ــخو  ــاق أيزــا فــي ىــحه الشقصــة السحػريــة محصــة مت أنف
ـــػان ـــى الخـــط األول حم الســـخج مـــغ يخغـــب -الدىـــخاء عم

اســتقالل الستــخو، كــحلظ يػجــج السخســى الشيــخي الــخئيذ 
 ، لمدــفغ الدــياحية )الستحخكــة( لذــخكة مرــخ لمدــياحة

ـــة بيشيـــا وبـــيغ  ـــج أىسيـــة مػقعيـــا السدـــافة البعجي ويؤك
السشاشق الحيػية في القاىخة والجيدة حيث يفرـميا عـغ 

كــع وعــغ  6وعــغ ميــجان الجيــدة كــع 7.6ميــجان التحخيــخ
 كع 5.6السعادي

 

 
 ػًم يٍ ،5112ػبو انمبْزح نًذُٚخ انزلًٛخ انخزٚطخ انؼًزاَٙ، نهزخطٛن انؼبيخ انٓٛئخ: . انًـذر( يٕلغ يُطمخ انذراطخ1ػكم )

 .Arc Gis ثزَبيظ ثبطزخذاو انجبؽش
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 :إػكبنٛخ انجؾش
السالمـح السػرفػلػجيـة يخكد البحث عمى دراسة  

لقشــاة وجديـــخة دار الدـــالم والتغيـــخات التـــي شـــخأت عمـــى 
، وكـحلظ أثخ الشبـيالزفة الذخقية لمشيل بسشصقة  شاشئ

والتغيـخات  ،دراسة أنساط استخجامات األراضـي بالسشصقـة
التــي شــخأت عمــى تمــظ االســتخجامات فــي الػقــت الحــالي 

العالقـــة بـــيغ شـــػل الػاجيـــة و مقارنـــة بفتـــخات ســـابقة، 
السصــل عمييــا، كســا يتصــخق  الشيخيــة ونســط االســتخجام

البحــث إلــى دراســة التصــػر العسخانــي بالسشصقــة، وتقــجيع 
 مقتخح تخصيصي لمسشصقة

 ت : ىشـاك عـجد مـغ الجراسـاالجراسات الدـابقة
التي تشاولت بيئة الجدر الشيميـة الػاقعـة جشـػب الدابقة 

عــخض مشصقــة  دائــخةالسشصقــة السخكديــة بالقــاىخة )عمــى 
 أثخ الشبي وجديخة دار الدالم( ومشيا:

  "ســـبق أن قـــام الباحـــث بشذـــخ بحـــث بعشـــػان
 محافطــة القخصــاية جديــخة فــي البيئيــة والسذــاكل الــشطع
السكػنات الصبيعية  البحث تشاول ميجانية" دراسة-الجيدة
الشيـخي فـي محـيط الجديـخة ومػرفػلػجيـة  البيئـيلمشطام 

الجديــــخة والشذــــاط البذــــخي الســــختبط بالشطــــام البيئــــي 
واستخجام األرض بالجديخة، كسـا تشـاول وكحلظ  بالجديخة،

متسثمـة فـي البحث بالتفرـيل البيئـة اإلنتاجيـة بـالجديخة 
الدـــكشية  والســـدارعيغ باإلضـــافة لمبيئـــةالرـــياديغ بيئـــة 

بـــالجديخة، واختــــتع البحــــث بعــــخض لسذــــكالت الجديــــخة 
 (2)حميا. ومقتخحات 

  ــــيغبحــــث ــــػان "ب ــــخ بعش ــــاء نطي الخــــخائط  ىش
مقارنــة  دراســة بعــج عــغ االستذــعار وخــخائط التقميجيــة
( حيـــت تشـــاول البحـــث 3)الـــجىب"  جديـــخة خـــخائط عمـــى

جديخة الـجىب ونسػىـا العسخانـي وتصػرىـا  ةبالجراسة نذأ
والعػامل السؤثخة فـي ذلـظ، تـع ذلـظ باسـتخجام عـجد مـغ 
الخــخائط فــي تــػاريخ مختمفــة لتتبــع نذــأتيا كســـا درس 

 .بالجديخة األرضأنساط استخجام 

                                                           
سلي  دمحم  لحديشي   لشظم و لسذ كل  لبيئيا في  1

كي  نيا   در سا- لجيز جزي    لق ص يا كح فظا 
ج كلا   اك كز  لبحهث  لجغ  فيا و ل  رتهج  في

 2118 لسشهفيا   لل د  للذ ين  يهنيه 
 ش ء نظي  عمى  بين  لخ  ئط  ل قمي يا وخ  ئط  2

 الس ذل ر عن بل  در سا كق رنا عمى خ  ئط جزي   
 لجسعيا  لجغ  فيا  لسر يا    ل  ب   لق     

 2116  11سمدما بحهث جغ  فيا   لل د 

ُْبن دراطبد أخزٖ رُبٔنذ انؾٛش انؼًزاَٙ 

انؾبنٛخ  انمزٚت يٍ انكزهخ انؼًزاَٛخ نهذراطخ

 ٓب، ٔيٍ ْذِ األثؾبس:نكُٓب نى رؼًه
   بحـث الشدــيج العسخانـي لذــياخة عدبـة نــافع بحــي

ىجف البحث إلـى و البداتيغ ودار الدالم بالقاىخة، 
دراسة خرائز الشديج العسخاني لمسشصقة الدابق 
ذكخىا كشسػذج لمسشاشق السددحسة سكانيا وعسخانيـا 
وســبل تشسيتيــا، وتحجيــج أســاليب التــجخل لالرتقــاء 

، وقــج تشــاول أثــخ الشبــينــي لسشصقــة بالشدــيج العسخا
البحــث دراســة األنســاط ومكػنــات الشدــيج العسخانــي 
بالسشصقــة ووضــع بــجائل تشسػيــة مشاســبة لالرتقــاء 

 (  4)الشبي. أثخ بالشديج العسخاني في مشصقة 
 السعمػمـات نطـع رسالة ماجدتيخ بعشػان" اسـتخجام 

 الحزـــخي  العسخانـــي الدحـــف دراســـة فـــي الجغخافيـــة
 عـامي بـيغ القـاىخة جشـػب الدراعية األراضي عمى

" وقج استخجمت تمظ الخسالة نطـع 3111-3124
السعمػمــات الجغخافيــة فــي دراســة الدحــف العسخانــي 
عمــى السدــاحات الستبكيــة مــغ األراضــي الدراعيــة 
ـــظ التـــي تقـــع خمـــف السحكســـة  جشـــػب القـــاىخة كتم
ـــػب السعرـــػرة  الجســـتػرية واألراضـــي الػاقعـــة جش

مام حمػان، وتصخقـت السـتخجامات ووادي حػف وز 
األراضـي لمسشـاشق السجروسـة خـالل الفتـخة الدمشيـة 

 (5)العشػان. السحجدة في 

 :رظبؤالد انجؾش
  مخفػلػجية قشاة أثـخ الشبـي ونيـخ الشيـل ما مالمح

 الشبي؟أثخ في نصاق مشصقة 

  ىــل جديــخة أثــخ الشبــي صــشاعية أم شبيعيــة ومــا
 مالمح كشتػرىا؟

  ــخ مــا مدــارات الزــفة الذــخقية لمشيــل بسشصقــة أث
 الشبي؟

 ما مطاىخ أنساط استخجامات األرض بالسشصقة؟ 

  مـــــا مالمــــــح التغيـــــخ فــــــي اســــــتخجامات األرض
 بالسشصقة؟

                                                           

عس د س كي يهسف   لشديج  للس  ني لذي خا  3
ا ن فع بحي  لبد تين ود ر  لدالم ب لق      عزب

ك كز  لبحهث  لجغ  فيا و ل  رتهج  فيا كميا  آلد   
 .2115ج كلا  لسشهفيا  إص  ر خ ص  

 سالم دمحم ركز     س خ  م نظم  لسلمهك ت  4
 للس  ني  لحز ي عمى   لجغ  فيا في در سا  لزحف

  2113-2111 ألر ضي  لزر عيا جشه   لق     بين ع كي 
ك جد ي  غي  كشذهر  قدم  لجغ  في  كميا  آلد   ج كلا 

 .2117حمه    
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 ما السقتخح التخصيصي لمسشصقة؟ 
 :أْذاف انجؾش

 األراضـياستخجامات  مالمح وانساطالتعخف عمى  -
 .أثخ الشبيبسشصقة 

  استخجامات األراضي بالسشصقةدراسة التغيخ في  -

ومطــاىخ التذــػه  البيئــيتحجيــج مشــاشق االىــجار  -
 .في السشصقة السجروسة الحزخي 

  :يُبْظ انجؾش
  الســـــــــشيج التصـــــــــػريEvolutionary 

approach تتبـــع تصـــػر مدـــار : ويتبـــع ىـــحا الســـشيج
 .بالسشصقةالعسخاني  التصػرتفديخ و مجخى الشيخ 

  مــشيج التحميــل السكــانيSpatial analysis 

approach إبــخاز االختالفــات السكانيــة  فــي: واســتخجم
لتػزيع الطـاىخات، وتحميـل السذـكمة قيـج البحـث وشـخق 

ذلــظ مــغ خــالل خــخائط تػزيعيــة لمطــاىخات  العــالج ويــتع
وندتفيج مشو في دراسة االختالفات السكانيـة  الجغخافية،

 مشاشق الجراسة. بيغ قصاعاتلالستخجامات الحزخية 
: رى اطزخذاو انًظزخذيخ فٙ انجؾش األطبنٛت

 ػذح أطبنٛت إلَغبس انجؾش أًْٓب:
االػزًبد ػهٗ ػذح خزائن ؽٛش رى انخزائن 

 أًْٓب: 
 36111:2خخيصـــة ىيئـــة السدـــاحة: السعـــادي  - أ

 2:56عام 

أىخامــــات الجيــــدة  العدــــكخية:خخيصــــة السدــــاحة  - ب
36111:2، 2::2 

قدـــع مرـــخ  6مشصقـــة  611:2خخيصـــة القـــاىخة  - ت
 م2:61مخاجعة  2:47القجيسة مدح 

الخخيصــــــة الخقسيــــــة لسحافطــــــة القــــــاىخة، ىيئــــــة  - ث
 . 3126العسخانيالتخصيط 

ــــق االســــتبيان: تــــع - ــــى عيشــــة  تصبي اســــتبيان عم
% مــغ عــجد السبــاني الدــكشية فــي 6بشدــبة  العذــػائية

بشــاًء عمـى الخخيصــة الخقسيــة لسحافطــة  .مشصقـة الجراســة
ــــــي  ــــــة التخصــــــيط العسخان القــــــاىخة السشتجــــــة مــــــغ ىيئ

 .3126عام

 3127الجراسة السيجانية  -

انًٕرفٕنٕعٛخ نمُبح  ؾانضبَٙ: انخـبئًجؾش ان

 انذراطخأصز انُجٙ ٔيغزٖ انُٛم فٙ يُطمخ 

أٔال: رغٛز فٙ يظبر يغزٖ انُٛم ٔػٕامئّ 

  :انُجٙ أصزثًُطمخ 
األصمي القجيع تجاه القـاىخة الذخقي  شاشئ الشيل

م كـان الشيــل  752 -ىـــ  31: قـت فـتح العــخب لسرـخ 
بعج ان يسخ عمـى سـكغ ناحيـة اثـخ الشبـي جشـػبي مرـخ 
القجيســـة يدـــيخ الـــى الذـــسال بجـــػار شـــارع اثـــخ الشبـــي 
)شخيـــق مرـــخ حمـــػان الدراعـــي حاليـــا الســـػازي لستـــخو 

بــي(  شــخق قصــاع أثــخ الش الشبــي أثــخاألنفــاق فــي مشصقــة 

الى ان يتالقـى بدـكة حجيـج حمـػان عشـج محصـة السـجاب  
)محصة قصار قجيسة تقع اآلن بيغ محصتي متخو الشفاق 

مار جخجذ( فيدـيخ الشيـل بجـػار ىـحه الدـكة  -الدىخاء
الى ان يتقابل بذارع مار جخجذ فيديخ محاذيا لو مغ 
الجيــــة الغخبيــــة مــــارا تحــــت قرــــخ الذــــسع ) الكشيدــــة 

ســة ( وشــارع مــار جــخجذ وجــامع السعمقــة بسرــخ القجي
بدـــكة  البخانـــيعســـخو ثـــع يدـــيخ محاذيـــا لذـــارع الدـــج 

ـــظ متجيـــا  الســـحبح ـــع يدـــيخ بعـــج ذل ـــيث ـــى  ف ـــة ال شخيق
 (  2الذسال.)

م أي في زمغ حكـع الجولـة  799 -ىـ  :7سشة 
ــجأ  االمػيــة وواليــة عبــجالعديد بــغ مــخوان عمــى مرــخ ب

سحصـة الصخح الججيج االول مغ الشقصة التي بيا اليـػم ال
ــة لخــط تــخام مرــخ القجيســة الكائشــة بذــارع اثــخ  الشيائي
الشبي )عشج بشديشة زىخاء مرخ القجيسة حاليا عشج التقاء 
الكػرنير وبجاية تفخع مشو شخيق مرخ حمػان الدراعي 
الســػازي لستــخو األنفــاق( تجــاه مكتــب مــأمػر الدــػاحل 
)حاليا مقابل محصـة الدىـخاء لستـخو األنفـاق خـط حمـػان 

قبمي مرـخ القجيسـة فكـان الشيـل يدـيخ مـغ ىـحه  السخج(
الشقصة متجيا الى الذسال فى مكان خط تخام بذارع اثخ 
الشبـــي وشـــارع عســـخو بـــغ العـــاص الـــى ان يرـــل الـــى  
الشقصة التـى بيـا اليـػم جـامع سـميسان باشـا الفخندـاوى 
بذارع مرخ القجيسة وبعج ان يسـخ الشيـل غخبـي الجـامع 

الذخق حتـى يرـل الـى  السحكػر يتجو بسيل خفيف الى
الشقصة التى تتالقى فييا سكة حجيج حمػان بذارع جامع 
عسـخو ومـغ ىشــاك يدـيخ الشيــل متجيـا الــى الذـسال فــى 
شارع ابػ سيفيغ ثع شـارع الـجيػرة الـى نيايتـو البحخيـة 

ـــى ان يتالقـــى مـــع  ـــع يدـــيخ الشيـــل شـــساال ال  الذـــاشئث
بدــكة  البخانــياألصــمي عشــج نقصــة تالقــى شــارع الدــج 

 حبح . الس
الشيــل  بذــاشئوىــحا ىــػ خــط ســيخ التحــػل االول 

نتج عغ ىـحا التحـػل ضيـػر االرض التـى  الذخقي، وقج
عمييــا اليــػم " مرــخ القجيســـة "، )يػضــح ذلــظ الذـــكل 

ومغ كـل مـا ذكخنـاه تفرـيال ان شـاشئ  ،(3)التالي رقع 
ثــخ الشبــي أالشيــل الذــخقي تجــاه مجيشــة القــاىخة مــغ قخيــة 

جشػبا الى فع تخعة االسساعمية شساال قج استجج جسيعـو 
. كســـا أن شخيـــق مرـــخ (3)لسرـــخ بعـــج الفـــتح العخبـــي 

ــػان الدراعــي ىــػ جدــخ الشيــل، وكــان قصــار حمــػان  حم
اســساعيل مــػاز  الخــجيػي القــاىخة عشــج نذــأتو فــي عيــج 

 لجدخ الشيل. 
                                                           

دمحم ركزي    لجغ  في   ل  ريخيا لس يشا  لق        1
كجما  للمهم    لدشا  ل  سلا    لسجم   ل  بع   

 . 511   ص1942
 519  511صص    لس جع  لد بق 2
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. 99رغٛز انؼٕامئ انؼزلٛخ نهُٛم عُٕة انمبْزح، انًـذر ػؾبرّ ػٛظٗ إثزاْٛى، انمبْزح دار انٓالل، ثذٌٔ ربرٚخ، ؽ  (5ػكم )

ثزـزف()  



Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 22 No. 2 October  2019 
 
 

7 
 

صبَٛب انخـبئؾ انًٕرفٕنٕعٛخ نمُبح أصز انُجٙ 

  ثبنًُطمخ ٔيغزٖ انُٛم
إن مجـــخى الشيـــخ الحـــجيث ومـــا يصـــخأ عميـــو مـــغ 
ــو السجــخى  ــخًا مثمســا حطــي ب ــل اىتسامــا كبي ــع يش تصــػر ل

ومـغ أىـع خرـائز الشيـل انحشـاء مجــخاه  لمشيـخ،القـجيع 
ووجـــػد عـــجد مـــغ الجـــدر الخســـػبية التـــي تتشـــاثخ بـــيغ 

التعـــــــــخج )الخاصـــــــــيتان ضـــــــــفتيو وتـــــــــتحكع ىاتـــــــــان 
Meandering  والتذــــعبBrinding فــــى مختمــــف )

يات الجيسخفمػجية التي يتػقف عمييا تصػر مجخى العسم
 (.2)الشيخ 

بمــ  شــػل مجــخى الشيــل فــي نصــاق مشصقــة       
م )مغ مجخل قشاة أثخ الشبي جشػبًا حتـى 3217الجراسة 

مخســي الدــفغ الدــياحية لذــخكة مرــخ لمدــياحة مقابــل 
بشديشـــة الدىـــخاء شـــسااًل(، أمـــا قشـــاة أثـــخ الشبـــي فصػليـــا 

شــػبي )جشـػب مدتذــفى الشيــل م مـغ مــجخميا الج2987
بجراوي( إلـى مخخجيـا الذـسالي جشـػب الذـخكة الػششيـة 

 لمشقل الشيخي.
أما متػسط عخض مجخى الشيـل بـيغ جديـخة       

م، وىػ 427دار الدالم شخقا وجديخة الجىب غخبا فبم  
أضــعاف عـغ متػســط عــخض قشــاة  7بـحلظ يديــج حــػالي 

متـخًا 5: م(، وقج بم  أقرى عـخض لمقشـاة62أثخ الشبي)
ـــى الزـــفة الذـــخقية  ـــل ورشـــة إصـــالح الدـــفغ عم مقاب
لمجديــخة. بحدــاب معــجل التعــخج السجــخى الســائي لقشــاة 

( بشـاء عمـى ذلـظ فـ ن 3)2.2جديخة دار الدالم فقج بمـ 
السجخى السائي لمقشاة متعخج وىػ نفذ معجل تعخج نيخ 

(، 2.2الـــجىب )الشيـــل بـــيغ جديـــخة دار الدـــالم وجديـــخة 
جيا مـغ معـجل تعـخج مجـخى الشيـل فـي ويقتخب معجل تعخ 

القاىخة الكبخى )بـيغ بشـي سـػيف وقشـاشخ الـجلتا(، حيـث 
أي أنيــا لــع ترــل إلــى مخحمــة  ،2.25بمــ  ىــحا السعــجل 

 الثشي.

                                                           
كراااا   فااااينهاااا   لشياااال   لحداااايشي  لدااااي   لدااااي   (1)

كشحشي تااه وجاازرا در سااا جيسهرفهلهجيااا  ك كااز  لشذاا  
 .7  ص 1991 لق      بج كلا 

لمقشاااااااااااا ا   لفلماااااااااااايكلاااااااااااا    ل لاااااااااااا ج    ل ااااااااااااه   (2)
وإذ  كااااا     لشه ياااااا  لشه ياااااا/ ل ه   لسدااااا كيم لمقشااااا   

وصاااااااف  لسجااااااا   1.15كلااااااا    ل لااااااا ج أقااااااال كااااااان 
و 1.15ب الساااااااااااا ق كا وإذ  تاااااااااااا  وح  لسلاااااااااااا   بااااااااااااين 

ز د  لسلااا   عااان  وإذ   ج بااا ل لوصاااف  لسجااا   1.5
وصااف  لسجاا   باا ل الشى نقااال عاانن صاا ب  أكااين 1.5

  كهرفهلهجياااا كجااا   نهااا   لشيااال فيسااا  باااين  ل ساااهقي
بشاااى ساااهين و لقشااا ة   لخي ياااا  كجماااا بحاااهث كمياااا 

أغداااا     لل شاااا   آلد   ج كلااااا  لسشهفيااااا   للاااا د 
 .82 81  ص ص1992

ـــــاط بـــــيغ عـــــخض السجـــــخى  ـــــ  معامـــــل االرتب بم
ــػة االرتبــاط 7:.1الدــصحي، وعــخض الجــدر) ــا ق ( بيشس

 الجــــدر( وعــــخض القشــــاة السائيــــة ال أيبــــيغ األخيــــخة )
(، والػاقع أن ىحه الذعب تديع فـى زيـادة 1.4يتجاوز)

مداحة السدصح السائي، وتحتجد قدسا مغ السياه التي 
ال ال تدــتغل، ولــػ شســخت وســجت مشافــحىا تسامــا بحيــث 

السيـــاه ف نيـــا سترـــبح أرضـــا زراعيـــة صـــالحة  اتـــجخمي
 (.4لمدراعة )

فيسا يتعمق بالغاشذ السائي لقشاة أثخ الشبي ف نو 
نطـــخًا لػجـــػد ورشـــة كبيـــخة إلصـــالح وصـــيانة الرـــشادل 
الشيخيــــة بالزـــــفة الذـــــخقية لمجديـــــخةا أدى ذلـــــظ إلـــــى 

قــاع السجــخى الســائي لمقشــاه -تكخيــظ–االىتســام بتصييــخ 
ليكػن بشفذ مدتػى السجخى الخئيذ لمشيل عشـج مـجخل 

جخػل وخــخوج الرــشادل القشــاة ومخخجيــا وبســا يدــسح بــ
الشيخيــة مشيــا بدــيػلة خاصــة أنيــا ســفغ نقــل بزــائع، 

م 34.5 أثخ الشبيوقج بم  مشدػب مجخى الشيل بسشصقة 
 م.6.9والغاشذ السائي بشفذ السشصقة 

ًُطمخ ثانًؼبنى انًٕرفٕنٕعٛخ انًجؾش انضبنش 

 أصز انُجٙ
أخـــحت دراســــة الســــجن والسشــــاشق السػرفػلػجيــــة 
الخاصة بيا مكانا كبيخا في دراسـات السشـاشق الحزـخية 
ـــة تيـــتع  ـــا، كســـا أن الجراســـات السػرفػلػجي فـــي بخيصاني
بالتبايشـــات فـــي أســـمػب ووضـــع وضيفـــة السبـــاني وىـــي 
مختبصــة بذــكل أكثــخ مشصكيــة بالػضــع التــاريخي لمشســػ 

 (.5)الحزخي. 
ــة  خرــائز السػضــع :أوال  يتسيــد مػضــع مشصق
بأنــو عبــارة عــغ مدــاحة ضــيقة مــغ الدــيل أثــخ الشبــي 

ــاىخة يقتــخب فييــا الشيــخ مــغ  ــل جشــػب الق  الفيزــي لمشي
تــالل عدبــة خيــخ هللا واســـصبل عشتــخ الســختفعتيغ شـــخقًا 

تفاعـات اسـصبل السدافة بـيغ حافـة ار ) ونيخ الشيل غخبا
عشتخ والزفة الذخقية لجديخة دار الدالم "غـخب مدـجج 

والتـي تسثـل شـاشئ الشيـل القـجيع عشـج فـتح  -أثخ الشبـي"
متخًاا وىي بـحلظ تعـج أضـيق عـخض 577-العخب لسرخ

، ((6)لمدـــيل الفيزـــي وأراضـــي شـــخح الشيـــخ بالقـــاىخة 
يتدــع الدــيل الفيزــي جشػبيــا فــي مشصقــة دار الدــالم 

سعــادي، كســا يتدــع شــساليا فــي السشصقــة والبدــاتيغ وال
                                                           

 فااايدمحم كحساااهد ةاااه   تقيااايم كفااا ء  كجااا    لشيااال (3)
   لجسعياااا  لل باااي لاااهةن  فااايكرااا    نااا و   لسيااا ا 

 26ن28 لجغ  فيااااااااااا  لسراااااااااا يا    لسجماااااااااا   الو    
 . 433نهفسب    ص 

 4 Lan Douglas, The Urban 
Environment, Edward Arnold, 
London,1983, p.166., p. 97. 

  Google Earthproالمٌاس باستخدام  5
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 وىـحه، السخكدية بالقاىخة وباقي السشاشق الذـسالية مشيـا
مـغ )الخرػصية لمسػضع في تمظ السشصقة تسيده قجيسا 

ــــل فــــي  شــــػاشئخــــالل اســــتعخاض  الفتــــخات نيــــخ الشي
 .حجيثا و  ذكخه( سبقالتاريخية القجيسة كسا 

يدــيع  خصــػط الكشتــػر بجديــخة دار الدــالم:ثانيــا 
بيئة صـالحة  وضحػلتو فيانحجار الشيخ واتداع مجخاه 

وإلـى  الشيخيـة،وتكػيغ الجدر  الخممية،إلرساب الحػاجد 
جانب الجدر يقـػم الشيـخ ب رسـاب سمدـمة مـغ الحـػاجد 

فتزــيف ىــي األخــخى رقعــة  ضــفتيو،الخمميــة عمــى كــال 
وإعسارىـا ججيجة مغ األرض ييخع إلييا الدراع لدراعتيا 

(2.) 
الصبيعيــــة  جديــــخة دار الدــــالم مــــغ الجــــدرتعــــج 
الذـــكل نذـــأت مػازيـــة لزـــفة الشيـــخ الذـــخقية الصػليـــة 

ــي  ــل أثــخ الشب ــل خ كػنيــا مجــمقاب جشــػب السشصقــة ى الشي
ــخى ضــسغ مجسػعــة مــغ الجــدر  ــاىخة الكب ــة بالق السخكدي
الشيمية األخخى الػاقعة بشفذ دائـخة العـخض تقخيبـا حيـت 

اسسيا في الخخائط )الجىب يػجج إلى الغخب مشيا جديخة 
القجيسة جديخة تخسا( وإلى الغخب مشيسا جديخة القخصاية 

 القخيبة مغ ضفة الشيخ الغخبية جية الجيدة.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ص  ص ساااا بق  لدااااي   لدااااي   لحداااايشي  ك جااااع  (1)

85  99 

لسشصقة الجراسـة قبـل  بتحميل الخخائط الصبػغخافية
ــاء الدــج العــالي )خخيصــة السعــادي  عــام  36111:2بش

م( نجج أن جديخة دار الدالم مػقعو عمييا باسع 2:56
جديخة ديخ الصيغ وكانت مستجة شػليـًا جشػبـًا قـخب دائـخة 

ــــػ الشســــخس ، كســــا اتزــــح مــــغ  -عــــخض السعــــادي أب
الخخيصــة أنــو كانــت تػجــج جــدر صــغيخة بيشيــا )أي بــيغ 

وبـيغ الزـفة الذـخقية  -دار الدـالم–خ الصـيغ جديخة ديـ
لمشيــــل جيــــة دار الدــــالم ، وبعــــج بشــــاء الدــــج العــــالي 

التحسـت الجـدر الرـغيخة وانخفـاض مشدـػب ميـاه الشيـل 
بالزفة الذخقية لمشيل )األراضي الدراعية خمف السكسـة 

يػليػ تع إنذاء شخيـق 34الجستػرية حاليا(، وبعج ثػرة 
ة الذــخقية لمشيــل جيــة كــػرنير الشيــل عمــى شــػل الزــف

القاىخة ليرـبح بـحلظ حـجًا عسخانيـا ضـابصًا لزـفة الشيـخ 
 جية القاىخة.
الخخيصـــة الكشتػريـــة لجديـــخة دار الدـــالم  بجراســـة

متـخ بسعشـى  4اتزح أن الفاضل الكشتػري بيغ أجدائيـا 
مشدــػبًا مــغ أن األجــداء الػســصي والجشػبيــة ىــي أعمــى 

ــػب  ــي الجش ــػري ف ــخاوح مشدــػبيا الكشت ــج ت الذــسالية، وق
متخًا فػق مدـتػى سـصح البحـخ،  31-29والػسط بيغ 

 متخا  28مشدػبو بيشسا شساليا )األقل ارتفاعا( بمخ 

 ( ثؼق انخـبئؾ انًٕرفٕنٕعٛخ نمُبح أصز انُجٙ ٔيغزٖ انُٛم ثًُطمخ أصز انُج1ٙعذٔل )

 الكيسة البيان
 م 2987 شػل قشاة أثخ الشبي

 م 3217 شػل السجخى الشيخي الخئيذ في نصاق مشصقة أثخ الشبي
 م 62 متػسط عخضيا 

 م 427 متػسط عخض مجخى الشيل بسشصقة أثخ الشبي
 م 56.:67 الستػسط العام ألتداع السجخى في القاىخة الكبخى 

 م 5: عشج ورشة إصالح الدفغ أقرى عخض لمقشاة السائية
 م 47 أقل عخض عشج مخخجيا الذسالي 

 )متعخجة( 2.2 معجل التعخج لقشاة أثخ الشبي
 2.25 *معجل التعخج لمشيل بيغ بشي سػيف والقشاشخ

 م 34.5 أثخ الشبي السػاجو لسشصقة**مشدػب السياه بالسجخى الخئيذ لمشيل 
 م 6.9 أثخ الشبي السػاجو لسشصقة**الغاشذ السائي لمسجخى الخئيذ لمشيل 

  2111:1انًـذر: يٍ ؽظبة انجبؽش اػزًبدا ػهٗ خزٚطخ يُطمخ أصز انُجٙ.
 ،1999/َٕفًجز 58-56 انؼزثٙ،انٕمٍ  فَٙذٔح انًٛبِ  يـز، فٙرمٛٛى كفبءح يغزٖ انُٛم  مّ،*انًـذر: دمحم يؾًٕد   

  . 959ؽ  ،1992انغًؼٛخ انغغزافٛخ انًـزٚخ 

 )ثزـزف(.72ؽ  ،1998 ثًـز،ظم طٛبطخ رزػٛذ االطزخذايبد انًبئٛخ  فٙانظٛبؽخ انُٛهٛخ  انظٛبؽخ،ٔسارح  انًـذر:**: 
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1992، 52111:1: انٓٛئخ انؼبيخ نهًظبؽخ، خزٚطخ انًؼبد٘، انًـذر انظالو.غشٚزح دار ن( خزٚطخ كُزٕرٚخ 3ػكم )  

 

انًجؾش انزاثغ انزغٛز فٙ اطزخذايبد األراكٙ 

 ثًُطمخ أصز انُجٙ
يرــعب تجاىــل العســخان" القــائع" ميســا تعاضســت 

ـــــو  ـــــججاذبيت والسدـــــتحجث( واســـــخ استذـــــخافات  )الججي
السدــتقبل، وبخيــق اليــخب إلــي " الػاقــع اآلخــخ" الغائــب 

يحســل تبعــات " التــجاعي" ومذــاكل " التــجىػر"  الــحي ال
ـــة السحـــجودة ـــػد " الســـػارد السادي ـــاء2)". وقي  أو ( األحي

 عـغ عبـارة بشائيا وإعادة اإلزالة تتصمب التي السداحات
 لجرجـة حزخي  انييار فييا حجث سكشية مداحة أو حي
 وأخصـــخ إصـــالحية، أو تخميسيـــة عسميـــات أي يرـــمح ال

 تتــجاخل التــي السدــاحات ىــي الحزــخي  التخمــف أشــكال
 (3)بعزيا.  مع األرض استعساالت فييا

رى دراطخ انزغٛز فٙ اطزخذايبد األراكٙ 

)ثُبًء ػهٗ انذراطخ ثمطبػبد يُطمخ انذراطخ 

 انًٛذاَٛخ( ارلؼ يب ٚهٙ:

  لطبع أصز انُجٙ:أٔال 
يػجــــج بيــــحا القصــــاع عــــجة نســــاذج لمتغيــــخ فــــي 
استخجامات األراضي وأىسيا وأكبخىا مداحة تحػل جدء 

                                                           
سي  دمحم  ل هني  ندس ت عب   لق در   للس ر   1

  21و للس    في كر  عمي كذ رف  لق   
لجشا   21 لق      ن و   للس ر  و  للس    في  لق   

  ص 1997 لمالق فا  لسجم   ألعمى  – للس ر  
95. 

أحس  خ ل  عالم  تخ يط  لس     لق      ك بلا  2
 133  ص 1981 لشهزا  لسر يا  

( إلـــى 3م33849كبيـــخ مـــغ أرض ميشـــاء أثـــخ الشبـــي )
سػق لمخزخ والفاكية غيخ مخصط، وقج وضعت الجولة 
خصــة لتصــػيخ السيشــاء وإعادتــو لدــابق عيــجه لكشيــا لــع 
تشفـــح بدـــبب عجدىـــا عـــغ اخـــالء الدـــػق مـــغ التجـــار 

 يػضح ذلظ( .   -3-ممحق)السذخوع وتػقف 
كسا يػجـج عمـى الزـفة الذـخقية لقشـاة أثـخ الشبـي 

 بـػدرة جد مغ الػرش والسرـانع لصحـغ الخخـام وتعبئـةع
 وكدــخ السدايكــػ وحرــػ الــبالط )بــػدرة الحجــخ الجيــخي(
ــج مدــاحتيا عــغ  ، أقيســت عمــى 3م2:111الخخــام تدي

جـدء مـغ ضـفة الشيـخ كانـت فـي األصـل ميشـاء األحجــار 
وجـدء مـغ السيشـاء القـجيع ألثــخ الشبـي، أيزـا كـان ىشــاك 

يخي ممظ الييئة العامة مرشع لصحغ الخخام والحجخ الج
ـــع األرض 3م:994لمثـــخوة السعجنيـــة ) ـــع ىجمـــو وبي ( ت

لذــخكة أدويــة)قصاع خــاص(،  كســا كــان ىشــاك مرــشع 
 الخخـــــام بصحـــــغ ( خـــــاص شـــــاىيغ شـــــو كبيخ)مرـــــشع
ـــى  واألحجـــار ـــجائخي مباشـــخة عم يقـــع جشـــػب الصخيـــق ال

ـــع لمقصـــاع الخـــاص  ـــػان الدراعـــي  بي شخيـــق مرـــخ حم
ــــــع ت )ســــــيخاميكا ــــــاتخا( وت ــــــى مخــــــازن كميػب ــــــو إل حػيم

ــــغ السرــــانع السيجــــػرة  ــــاك عــــجد م لمدــــيخاميظ(، وىش
والستيجمة بجػار سػر الستخو شخق القصاع، فزال عغ 
 ما سبق ىشاك أراض كانت جدء مغ ميشاء أثخ الشبي 

تدتخجم لتخديغ الحبـػب والغـالل سـابقا تدـتخجم 
ــي نقــل وتدــػيق  األن حطــائخ لمحيػانــات السدــتخجمة ف

 البزائع.
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( يخبسٌ انغالل ثبنظٕق رٓذيذ 5ؿٕرح)             ( أرف يـُغ مؾٍ انزخبو)طبثمب(. 1ؿٕرح)  

ٔعشء يُٓب ؽظبئز                                     اٌٜ يخشٌ طٛزايٛكب كهٕٛثبرزا      

 

  لطبع ػشثخ انؼجٕر:صبَٛب 
ــج عــغ   3م51111يػجــج بيــا مدــاحة كبيــخة تدي

ــــغ مرــــانع ومخــــازن شــــخكة الشرــــخ  ــــارة م ــــت عب كان
لمتميفديػن )تميسرخ( تػقفت عغ الشذـاط اآلن وتـع بيـع 
جــدء مــغ األرض لمبشــظ األىمــى وبشــظ مرــخ وجــدء  خــخ 

العقـــاري، وىشـــاك اشـــتختو الذـــخكة الكػيتيـــة لالســـتثسار 
أراض أخخى بالقصاع كانـت عبـارة عـغ مرـانع وتػقفـت 

 االن.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطبع عشٚزح دار انظالو: صبنضب 
ــي  ــػشغ العخب ــي تػاجــو مــجن ال مــغ التحــجيات الت
ــــــاذج لمحزــــــخ دون دراســــــتيا وتكييفيــــــا  اســــــتيخاد نس

 (2)السحمية. لمبيئة  ومالءمتيا
الػضــــع فــــي الجديــــخة مختمــــف عــــغ القصــــاعيغ 
الدــــابقيغ حيــــث كانــــت بكامميــــا أراض  زراعيــــة حتــــى 

(، تحػلـت حاليـا مـغ 3)العذـخيغ الدبعيشات مغ القخن 
مجتســع زراعــي ريفــي لسجتســع حزــخي راقــي مكــػن مــغ 
أبخاج وعسارات وغيخ ذلظ مغ أنسـاط االسـتخجام الدـابق 

 ذكخىا.

                                                           
فهزي عب   لسجي   ألس ي  جغ  فيا  لس    1

  ص 1991  لقمم د ر  دبي   لحز ريا و لس  كز 
158. 

 م. 2116بش ء عمى  ل ر سا  لسي  نيا  2

  ثًُطمخ أصزانُجٙ -طبثمب. ؽبنٛب –( انزغٛز فٙ أًَبم االطزخذاو 5عذٔل )
 السداحة نسط االستخجام الدابق نسط االستخجام الحالي القصاع
 
 
 

 أثخ الشبي

 2482 مرانع بجػار الستخو لحرػ البالط ومدتمدماتو ميجػر -متيجم
 :994 السعجنيةمرشع رخام تابع لييئة الثخوة  مرشع أدوية قصاع خاص

مػقف لعخبات الكارو التي تتعامل مع -روث حيػانات-قسامة
 حطائخ مكذػفة جدء مغ حخم الجائخي -الدػق 

 3795 مخازن غالل تابعة لدػق أثخ الشبي

 33849 )رصيف( ميشاء أثخ الشيخي القجيع أكذاك لبيع الخزخ والفاكية بدػق أثخ الشبي
 :664 عمى ضفة قشاة أثخ الشبيميشاء نيخي  صشاعي لصحغ الجيخ
 24713 فزاء عمى ضفة قشاة أثخ الشبي صشاعي لصحغ الجيخ

 
 عدبة نافع

 52582 مرشع شخكة الشرخ لمتميفديػن  ميجػر
 25135 مخازن مرشع الشرخ لمتميفديػن  ميجػر
 7792 صشاعي ميجػر

 .  GOOGLE EARTH PRO، انمٛبطبد ثبطزخذاو 5116انًـذر: انذراطخ انًٛذاَٛخ أغظطض 
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  أصزانُجٙ ثًُطمخ -طبثمب. ؽبنٛب –( انزغٛز فٙ أًَبم االطزخذاو 5)عذٔل 
 السداحة نسط االستخجام الدابق نسط االستخجام الحالي القصاع
 
 
 

 أثخ الشبي

 2482 ومدتمدماتومرانع بجػار الستخو لحرػ البالط  ميجػر -متيجم
 :994 مرشع رخام تابع لييئة الثخوة السعجنية مرشع أدوية قصاع خاص

لعخبات الكارو التي تتعامل مع  مػقف-حيػانات روث-قسامة
 حطائخ مكذػفة جدء مغ حخم الجائخي -الدػق 

 3795 مخازن غالل تابعة لدػق أثخ الشبي

 33849 )رصيف( ميشاء أثخ الشيخي القجيع أكذاك لبيع الخزخ والفاكية بدػق أثخ الشبي
 :664 ميشاء نيخي عمى ضفة قشاة أثخ الشبي صشاعي لصحغ الجيخ
 24713 فزاء عمى ضفة قشاة أثخ الشبي صشاعي لصحغ الجيخ

 
 عدبة نافع

 52582 مرشع شخكة الشرخ لمتميفديػن  ميجػر
 25135 مخازن مرشع الشرخ لمتميفديػن  ميجػر
 7792 صشاعي ميجػر

 .  GOOGLE EARTH PROانمٛبطبد ثبطزخذاو ، 5116 أغظطض انذراطخ انًٛذاَٛخانًـذر: 

 

 ً انزغٛز فٙ اطزخذاو األرف ثًُٛبء أصز راثؼب

 انُجٙ:

  أٔال يُٛبء أصز انُجٙ انمذٚى:
استصاعت الػاليات الستحجة االمخيكية ان تترجى 

التـي لمتحجي الـحي واجـو الترـسيع الحزـخي فـي مـجنيا 
وقـج تـع إيجـاد وسـائل تعامـل  ،تخاثيـةتحتػي عمـى مبـان  

حيث  التاريخية،عرخية مع السباني القجيسة والسشذآت 
وجـــب السحافطـــة عمييـــا لمتعبيـــخ عـــغ العـــالسيغ القـــجيع 

 ختخقيــايفــي مجيشــة بػســصغ عمــى ذلــظ مثــال  ،والججيــج
 عمــىعمــى ندــيج حزــخي تخاثــي نيــخ جــارلذ ويحتــػي 

 .(2)عمييا الحفاظ ، وقج روعي ضفتيو ىاحج
كان ميشاء أثخ الشبي ىػ السيشـاء الـخئيذ لمقـاىخة 
في الفتخات التاريخية الدابقة، وبعج أن تع إنذاء ميشاء 
بػالق شسال القـاىخة أصـبح لمقـاىخة ميشـاءان بـػالق فـي 
الذــسال لدــمع وبزــائع محافطــات الػجــو البحــخي، وأثــخ 
الشبــي فــي الجشــػب لدــمع وبزــائع محافطــات الرــعيج، 

فــي الجيــة البحخيــة ذكــخت كتــب التــاريخ أنــو كــان يػجــج 
ـــأثـــخ الشبـــي  مـــغ ة )مخســـى( تخســـػا فييـــا السخاكـــب د  ػر  م 

(،  وقـج اسـتسخ نذـاط ميشـاء أثـخ 3الػاردة مـغ الرـعيج)
                                                           

1http://webcache.googleusercontent.com/sear
ch?q=cache:wzHoPr9dWJQJ:http://alnoor.se/
extra/80.doc%2B%D8%A7%D8%B9%D8%A7
%D8%AF%D8%A9+%D8%AA%D8%AE%D8
%B7%D9%8A%D8%B7+%D8%A7%D9%84%
D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9+%D8%A
7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%
85%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D
9%85%D8%AF%D9%86&hl=ar&gbv=2&&ct=cl
nk 

 .125سل د ك     ك جع س بق  ص 2

الشبي حتى خسدـيشات وسـتيشات القـخن العذـخيغ، وكـان 
السيشاء مخصصًا بو رصيف نيـخي لخسـػ الدـفغ الشيخيـة 

سـات وأعسـجة رصـيف السيشـاء ( تػضـح اسا5)الرػرة )
ن ومخازن  الزالت قائسة حتى األن( وكانت تػجج بو ِشػ 

والتي تبـخز  (5)شكل لمغالل والحبػب، يػضح ما سبق 
ــاء ومشيــا شــػنة بشــظ  جــدء مــغ اســتخجام األرض بالسيش
مرخ وشػنة البشظ األىمـي المـحان تصـالن عمـى رصـيف 
السيشــاء غخبا)الخصــيف الخــاص بالدــفغ كــان قــج بشــاه 

، كــع (فــي الشرــف األول مــغ القــخن العذــخيغ االنجميــد
شــارع أثــخ الشبــي وإلــى الذــخق مشــو تصــالن أيزــا عمــى 

خــط الدــكة الحجيــج الػاصــل بــيغ القــاىخة وحمــػان، وقــج 
خرــز فــي ىــحه السشصقــة رصــيف لقصــارات البزــاعة 

ــى وجــػد مشطػمــة  (5)  شــكل يػضــحو) ــل عم وىــحا دلي
)ومشيــا ميشــاء أثــخ الشبــي(  الســػانئلشقــل البزــائع بــيغ 

 يخبط ىشاك خط لمتخام والسشاشق األخخى بسرخ، كسا كان
 بشديشـة كانت نيايتو عشـجوالقاىخة  والجيدة القجيسة مرخ
 تخولـي ىشـاك كـان ىشاك، كسـا مغ اتجاىو ويغيخ الدىخاء

 أيزـا  خخة كان( قزبان عمى بالكيخباء يديخ اتػبيذ)
  الدىخاء. بشديشة عشج
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.1991، لظى يـز انمذًٚخ، 2يُٛبء أصز انُجٙ انمذٚى. انًـذر: انٓٛئخ انًـزٚخ انؼبيخ نهًظبؽخ، خزٚطخ انمبْزح، يُطمخ  (9ػكم )  

 
صبَٛب: أًَبم اطزخذاو األرف ثظٕق أصز انُجٙ 

 فٙ انٕلذ انؾبنٙ:
اختمفت أنساط استخجام األرض بسيشاء أثـخ الشبـي 
لتحل الخزخ والفاكية بشدبة كبيـخة محـل الحبـػب التـي 
قـــل الصمـــب عمييـــا نتيجـــة تػجـــو الجولـــة لديـــادة أعـــجاد 
ـــة أو القصـــاع الخـــاص  السخـــابد ســـػاء السسمػكـــة لمجول
ــجقيقا  ــجبيخ احتياجــات السخــابد مــغ ال والتــدام الجولــة بت

احتياجاتيــا اليػميــة مــغ شــجع ذلــظ األســخ عمــى شــخاء 
الخبد دون الحاجة إلعجاده وخبـده فـي البيـػت ومـغ ثـع 
إلغــاء األفــخان السشدليــة التــي كانــت مشتذــخة فــي البيــػت 

 السرخية في فتخات سابقة. 
مــغ مطــاىخ التغيــخ فــي أنســاط اســتخجام األرض 
بسشصقة الدػق أيزا اختفاء قصار البزاعة )الحي كان 

يحـــل بـــجال مشـــو متـــخو لـــو رصـــيف ثابـــت بالسشصقـــة( ل
ن بشظ مرـخ والبشـظ األىمـي لتحـل  األنفاق، واختفت ِشػ 
محميا أكذاك لتجارة الخزخ والفاكية وقج بمغت ندبتيا 
أكثــــخ مــــغ نرــــف أنســــاط االســــتخجام بالدــــػق، تمييــــا 
محــالت الحبــػب والعالفــة وتسثــل ثمــث أنســاط االســتخجام 
بالدػق، باقي أنساط االستخجام ندبتيا ضئيمة أقل مـغ 

 % مغ جسمة أنساط االستخجام بالدػق.   5
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5116ػبو  أًَبم االطزخذاو ثظٕق أصز انُجٙ (3عذٔل )  

 % عجد تكخاري  نسط االستخجام
 69.8 395 فاكية -خزخ

 44.4 272 عالفة وحبػب
 4.2 26 بقالة
 3.6 23 كافتخيا-مصعع

 2.1 6 حطيخة
 1.5 3 مدجج
 1.5 3 قربمخدن 

 1.5 3 قسامة وتجسيع مخمفات الحيػان مقمب -الجائخي فزاء قخب 
 1.3 2 نقصة شخشة
 211 595 جسمة

5116 أغظطضانًـذر انذراطخ انًٛذاَٛخ   

 

                  
 انُجٙ ؽبنٛبرؿٛف يُٛبء أصز  (9ؿٕرح)            ٔفبكٓخ               -ثٛغ خلز( عشء يٍ َؼبم طٕق أصز انُجٙ 3ؿٕرح)

 انؼبرع ثبنـٕرح ْٕ ػبرع رؿٛف أصز انُجٙ انًؼبر إنّٛ ػكم)9(   

 : ثًُطمخ أصز انُجٙانؼًزاَٙ انزطٕر خبيظبً 
 األوســط بالذــخق  التاريخيــة الســجن فــي القجيســة األحيـاء
 تعــاني لكشيــا غشــي ثقــافي بتــخاث تتستــع أفخيكيــا وشــسال
تســخ معطــع ، (2)عامــا.  61 مشــح مدــتسخ انييــار مــغ

السجن بجورات مغ نذاط السباني والـحي يسيـل أن يكـػن 
محكػما بالشدعات االقترادية العامة، وىـي بـحلظ تجعـل 
ىشاك دافعا لتحميل مػرفػلػجيـة السشـاشق الحزـخية فـي 
صػرة تاريخية تخبط الرـفات الستبايشـة لمذـكل والػضـع 

ــة إلــى شــخز مــغ الشســػ، وىــحا فــي ا لػاقــع ىــػ والػضيف
 الشتيجـة التقميجيــة لتحميـل السشــاشق السػرفػلػجيـة فــي

. تعــــج مشصقــــة أثــــخ الشبــــي مــــغ السشــــاشق (3)السجيشــــة 
                                                           

1http://web.worldbank.org/WBSITE/E
XTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARA
BIC/0,,contentMDK:22643341~pagePK
:64257043~piPK:437376~theSitePK:10
52299,00.html 

-2 Lan Douglas  The Urban 
Environment ,Edward 
Arnold,London,1983,p . 100. 

العسخانيــــة القجيســــة جشــــػب القــــاىخة، وتذــــيخ الكتابــــات 
ـــخ الذـــػاشئ  التاريخيـــة )كســـا ســـبق أن ذكخنـــا فـــي تغي
الذخقية لمشيل في القاىخة( أنيا كانت مػجػدة عشج فـتح 

باسع قخية أثخ الشبي(، وكانت تقع بشفذ العخب لسرخ )
مػقعيا الحالي عمـى الزـفة الذـخقية لمشيـل، وكـان يقـع 

بخكــة الحــبر  بخكــة تدــسىإلــى الجشــػب الذــخقي مشيــا 
 وىسا مشصقتان بحي دار الدالم اآلن. )الصيغ

يعـــــج مدـــــجج أثـــــخ الشبـــــي أقـــــجم السبـــــاني       
والسدجج العسخانية القجيسة التي الزالت قائسة حتى اآلن 
الة ويختـاده اآلن بحالة عسخانية متػسصة وتقام فيو الرـ

ثــخ الذــييخ بــو )والــحي ســـسي بعــس الشــاس لديــارة األ 
السدــجج والسشصقــة باســسو وىــػ قصعــة أثخيــة يقــال أنيــا 

(، 4تخجــع إلــى رســػلشا الكــخيع )صــمى هللا عيــو وســمع()
                                                           

 بااان دمحم  لااا ين تااا ج بشااا ان  لشباااي أثااا  كداااج  3
 فاي( م1317) اا717 سشا دمحم  ل ين فخ   لر حب

 باااااان دمحم  لش صاااااا  لمداااااام     لال نيااااااا  لداااااام شا أياااااا م
 تخاا   قاا   لجاا كع كاا   19  لقاا    وبحمااه  قااالوو  

 ب شا  ب ذرجا   حدن كحسهد وإصالحه عس رته فأع د
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ــــاة جديــــخة دار الدــــالم  ــــى ضــــفة قش ــــع السدــــجج عم يق
السدــجج والسجــخى الســائي لمقشــاة  )السدــافة بــيغ محــخاب

(، كســا يصــل عميــو - -"تػضــح ذلــظ صـػرة ) م فقـط87
الصخيـــق الـــجائخي جيـــة الجشـــػب تحـــيط بالسدـــجج كتمـــة 

( تسثــل العســخان 3م :96:عسخانيــة قجيســة مدــاحتيا )
 األقجم بسشصقة اثخ الشبي. 

الشبــي وســػق الغــالل الػاقــع  أثــخيعــج ميشــاء كســا 
خانيــة القجيســة مــغ مالمــح إلــى الذــسال مــغ الكتمــة العس

التصػر العسخاني لمسشصقة فـي الشرـف األول مـغ القـخن 
تفرــيال فــي جــدء الحــق مــغ  ســبق أن ذكخنــاالعذــخيغ )

البحــث دراســة عــغ ســػق أثــخ الشبــي مخفــق بــو خخيصــة 
 ( لجدء مغ السيشاء
السشـــاشق العسخانيـــة األحـــجث تسثمـــت فـــي كســـا أن 

تـع البشـاء قصاع عدبة العبػر كانت تسثـل أراض زراعيـة 
 ، وقــجعمييــا فــي الشرــف الثــاني مــغ القــخن العذــخيغ

فــي لمتميفديــػن الفتــخة إنذــاء أكبــخ مرــشع  تمــظ شــيجت
األنفـاق، كسـا شـيجت عمـى جـانبي متـخو  يقـعالسشصقة و 
ر الـحي يعـج مـغ أكبـخ يإنذـاء شخيـق الكـػرنتمظ الفتخة 

االىتسام بخصف شخيـق كحلظ يػليػ، و  34إنجازات ثػرة 
الدراعي ومج شبكة مغ خصػط السػاصالت مرخ حمػان 

ــد لمسشصقــة وغيخىــا مــغ العػامــل  ،العامــة والسػقــع التسي
التــي أدت مجتسعــة إلــى البشــاء عمــى األراضــي الدراعيــة 

 بالقاىخة.
إلنذــاء شخيــق الكــػرنير وتكدــية جػانــب  وكــان

تحجيــج مجــخى الشيــخ ســاعج عمــى  فــيالسجـخى أثــخ كبيــخ 
مدـــتػى معـــيغ  فـــخض والـــحي العـــاليذلـــظ بشـــاء الدـــج 

ـــا شـــجع  الشيـــخ،لسشدـــػب  ـــاء  األىـــاليمس  عميـــو،بالبش
 ( 2)الفيزي. وتكثيف استغالل الديل 

                                                                             

 ذكااا . ب شااا  عماااي دمحم حكااام أو ئااال فاااي 1819 ساااشا
  لخذااااااب ق لااااااا  شاااااا      لاااااا ين تاااااا ج أ   لسق ياااااازي 
 عمياه هللا صامى  ل سه  آث ر كن أنه  يل ق ) و لح ي 
 إبا  ليم بشاي كان فزاا در ام ألاف س ين بسبمغ( وسمم
 أنهاا  إباا  ليم بشااه وذكاا   (ب لحجاا ز) يشبااع أ اا لي كاان

 رسااه   لااى آخاا  إلااى و حاا  كاان عاا ئم هم فااي ك ه رثااا
وقااا  ذكااا  أحااا  أئساااا  .وسااامم عمياااه هللا صااامى دمحم هللا

 ألوقا ف بسش قاا كرا   لق يساا أ   ألحجا ر  لاالالث 
 ألث ياااا  ل اااي ي زااام فيهااا  قااا م أثااا   لشباااي صااامى هللا 
عمياااه وسااامم فاااي كداااج  أثااا   لشباااي و لسداااج   لبااا وي 
ب ش ااااا  وكداااااج   لحداااااين )رضاااااي هللا عشاااااه( كمهااااا  

 ج ءت في عه   لسس ليك.
  إلنذاا ء أ اام كذاا وع ت أحاا   ل ااهرني  شاا ر  يلاا  1

ااام وقااا   لالاااهر   عهااا  أنجز ااا   ل اااي و ل لسيااا   عماااى ُقد ِّ

بالشدــبة لمتصــػر العسخانــي فــي جديــخة دار الدــالم 
فقج كانت جديخة زراعية حتى مشترـف سـبعيشات القـخن 
العذــخيغ وكــان الســدارعيغ يأتػنيــا عبــػرا بــالقػارب مــغ 
أقـــخب مشـــاشق القـــاىخة ليـــا وىـــي مرـــخ القجيســـة ودار 
الدــالم وبعــج حــخب أكتــػبخ بــجأ البشــاء بيــا وزادت شفــخة 

لــحي بــجأ فــي الثسانيشــات ومــا السبــاني نتيجــة االنفتــاح ا
تختب عميو مـغ زيـادة الـجخػل وبالتـالي تحػلـت الجديـخة 
ــــخاج السختفعــــة واختفــــت األرض  ــــة( مــــغ األب ــــى )غاب ال

يذكل نيخ الشيل الػاجية الشيميـة لشصـاق الدراعية بيا ، 
الجـــدر وىـــػ العشرـــخ الحـــاكع فـــي تحجيـــج مالمـــح ىـــحا 

الزـيق الشصاق، والػاجيـة الشيخيـة تتذـكل بـيغ الذـخيط 
ـــى الشيـــخ ويجعســـو نصـــاق شـــخيصي  السصـــل مباشـــخة عم

متخ في أكثخ األجداء 2111عسخاني ال يديج عخضو عغ 
عسقـا والـحي يقــع مباشـخة تحـت التــأثيخ البيئـي السباشــخ 
لسدصح الشيخ وتأثيخاتو السباشخة مغ حيث تيػية الكتمة 
العسخانيــة والسصــالت . والــحي تــشعكذ بــجورىا فــي قيســة 

 (3)الدكان. تيا لقصاعات محجدة مغ األراضي وجاذبي

                                                                             

  لشبااااي أثاااا  إلااااى  لفاااا ج روض كاااان  ألولااااى كاااا حم ين
 حمااه    إلااى  لشبااي أثاا  كاان و لال نيااا  لق يسااا  بسراا 
 و لال نياااا ك ااا     كيماااه15  ألولاااى  لس حماااا ةاااه  ويبماااغ
 كااان كاليااا   ااا م إنذااا ؤا  ق زاااى وقااا  ك ااا     كيماااه25

  لس بلااا  لشياال  كالاال عمااى ت اال ك ناا   ل ااي  لسباا ني
 كاااااان ببااااااهالر  وغي  اااااا   ألكي يااااااا و لااااااهرش  ألكي يااااااا
 قرا  حاي فاي  إلنجميزياا  لداف ر  وح يقاا  لسر نع 
  ل ااااااب وكمياااااا  لليشاااااي  قرااااا  وكد ذااااافى  لااااا وب ر 
 . لشبي أث  بد حل  لغال  وصه كع

  ل  يااق شااق تل اا ض ك ناا   ل ااي أزيماا   ألبشيااا وقاا 
- لشباي أثا  كاهرني  أف ا م وقا   لسل دي  كش قا في

  1956 يهليااااه23  ل  بااااع  لالااااهر  عياااا  فااااي  لسلاااا دي
كزياا   .أشااه  بالس نيااا كهعاا ا  لسحاا د قباال ذلااك وكاا  

  لقا      إبا  ليم شاح ته عيداى كن  ل فرايل ر جاعن 
  1999 لقاااا       لم  اااا    لهيئااااا  لسراااا يا  لل كااااا 

 .336-334ص ص 

( وز ر   إلساااك   و لس  فاااق و لسج سلااا ت  للس  نياااا 2)
 ل خ ااااايط  للس  نااااااي إلقمااااايم  لقااااا      ل باااااا   ك كاااااز 

كذااااا و   لسخ اااااط  لهيكماااااي و للااااا م لس يشاااااا  لجياااااز   
  .18  ص 2112كح فظا  لجيز   
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 ( يظغذ أصز انُجٙ األصز2٘ؿٕرح)

ثًُطمخ  اكٙاألر انخبيض: اطزخذايبد ًجؾشان

 أصز انُجٙ
 Land useاألراضي  استخجامات دراسات تعتبخ
Studies  ًــة فــي ىامــاً  عشرــخا  الذــامل التخصــيط عسمي
ــــخاىغ الػضــــع دراســــة وتذــــكل  اســــتخجامات لسدــــح ال
( 2)السجيشــة.  خصــة تصــػيخ فــي ىامــاً  مــجخالً  األراضــي
 تفدـــيخ فـــي كبيــخ حـــج إلـــي السبــاني خرـــائز وتدــيع
 عــــام بذــــكل الســــجن فــــي االرض اســــتخجامات خخيصــــة

 أعســار خاصــة خــاصا بذــكل التجاريــة واالســتخجامات
 (3)وارتفاعاتيا.  السباني

مخكب استخجامات األراضي بسشصقة يتعجد ويتشػع 
الجراسة نطخا لسا تتسيـد بـو السشصقـة مـغ بعـس عشاصـخ 
استخجام األرض بعزيا قجيع كسدجج أثخ الشبي وسـػق 
الغالل وميشاء أثـخ الشبـي وكثيـخ مشيـا حـجيث يتسثـل فـي 
الشذاط العسخاني الحي واكـب تصـػر العسـخان القـاىخة فـي 

  .وحتى اليػمالعقجيغ األخيخيغ مغ القخن العذخيغ 
                                                           

  تخ يط  لس يشا  لل بيا بين كرمحيف حي دمحم  1
 إلة ر  لشظ ي و له قع و لسد قبل   إلسكش ريا  

 .541  ص 1995ك بلا رو ي  
    ل ج ريا كش قا  لشه  عمي خر ئصعس  دمحم  2

 لسشهر ( در سا كي  نيا  ج كلا  ) لس يشاببم يا قب ء 
 ص  ر   ألولي   آلد   كجما كميا   إلسكش ريا 
 .27  ص 2118  58د لسمحقا  ع 

 األراكٙ:أٔال أًَبم اطزخذايبد 

 ٙاألرك بداطزخذاي أْى يظبْز ٚهٙ فًٛب 

 :انُجٙ أصزثًُطمخ 
يعــج نســط االســتخجام التجــاري  االطتتزخذاو انزغتتبر٘:
األنذصة التي تسيد السشصقة عمى بسشصقة أثخ الشبي مغ 

مدتػى القاىخة الكبخىا نطخا لػجػد سػق كبيخ لمخزـخ 
والفاكيـــة والغـــالل السعـــخوف بدـــػق أثـــخ الشبـــي تأتيـــو 
البزائع مغ محافطات مرخ خاصة محافطـات الرـعيج 
ثع يعاد بيعيا لتجار التجدئة بالقاىخة، وقج بمغت مداحة 

فــجانًا  :2ســة أنســاط االســتخجام التجــاري بسشصقــة الجرا
بشدــــبة زادت قمــــيال عــــغ عذــــخ جسمــــة االســــتخجامات، 

ويسثل بقصاع أثخ الشبي وتتخكد أكبخ ندبو ومداحة مشو 
القصـــاع، وأقـــل ندـــبة أنســـاط االســـتخجام ب ربـــع مدـــاحة
االســتخجام التجــاري بقصــاع عدبــة العبــػر  مــغومدــاحة 
 . % مغ مداحة أنساط االستخجام بالقصاع4قمت عغ 

ــشسط ي اإلدار٘/انؾكتتٕيٙ:االطتتزخذاو  ــػزع ىــحا ال ت
وقــج بمغـت مدــاحة  ،بـأكثخ مـغ مػضــع بسشصقـة الجراسـة

% مــــغ جسمــــة 27فــــجانًا بشدــــبة  36ىــــحا االســــتخجام 
االسـتخجامات، وتختمــف مدـاحة وندــبة ىـحا االســتخجام 

مدـاحة  بالقصاعات الفخعية ففي قصاع أثخ الشبـي بمغـت
بشدــبة خســذ اســتخجامات  3م64436 ىــحا الــشسط بــو
يزع ىحا القصاع عجة مبان إدارية ، حيث القصاع تقخيبا
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والذــخكة الػششيــة لمشقــل  (2)أىسيــا معيــج الشقــل الشيــخي 
الشيخي شسال مشصقة الجراسة فزال عغ رئاسة حي دار 

فــي قصــاع عدبــة العبــػر يسثــل مدــاحة ىــحا و الدــالم، 
امات أنســــاط االســــتخجربــــع بشدــــبة  3م56671الــــشسط 

وندبة مـغ االسـتخجام  ةأقل مداحأما األخخى بالقصاع، 
 3م7499اإلداري كانـــــت بقصـــــاع جديـــــخة دار الدـــــالم 

  % مغ جسمة الجديخة.3.8بشدبة 
يعــــخف  االطتتتتزخذاو انظكُٙ/انظتتتتكُٙ انًؼتتتتززن:

الدكغ السشاسب في االستخاتيجية العالسيـة لمسـأوى بأنـو 
قـــجر مشاســـب مـــغ الخرػصـــية ومدـــاحة كافيـــة وأمـــغ 
ــــة  ــــة تحتي ــــة مشاســــبتان، وبشي مشاســــب وإضــــاءة وتيػي
أساســـية كافيـــة ومػقـــع مشاســـب فيســـا يتعمـــق بالعســـل 

 (3)معقػلة. وبالسخافق األساسية وكل ذلظ بتكمفة 
 مدـــاحة ام األرضأنســـاط اســـتخج ىـــحا الـــشسط ىـــػ أكبـــخ

مــغ  -الخبــع–وندــبة  -فــجاناً  8.:4- بسشصقــة الجراســة
جسمة االستخجامات بسشصقة الجراسـة، ويعـج قصـاع عدبـة 
العبــــــــػر ىــــــــػ األكبــــــــخ مدــــــــاحة فــــــــي االســــــــتخجام 

ـــــــغ جسمـــــــة 51( بشدـــــــبة 3م85379الدـــــــكشي) % م
االســــتخجامات بالقصــــاع، كــــحلظ تديــــج مدــــاحة وندــــبة 

لدالم حيـث تزـع االستخجام الدكشي بقصاع جديخة دار ا
أبخاج سكشية تصل عمى الشيل يقرجىا األثخياء والفشانيغ 
مـغ السرــخييغ والعــخب سـػاء شخرــيات دبمػماســية أو 

بشدـبة زادت قمـيال  3م5:989أثخياء وبمغـت مدـاحتيا 
عغ خسذ أنساط االستخجام بالجديخة، أمـا مدـاحة نسـط 

 3م53737االســــتخجام فــــي قصــــاع أثــــخ الشبــــي بمغــــت 
جسمة استخجامات القصاعا ويخجع  خسذ بشدبة أقل مغ

  ذلظ لتعجد أنساط االستخجام وتشػعيا بو.
                                                           

ي بع  لسله   لهيئا  لل كا لمشقل  لشه ي  ل ي - 1
 ن قم  كن روض  لف ج لمسك    لح لي ع م 

 م  ت هلى  لهيئا كشم ت  خيص  لدي 1988
لمهح  ت  لشه يا و الش  ف  لفشي عميه  )سه ء 
صش د  أو سفن نه يا أو سي حيا(. ك    لسله  
يدسى ق يس  ب لذ كا  لهةشيا ل  ريب  لل كمين ب لشقل 

  وظيف ه 1976 لشه ي و لب ي.  ف  م  لسله  
 لح ليا ت ريب  لد ئقين لمهح  ت  لشه يا وي هلى 

 كشحهم رخرا قي د   لهح  ت  لشه يا.
عزياااز  دمحم عماااى بااا ر   إلساااك    لحزااا ي غيااا   -2

 ل ساااااسي و لس ااااا ني فاااااي كرااااا  خر ئراااااه وآلي تاااااه 
لمبحاااااااااهث   لقاااااااااهكيوكذااااااااكالته   لقااااااااا       لس كاااااااااز 

 الج س عياااااا و لجش ئياااااا  نااااا و  أوضااااا    ل فااااال فاااااي 
 .2-1  ص ص 1998 لسش ةق  للذه ئيا 

يػجــــج حاليــــا اتجــــاه حــــجيث  األَؼتتتتطخ انزٚبكتتتتٛخ:
الســتغالل األراضــي واســتثسارىا فــي نذــاط مــخبح وغيــخ 
مكمف لراحب األرض يتسثل ذلظ في استغالل األراضي 

ــج ســاعج ك ــؤجخ بالدــاعة لمذــباب وق سالعــب رياضــية ت
اختفاء السالعب مـغ السـجارس بالبشـاء عمييـا عمى ذلظ 

وكــحلظ اختفــاء الدــاحات الذــعبية التــي كــان يمجــأ ليــا 
أراضــي الذــباب لسسارســة الخياضــة، وقــج بمغــت مدــاحة 

ــجانًا، 6.5 األنذــصة الخياضــية بسشصقــة الجراســة ــخ  ف أكب
مدـــــاحة مـــــغ ىـــــحا االســـــتخجام بقصـــــاع أثـــــخ الشبـــــي 

ـــــث يزـــــع عـــــجة أراضـــــي مخررـــــة 3م25216) (حي
ــي )جــدء مــغ كسال عــب مشيــا عمــى ضــفة قشــاة أثــخ الشب

ــاق  ــحلظ بسحــاذاة متــخو األنف القصــاع األوســط مشيــا( وك
 خمف مباني مرشع التميفديػن )السيجػرة(  

جديــخة دار فــي قصــاعي عدبــة العبــػر و بمغــت مدــاحتيا 
 ، في كل مشيسا بالتختيب.3م4325 ،3م6454 الدالم

االســتخجامات ىــحا الــشسط مــغ  االطتتزخذاو انزؼهًٛتتٙ:
يتػزع في أماكغ محجدة وفق شخوط وضػابط تخصيصيـة 
وترـــسيسية محـــجده أىسيـــا السػقـــع وإمكانيـــة وســـيػلة 

سػاء كان ذلظ لمسجارس أو السعاىـج أو غيخىـا  الػصػل
، بمغـــــــت جسمـــــــة مدـــــــاحة مـــــــغ السبـــــــاني التعميسيـــــــة
% مــغ 5.4فــجانًا بشدــبة  :.7االســتخجامات التعميسيــة 

، وقـج تخكـد فـي سشصقـة الجراسـةاالسـتخجام ب طجسمة أنسا
قصاعيغ فقط ىسا قصاع عدبة العبػر وقصـاع أثـخ الشبـي 

، 3م39::2وبمغــــت مدــــاحة االســــتخجام بالقصــــاعيغ 
% فـــي كـــل مشيســـا 4.6% ، :.21وندـــبة  3م9:48

يتخكد بقصاع عدبة العبػر السجارس االبتجائية بالتختيب، 
ـــة،   ـــة الثانػي واالعجاديـــة فزـــال عـــغ السجرســـة السعساري

يتخكد في قصاع أثخ الشبـي معاىـج أكاديسيـة شيبـة تصـل و 
في جدء مشيا عمى قشاة أثخ الشبي وليا مجخل فخعي مغ 

 الكػرنير ومجخل رئيذ مغ جية أثخ الشبي.
تشتذـــــخ األراضـــــي الفزـــــاء  األراكتتتتتٙ انفلتتتتتبء:

بقصاعــات مشصقــة الجراســة ســػاء كانــت مدــػرة أو غيــخ 
مـــغ % 4فـــجانًا بشدـــية  :.5مدـــػرة بمغـــت مدـــاحتيا 

جسمـة أنسـاط االسـتخجام بسشصقـة الجراسـة، أكبـخ مدــاحة 
يمييـا قصـاع أثـخ  3م 21376 بجديـخة دار الدـالم مشيا

ــي  ــة العبــػر  3م9666الشب وأقميــا مدــاحة بقصــاع عدب
% مـغ 6 ة األراضـي الفزـاء، ولع تبمـ  ندـب3م2711

جسمـــة االســــتخجامات األخــــخى فـــي أي مــــغ القصاعــــات 
  الفخعية لسشصقة الجراسة.

أن ضيــػر القصــاع الرــشاعي  زخذاو انـتتُبػٙ:االطتت
                                                          فــــــــــي أجــــــــــداء كبيــــــــــخة مــــــــــغ القــــــــــاىخة أدى إلــــــــــى 
صخاعات كبيخة عمى اسـتخجام األرض، كسـا أن اإلسـكان 
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 (.2)السجيشة ىػ أحجث مذاكل 
يتسثل ذلظ االستخجام في عجة مػاضـع بقصاعـات 

فجانًا أكبخ مدـاحة  5.9مداحتو ، جسمة الجراسةمشصقة 
، تتسثــل 3م23292بقصــاع عدبــة العبــػر بمغــت  مشيــا

الـحي يزـع ورشـة  3م8313أيزا في قصاع أثخ الشبي 
الشيــخي إصــالح الدــفغ التابعــة لمذــخكة الػششيــة لمشقــل 

فزـال عـغ مدــاحة صـغيخة فــي جديـخة دار الدــالم  (،3)
  .3م896مداحة االستخجام بيا 

بمغـــت مدـــاحة  :(غزاعتتتبدانظتتتٛبراد )ان يٕالتتتف
فجان وتتسثل في جخاج ىيئة الشقل العـام  3.3الجخاجات 

أن  (6)وبعـــس الجخاجـــات األخـــخى نالحـــع مـــغ الجـــجول
قصاع أثـخ الشبـي بأكبخ مداحة مغ ىحا االستخجام تػجج 

وتتسثل في جخاج اتػبيدات ىيئة الشقل العـام  3م7329
بالقـــاىخة فـــخع أثـــخ الشبـــي، يمييـــا مـــغ حيـــث السدـــاحة 

، أقـل مدـاحة 3م3621الجخاجات بقصاع عدبـة العبـػر 
 . 3م593مشيا بجديخة دار الدالم 

تدــــتغل ضــــفة نيــــخ الشيــــل فــــي زراعتيــــا  انًؼتتتتبرم:
ديشــة ســػاء كانــت بالسذــاتل وفدــائل نباتــات وأشــجار ال

مسمػكة لمقصاع الخـاص أو مدـاحات مخررـة ألحيـاء 
فـجنًا، أكبـخ  4.9محافطة القـاىخة، وقـج بمغـت مدـاحتيا 

مداحة مشيا بقصاع جديخة الدـالم لدراعتيـا عمـى ضـفة 
وزارة الدراعة واكبخ السذاتل مداحة مذتل  ، الكػرنير

عمى ضفة الشيخ أسـفل كـػبخي ومشـدل السشيـب السعـادي 
وقــج بمغــت مدــاحتيا بزــفة الجديــخة  الكــػرنير،عمــى 

                                                           
1-  Eckart Ehlers  Cairo,Old and New 

Land Use Conflicts in Central Cairo, 
Bulletin of the Egyptian Geographical 
society Vol. (74) 2001. , P. 17. 

يهج  ب لهرشا قزر كيك نيكي لدحب  لهح  ت   2
كن  لسي ا إلى  لب  إلكك   إج  ء عسمي ت  إلصالح 

ح و لري نا لهح  ت  لذ كا ب إلض فا إلى إصال
وصي نا  لهح  ت  لدي حيا و لعب ر ت لحد    لغي   

وتم  1964ةن وتم بش ؤا ع م  181حسهلا  لقزر 
وكن كهس ه   وح     13ت هي ا ورفع كف ءته ليدع 

 يز  إج  ء كخ مف  للس  ت لمدفن وتذكيل 
 لسل د   ل ي تخ م بش ء  لدفن ب إلض فا  لى أقد م 

و ل ذ يب   لخ  ةا و لري نا و لب  د  و لح  د 
-فشي-)كهش س 75و ل ه ب ء  ع د  لل كمين به  

ع كل(.  لسر رن  لذ كا  لهةشيا لمشقل  لشه ي  
 .2115بي ن ت غي  كشذهر   

% مــــغ اســــتخجامات األرض 5.8بشدــــبة  3م21:68
بــالجديخة، كســا تػجــج ندــبة مشيــا عمــى ضــفة أثــخ الشبــي 

تقع عمى ضفة الشيخ مقابل الييئة  3م:611مداحتيا 
العامـــة لمشقـــل الشيـــخي وبشديشـــة الدىـــخاء وجشـــػب معجيـــة 

تسثـــل ىـــحا جديـــخة الـــجىب شـــسال مشصقـــة الجراســـة، وال ي
  الشذاط في قصاع عدبة العبػر.

تشتذـــــخ األنجيـــــة  األَذٚتتتتتخ ٔانًزاطتتتتتٙ انُٓزٚتتتتتخ:
والسخاســي الشيخيــة عمــى ضــاف الشيــل لمدــفغ الدــياحية 
سػاء الثابت مشيا أو الستحـخك لالسـتستاع بسيـاه الشيـل، 

جسمــة  % مــغ5.2بشدــبة فــجانًا  7.7بمغــت مدــاحتيا 
ـــة الجراســـة، يزـــع قصـــاع  االســـتخجامات األخـــخى بسشصق

 3م:2948جديـــخة الدـــالم أكبـــخ مدـــاحة مشيـــا بمغـــت 
% مــغ جسمــة القصــاع نجــجىا تشتذــخ عمــى 8.9بشدــبة 

وتتسثـل أيزـا فـي قصـاع شاشيء الشيل بشصـاق الجديـخة، 
عدبــة العبــػر وقصــاع أثــخ الشبــي وبمــ  السدــاحة فييســا 

    بالتختيب. 3م4324، 3م7374
 مدــــاحة السدــــاججبمغــــت  :االطتتتتزخذايبد انذُٚٛتتتتخ

مداحة مشيا بقصاع  أكبخ فجانًا، 2.7والسشذآت الجيشية 
ـــــػر  ـــــي 3م4117عدبـــــة العب ، وفـــــي قصـــــاع أثـــــخ الشب

وأشـيخىا مدـجج أثـخ الشبـي األثـخي  3م3968مداحتيا 
 .3م93:السداحات بجديخة دار الدالم  لالقجيع، أق

تػجــــج بسشصقــــة الجراســــة  األيُٛتتتتخ: االطتتتتزخذايبد
مػاضع أمشية ثابتة مثـل نقصـة شـخشة سـػق أثـخ الشبـي 
ومكتب لمسـخور بـالعبػر، بمغـت مدـاحة ىـحا االسـتخجام 

بقصــــاع أثــــخ الشبـــــي  3769فــــجانًا، تتسثــــل فـــــي  1.8
 بقصاع عدبة العبػر. 3م541ومداحة صغيخة 

ـــاني تحـــت اإلنذـــاء  :انًجتتتبَٙ رؾتتتذ االَؼتتتبء السب
مدـــاحة مشيـــا بجديـــخة دار فـــجان أكبـــخ  1.8مدـــاحتيا 
ومداحتيا بقصاعي أثخ الشبـي وعدبـة  3م2364الدالم 
 بالتختيب فييسا.  336 ،3م9:9العبػر 

السبـــاني السيجـــػرة مدـــاحتيا  انًٓغتتتٕرح:انًجتتتبَٙ 
 3م4476فــجان أكبــخ مدــاحة مشيــا عدبــة العبــػر 2.3

ومدــــاحتيا بقصــــاعي أثــــخ الشبــــي وجديــــخة دار الدــــالم 
 بالتختيب فييسا.  3م777 ،3م27:و

: انؾتتتتذائك ٔانًظتتتتبؽبد انخلتتتتزاء انًفزٕؽتتتتخ
 السفتػحــــة مدــــاحتياالحــــجائق والسدــــاحات الخزــــخاء 

ـــجان24.5 ـــخة دار الدـــالم  ًا،ف ـــخ مدـــاحة مشيـــا بجدي أكب
ومدـــاحتيا بقصاعيـــة عدبـــة العبـــػر وأثـــخ  3م64184
  بالتختيب فييسا. 3م818،  3م3693الشبي 

السدتذــــفيات  :انًظزؼتتتتفٛبد ٔانًجتتتتبَٙ انطجٛتتتتخ
أكبــخ مدــاحة واحــجًا  مدــاحتيا فــجاناً والسشذــآت الصبيــة 

ومدـاحتيا بقصـاعي  3م4812مشيا بجديخة دار الدالم 
ــػر  ــة العب ــي وعدب ــخ الشب ــب  3م221 ،3م611أث بالتختي

 فييسا. 
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 محصـــــات :يؾطتتتتتبد االرٕثٛض/انًززٔ/انًؼذٚتتتتتخ
فجان تتسثل في 1.4السعجية مداحتيا /الستخو/االتػبيذ

أثـخ الشبـي وكـحلظ محصـة متـخو األنفـاق  مػقف اتـػبيذ
زىخاء مرخ القجيسة فزال عغ ميجية جديخة الجىب مغ 

 . عشج بشديشة الدىخاء شسال مشصقة الجراسة
مـــغ الغخيـــب أن تتػاجـــج حطـــائخ بسشصقـــة  انؾظتتتبئز:

في سػق  حيث تػجج 3م 533الجراسة بمغت مداحتيا 

العــب وفــي بعــس الفخاغــات بعدبــة  3م415أثــخ الشبــي 
 . 3م229ور

ـــاط  يجتتتبَٙ انًزافتتتك: ـــل أنس ـــق أق ـــاني السخاف ـــج مب تع
 3م2343االســتخجام مدــاحة وندــبة بمغــت مدــاحتيا 

وجـدء  خـخ بجديـخة  3م 2116جدء مشيا بعدبـة العبـػر 
 .3م2116دار الدالم 

                
 ( يؼذٚخ عشٚزح انذْت 9ؿٕرح)                 ( يظغذ أصز انُجٙ لذًٚب كبٌ ٚمغ ػهٗ انُٛم. ؽبنٛب              8ؿٕرح)

 ٚطم ػهٗ لُبح عشٚزح دار انظالو

 

 ( أًَبم اطزخذاو األرف ثًُطمخ أصز انُجٙ  9عذٔل)

 
 الجملة عزبة العبور جزٌرة دار السالم أثر النبً

 2المساحة م % 2المساحة م % 2المساحة م % 2المساحة م نمط االستخدام
 المساحة

% 
 فدان

 42 4354 84214 254 4334 458 44262 2556 64622 تجاري

 4551 2554 445213 2453 45564 251 6388 2454 53325 اداري/حكومً

 2458 3351 466112 4456 14268 2452 43818 4653 42626 سكنً/ سكنً مشترك

 354 554 22662 253 5343 454 3244 556 44445 رٌاضً

 453 653 28865 4453 43328 4 4 355 8331 تعلٌمً

 3 453 24424 453 4644 454 44265 354 8555 فضاء

 3 458 24468 651 42484 453 185 258 1242 صناعً

 454 252 3244 454 2544 452 482 255 6248 جراج

 254 358 45366 4 4 451 44351 2 5443 مشتل

 454 656 21855 354 6263 158 48313 453 3243 نادي/ مرسى نهري

 4 456 6845 456 3446 454 382 454 2851 دٌنً

 455 451 3488 452 434 4 4 454 2658 امنى

 454 456 2316 454 225 455 4253 454 838 تحت االنشاء

 451 452 4341 458 3365 453 666 454 346 مهجور

 854 4354 56362 454 2582 2255 53413 453 141 مساحات خضراء

 456 454 4344 454 444 456 3144 452 544 مستشفى -صحً

 454 452 633 454 433 4 4 452 544 مترو/ اتوبٌس/معدٌة

 454 454 422 454 448 4 4 454 344 حظٌرة

 452 453 4232 455 4445 454 221 4 4 مرافق

 444 464 614455 444 483483 444 235514 444 252138 جملة االستخدامات

 .5112 ػبو انؼًزاَٙ، انزخطٛن ْٛئخ أصز انُجٙ، نًُطمخ انزلًٛخ انخزٚطخ ػهٗ اػزًبدا انجبؽش يٍ ػًم: انًـذر
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 . عدبة العبػر( مرشع التميفديػن ميجػر8صػرة )           وي عمى قشاة أثخ الشبيا( ورشة اصالح الدفغ يقابميا مدتذفى الشيل بجر 7صػرة)

ٔكضبفزٓتب  هًجتبَٙ انظتكُٛخانزٕسٚغ انُظجٙ نصبَٛب 
 :ثبنًُطمخ

ــــجاخل  ــــي الدــــكشية االرض اســــتعساالت تت ــــاشق ف  السش
 ال اي والـــػرش، والتجاريـــة الرـــشاعية مـــع العذـــػائية

 تشتذـــخ كســـا االنذـــصة ىـــحه بـــيغ واضـــح فاصـــل يػجـــج
 ويعتســــج السشــــاشق بيــــحه اليػميــــة والخــــجمات االســــػاق
 (2)لمبيع.  ومكان عخض كػسيمة الصخق  عمي معطسيا
 األرض اســـتعساالت مـــغ مجسػعـــة مـــغ السجيشـــة تكـــػن 
 حيــث، فييــا األساســي االســتعسال الدــكغ يسثــل والتــي
 بـيغ مـا تتـخاوح األرض اسـتعساالت مغ ندبة أكبخ يحتل
 (3)األخخى.  االستعساالت مجسػع مغ%  56و 64

فـي تختمف مباني االستخجام الدكشي/الدـكشي السذـتخك 
مـغ الشبـي  أثـخأعجادىا ومداحتيا وكثافتيـا فـي مشصقـة 

قصــاع ألخــخ، ويعــج قصــاع عدبــة العبــػر أكبــخ القصاعــات 
ندبة مـغ حيـث عـجد السبـاني الدـكشية حيـث ضـع ثمثـي 
مشصقة الجراسة، يميو قصاع أثخ الشبي الحي احتػى عمـى 
ربع السباني الدكشية، بيشسا قصاع جديخة دار الدالم فقج 
 أعجاد السباني الدكشية فيو عغ عذخ مشصقة الجراسة. 

ق بجسمــة وندــبة عــجد الصػابــق بالقصاعــات وفيســا يتعمــ
نالحــع أنيــا متػافقــة مــع نفــذ تختيــب القصاعــات فــي 
أعجاد السباني وإن اختمفـت الشدـبةا حيـت بمغـت بقصـاع 
عدبـــة العبـــػر أقـــل مـــغ ثمثـــي جسمـــة أعـــجاد الصػابـــق 
بالقصاعــات، بيشســا بمغــت فــي قصــاع أثــخ الشبــي الخبــع، 

أعـجاد  وزادت في قصاع جديـخة الدـالم عـغ عذـخ جسمـة
 الصػابق بالقصاعات.

وقـــــج اختمـــــف تختيـــــب القصاعـــــات بالشدـــــبة لستػســـــط  
ارتفاعات السباني والحي سجل بجديخة دار الدالم أعمـى 

شابق وذلظ لكثـخة األبـخاج الدـكشية  7.6 حيث بمغتفئة 

                                                           
عب   ل حيم ق سم قش وي   للذه ئي ت كذ كل  1

 78  ص 2113وحمه    ألنجمه  لسر يا  
2 http://www.araburban.net/urban-
planning/938-urbtech.html 

بيا والتي تشتذـخ عمـى امتـجاد كـػرنير الشيـل بـالجديخة، 
ضـعف مثيمـو كسا أن متػسط االرتفاعات بـالجديخة يبمـ  

بقصــاع عدبــة العبــػر ويقتــخب مــغ الزــعف بقصــاع أثــخ 
 الشبي لعجم وجػد أبخاج سكشيو بيسا.

مبشي/فـــجان( كانـــت أكبـــخ  3)مبالشدـــبة لكثافـــة السبـــاني
كثافـــة ســـكشية بقصـــاع جديـــخة دار الدـــالم حيـــث بمغـــت 

مبشي/فـــــجان نطـــــخا لديـــــادة ندـــــبة األبـــــخاج  3م533.8
ـــي ـــا ف ـــظ الحق ـــا ســـيخد ذل ارتفاعـــات  الدـــكشية بيـــا )كس

السباني(، وتسثـل كثافـة السبـاني بالقصـاع الدـابق)جديخة 
الدالم( أقل قميال مغ أربـع أضـعاف الكثافـة بقصـاع أثـخ 

في حيغ تديج عغ أربع  -مبشي/فجان 3م238.3-الشبي
 3م:.92-أضـــــعاف الكثافـــــة بقصـــــاع عدبـــــة العبـــــػر

نطخا لزيق شػارعيا وعجم إمكانية التعمية  -فجانمبشي/
الحـــجود السدـــسػح بيـــا ىشجســـيا )ارتفـــاع الخأســـية عـــغ 

   السبشى يداوي مخة وربع أومخة ونرف عخض الذارع(.
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 ػبو...... انُجٙ أصز( أػذاد انًجبَٙ انظكُٛخ ثًُطمخ 2عذٔل ) 

 المنطقة

 % عدد
 % عدد

متوسط 
 االرتفاع

 المساحة
م 

 المبنى
 الكثافة

 2م 2م طابق   طابق   مبنى
مبنى/ 

 فدان

 2م
مبنى / 

 فدان

 8453 4454 82 14268 355 6454 3432 6651 341 عزبة العبور

 42152 253 421 42626 4 2553 4344 2456 335 أثر النبً

جزٌرة دار 
 السالم

448 851 114 4455 655 43818 423 4 42251 

 42256 4 423 466112 353 444 5341 444 4364 الجملة

 .5112 ػبو انؼًزاَٙ، انزخطٛن ْٛئخ أصز انُجٙ، نًُطمخ انزلًٛخ انخزٚطخ ػهٗ اػزًبدا انجبؽش ػًم: انًـذر
 

                        
 -ثٕٛد يجُٛخ مٕة ٔخؼت ردٚئخ ػًزاَٛبع.انًؼزم ( 11ؿٕرح)            رؼّٕٚ نهًُظز انؼبو.( األثزاط ؽغجذ انزؤٚخ 11ؿٕرح)  

            عشٚزح دار انظالو رد٘ء  انؼبرع رؿف                                  ؽغت نهزؤٚخ عشٚزح دار انظالو   

 
 انمبْزح نًذُٚخ انزلًٛخ انخزٚطخ انؼًزاَٙ، نهزخطٛن انؼبيخ انٓٛئخ: انًـذر. ثًُطمخ أصز انُجٙ ( أًَبم اطزخذاو األرف2)ػكم 

 .Arc Gis ثزَبيظ ثبطزخذاو انجبؽش ػًم يٍ ،5112ػبو
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 :اررفبػبد انًجبَٙصبنضب 
 تبعـاً  آلخـخ مكـان مـغ مشصقة في السباني ارتفاع يتفاوت

ـــاء، مـــادة أىسيـــا العػامـــل مـــغ لسجسػعـــة  وأســـعار البش
 والسػضــــع السػقــــع وقيســــة الدــــكان وحجــــع األراضــــي،
 عامـل وىشـاك لمدكان، واالجتساعية االقترادية والحالة
ــق  خــخ  لعسميــات قابميتيــا ومــجي ذاتيــا بالسدــاكغ يتعم

 .(2)والتججيج  اإلحالل
تختمف ارتفاعات السباني مـغ قصـاع آلخـخ ومـغ مشصقـة 
ألخـــخى، وبرـــفة عامـــة أكثـــخ قمـــيال مـــغ أربـــع أخســـاس 

ارتفاعاتيــا مشخفزــة ويغمــب بسشصقــة الجراســة  السبــاني
عمييــا الــشسط الدــائج مــغ السبــاني فــي مرــخ )أقــل مــغ 

 21-6) االرتفاعخسذ أدوار(، بيشسا السباني متػسصة 
ـــة  أدوار( ـــاني بسشصق ـــيال مـــغ عذـــخ السب ـــخ قم ـــل أكث تسث

أدوار  21الجراســـة، أمـــا السبـــاني السختفعـــة أكثـــخ مـــغ 
% مغ جسمة ارتفاعات 5فشدبتيا مشخفزة فمع تدد عغ 

 لسباني بسشصقة الجراسة.ا
فيسا يتعمق بارتفاعات السباني بقصاعات مشصقة الجراسة 
ومشيا قصاع أثخ الشبي نجج أن السباني السشخفزة )أقـل 

أدوار( تسثل أكثخ قمـيال مـغ ثـالث أربـاع القصـاع،  6مغ 
يمييا السباني متػسصة االرتفاع تسثل خسذ القصاع أما 

غاية لع تدد عغ واحج السباني السختفعة ندبتيا ضئيمة لم
 في السائة مغ مباني القصاع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 32-31  ص ص ك جع س بق عس  دمحم عمي  1

بالشدــبة الرتفاعــات السبــاني بقصــاع عدبــة العبــػر فــ ن 
 6قميمــة االرتفــاع )أقــل مــغ  %( مبــان  2.8:معطسيــا )

أدوار( نطخا ألن أراضي ىحا القصاع كانت أراض  زراعية 
مدـبق في فتخات سابقة وتع البشاء عمييا بجون تخصيط 

وبالتــــالي غالبيــــة الذــــػارع ضــــيقة مســــا وضــــع حــــجًا 
ــاقي فئــات  ــاني والتعميــة الخأســية ليــا، ب الرتفاعــات السب
ــاني  ــت ندــبتيا عــغ عذــخ مب ــاني قم أنســاط ارتفــاع السب

 القصاع.
اختمفــت ارتفاعــات السبــاني بقصــاع جديــخة الدــالم عــغ 
القصـــاعيغ الدـــابقيغ لخرػصـــية مػقـــع الجديـــخة عمـــى 
كـــػرنير الشيـــل والػاجيـــة الشيميـــة ليـــا ومػقعيـــا عمـــى 

الـجائخي كــل ذلـظ تختـب عميــو أن ندـبة السبــاني الصخيـق 
مـــــغ أقـــــل  أدوار( 6بـــــالجديخة )أقـــــل مـــــغ  السشخفزـــــة

ـــاني  القصـــاعيغ الدـــابقيغ وأقـــل مشترـــف ارتفاعـــات مب
االرتفاعــات األعمــى ســجمت  بيشســا-%56.3-الجديــخة 
ــخة، وقــج بمغــت ندــبة 65.9 ــاني الجدي ــة مب % مــغ جسم

ربـــع أدوار أكثـــخ مـــغ  21السبـــاني السختفعـــة أكثـــخ مـــغ 
 مباني الجديخة لألسباب الدابق ذكخىا.

 انُجٙ ( اررفبػبد انًجبَٙ ثًُطمخ أصز6عذٔل )

  
  

  الجملة  جزٌرة دار السالم  عزبة العبور  أثر النبً

 % عدد % عدد % عدد % عدد

  5أقل من 
234 1154 813 3451 51 4552 4224 8351 

 44الى  5من 
16 4353 13 151 34 2154 483 4255 

 45الى  44من 
3 254 6 456 24 4651 36 255 

 24أى  45من 
3 458 2 452 8 653 43 453 

 24أكثر من 
4 454 4 454 6 458 6 454 

 جملة 
382 444 354 444 426 444 4462 444 

 .5112 ػبو انؼًزاَٙ، انزخطٛن ْٛئخ انُجٙ، أصز نًُطمخ انزلًٛخ انخزٚطخ ػهٗ اػزًبدا انجبؽش ػًم: انًـذر
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 ،5112ػبو انمبْزح نًذُٚخ انزلًٛخ انخزٚطخ انؼًزاَٙ، نهزخطٛن انؼبيخ انٓٛئخ: انًـذر. ثًُطمخ انذراطخ ( اررفبػبد انًجب6َٙػكم)

 .Arc Gis ثزَبيظ ثبطزخذاو انجبؽش ػًم يٍ

   َٕع يبدح انجُبء:راثؼب 
تبـيغ  الشبـي أثـخبجراسة أنـػاع مـادة بشـاء مبـاني مشصقـة 
، بيشســا الثمــث أن أكثــخ مــغ نرــفيا مــبغ  مــغ الخخســانة

ــــادة بشائيــــا  ــــا حــــػائط حاممــــة وندــــبة ضــــئيمة م تقخيب
األحجــار، وقــج اختمفــت الشدــبة مــغ قصــاع آلخــخ، فــي 
قصـــاع أثـــخ الشبـــي السبـــاني الخخســـانية زادت قمـــيال عـــغ 
الشرــف، وندــبة الحــػائط الحاممــة قمــت قمــيال عــغ ثمــث 
مباني القصاع أما السبـاني الحجخيـة فـدادت ندـبتيا عـغ 

صــاع وىــػ القصــاع األكثــخ احتــػاًء ليــحا عذــخ مبــاني الق
الــشسط مــغ مــػاد البشــاء نطــخا ألنــو أقــجميا )ســػف نــحكخ 
تفرياًل التصػر العسخاني لسشصقة أثـخ الشبـي تاريخيـا فـي 
جدء  خخ مغ البحث( ومازالت بالقصاع مبان  قجيسة مـغ 

وأشـــيخىا مدـــجج أثـــخ الشبـــي الحجـــخ قائســـة حتـــى اآلن 

 .التاريخي والسشصقة السحيصة بو
فيسا يتعمق بشػع مادة البشـاء بقصـاع العبـػر زادت أيزـا 
ندبة السبـاني الخخسـانية عـغ نرـف القصـاع كسـا زادت 
ندبة الحػائط الحاممة عغ الثمث، وكانت ندبة السبـاني 

% مغ مباني القصاع، 4الحجخية ضئيمة لمغاية أقل مغ 
وقج اختفى ىحا الشػع مغ مـػاد البشـاء فـي مبـاني جديـخة 

م لحجاثـــة مبانييـــا وارتفـــاع الـــجخل ومدـــتػى دار الدـــال
السعيذـــــة لدـــــكانياا لـــــحا فـــــ ن معطـــــع مبانييـــــا مـــــغ 

مــــغ عذــــخ مبانييــــا مــــغ  وأقــــل-%:.3:-الخخســــانة
الحــػائط الحاممــة تتسثــل فــي بعــس البيــػت ذات الصــابع 
الخيفــي بذــارع السذــتل خمــف الجديــخة يستمكيــا الدــكان 

التاليــة تػضــح بعــس السبــاني  ةالرــػر  األوائــل لمجديــخة.
 القجيسة والحجيثة بالجديخة
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 انُجٙ أصزَٕع يبدح انجُبء ثًُطمخ  (7)عذٔل 

  
 الجملة جزٌرة دار السالم عزبة العبور أثر النبً

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 خرسانة
246 5353 553 5856 441 3253 816 5353 

 حوائط حاملة
422 3453 314 3853 3 154 546 3456 

 حجر
54 4454 24 255 4 454 18 553 

 جملة
382 444 354 444 426 444 4462 444 

5112 ػبو انؼًزاَٙ، انزخطٛن ْٛئخ انُجٙ، أصز نًُطمخ انزلًٛخ انخزٚطخ ػهٗ اػزًبدا انجبؽش ػًم: انًـذر  

 

 
 انمبْزح نًذُٚخ انزلًٛخ انخزٚطخ انؼًزاَٙ، نهزخطٛن انؼبيخ انٓٛئخ: انًـذر. انُجٙ أصز( َٕع يبدح انجُبء ثًُطمخ 7)ػكم         

 .Arc Gis ثزَبيظ ثبطزخذاو انجبؽش ػًم يٍ ،5112ػبو
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 :  أصز انُجٙػجكخ انؼٕارع ثًُطمخ خبيظب 
ــة فــي   تعــج شــبكة الصــخق والذــػارع األداة الفاعم

تحجيج كفاءة الشديج العسخاني لسا ليا مغ أىسية بالغـة، 
لكػنيا أدوات فرل ووصل بيغ قصـع الشدـيج العسخانـي، 

لكافـة أنحـاء  الحيـاةوتسثل الذػارع الذخاييغ التي ترل 
 (2)العسخانية. الكتمة 

بخى نطـخا تعج السشصقة عقجة مػاصالت ىامة بالقاىخة الك
-دىااعــــــجألسػقعيــــــا اليــــــام وانعكــــــذ ذلــــــظ عمــــــى 

متــخًا، وكثافتيــا العامــة  47423وأشػاليــا -شــارعاً 686
م شػلي/فـجان(،  217.2شارع/فجان( والصػليـة ) 2.8)

 أثـخوفيسا يمي بعس خرائز شـبكة الذـػارع بسشصقـة 
 :الشبي

بسقارنـة أعـجاد الذـػارع بـيغ  اػتذاد انؼتٕارع: 
أقـل قمـيال القصاعات اتزح أن قصاع عدبـة العبـػر ضـع 

، أما قصاع أثخ الشبي فيحتـػى الذػارعمغ نرف أعجاد 
بيشسا أعجادىا فـي جديـخة دار  ،عمى أكثخ قميال مغ ثمثيا

 الدالم أقل مغ خسذ شػارع مشصقة الجراسة.
فيسا يتعمـق بـأشػال الذـػارع  أمٕال انؼٕارع: 

% مـغ 54.3-ف ن قصـاع أثـخ الشبـي ىـػ األكثـخ ندـبة 
قصـــاعي  أمـــا-الجراســـةجسمـــة اشـــػال الذـــػارع بسشصقـــة 

جديخة دار الدالم وعدبـة العبـػر فجسمـة أشـػال الذـػارع 
ع عـغ ربـقمـيال فييسا متقاربة حيث زادت في كـل مشيسـا 

 أشػال الذػارع بسشصقة الجراسة. 
بالشدبة لمذـػارع  فزػٙ(: –)رئٛضرًُٛطٓب  

الخئيدــة كــان أكبــخ ندــبة مشيــا بقصــاع أثــخ الشبــي بمغــت 
% مـغ جسمـة شـػارع مشصقـة الجراسـة 55.5ندبتيا بـو 

نطخا لسػقعو اليام سػاء بيغ شسال القـاىخة وجشػبيـا أو 
شخقيا وغخبيا ومغ الذػارع الخئيدة التي تسـخ بـو ش. 

اًل عـــغ الكـــػرنير، شخيـــق مرـــخ حمـــػان الدراعـــي فزـــ
مشازل ومصالع الصخيـق الـجائخي فـي نصـاق القصـاع، كسـا 
نالحع أيزا ارتفاع ندبة الذػارع الخئيدة بقصاع جديخة 

نطـخا لػجـػد -% مغ جسمة الذـػارع53.3- دار الدالم
ــا مــغ الجشــػب الــى  ش. ــحي يقصعيــا شػلي الكــػرنير ال

ـــــى كـــــػرنير  ـــــجائخي عم ـــــازل ال الذـــــسال ومصـــــالع ومش
الخئيدة عجد وندبة بقصاع عدبة السعادي، أقل الذػارع 

ـــة الذـــػارع  ـــيال عـــغ عذـــخ جسم ـــث زادت قم ـــػر حي العب
بسشصقــة الجراســة. بالشدــبة لمــشسط الفخعــي مــغ الذــػارع 

                                                           
  لغ ك ي يحي عمى  عفيفى  حس  كس    1

ج كله   ل ف    ل خ يط  للس  ني و ث   في ب ن كج 
 الكي  ن ين                                                          

 م  ص 2111  11ص  ل ي ض   الكشيا لملمهم 
31 

كانت أكبخ ندبة مشيا بقصـاع عدبـة العبـػر حيـث بمغـت 
أكثخ مغ نرـف شـػارع مشصقـة الجراسـة، أمـا أقـل ندـبة 

دــالم مــغ الذــػارع الفخعيــة فتتخكــد بقصــاع جديــخة دار ال
والتي قمت ندبتيا عغ عذـخ الذـػارع الفخعيـة بسشصقـة 

 الجراسة.
ـــاك شـــػارع  أًَتتتبم ارغبْتتتبد انؼتتتٕارع:  ىش

اتجاه واحـج إجبـاري وىـحه سـسة الذـػارع الخئيدـة حيـث 
تكػن مرسسة إلى حارات حدب الدـخعة واالتجـاه أكبـخ 
ندـــبة مشيـــا بقصـــاع أثـــخ الشبـــي يميـــو قصـــاع جديـــخة دار 

% بكــل مشيســا 53.3%، 55.5الدــالم بمغــت الشدــبة 
عمى التختيب وأقل ندبة مشيا بقصاع العبـػر زادت قمـيال 

ى العكـذ مسـا سـبق فـ ن قصـاع عدبـة عغ العذـخ، وعمـ
 –العبػر ضع أكبـخ ندـبة مـغ الذـػارع ذات االتجـاىيغ 

ــة الجراســة69.7 ــة شــػارع مشصق ، وأقميــا -% مــغ جسم
ــو عــغ  ــة في ــت ىــحه الفئ ــث قم ــخة الدــالم حي بقصــاع جدي
عذخ الذػارع بسشصقة الجراسـة، ويتسثـل ىـحا الـشسط فـي 

 الذػارع الجاخمية والفخعية وليذ الخئيدة.
: بجراسة كثافة الذػارع بسشصقة فخ انؼٕارعكضب 

كثافـــة شـــػارع بقصـــاع عدبـــة الجراســـة اتزـــح أن أكبـــخ 
شـارع/فجان( تمييـا كثافـة الذـػارع بقصـاع  4.6العبػر )

شارع /فجان( أقميـا كثافـة بقصـاع جديـخة 2.5أثخ الشبي )
   شارع /فجان(.1.9دار الدالم )
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انُجٙ أصزانؼٕارع ثًُطمخ  م( أًَب8عذٔل)  

 الجملة جزٌرة دار السالم عزبة العبور أثر النبً المنطقة البٌان

 
 
 
 

 االنماط
 
 
 

 515 32 216 241 العدد

% 36 48 46 444 

 36342 441645433 3866 45684 الطول م

% 4352 2152 2356 444 

 435 51 48 64 عدد - رئٌس

% 4454 4353 4252 444 

 444 35 258 441 عدد-فرعً 

% 3354 5856 854 444 

اتجاه 
 الشارع

 
 

 435 51 48 64 عدد-اجبارياتجاه 

% 4454 4353 4252 444 

 444 35 258 441 عدد-ذو اتجاهٌن

% 3354 5856 854 444 

 الكثافة
 

 451 458 355 454 شارع/ فدان

 44654 3355 42455 44654 م طولً/ فدان

.5112 ػبو انؼًزاَٙ، انزخطٛن ْٛئخ انُجٙ، أصز نًُطمخ انزلًٛخ انخزٚطخ ػهٗ اػزًبدا انجبؽش ػًم: انًـذر  

            
 ( ع.فزػٙ ثأصز انُج13ٙؿٕرح)                                  َمطخ ارـبل ع.انكٕرَٛغ ( 15ؿٕرح)                           

        يغ ع.يـز ؽهٕاٌ انشراػٙ                                     

 
 انخزٚطخ انؼًزاَٙ، نهزخطٛن انؼبيخ انٓٛئخ: انًـذر. انُجٙ أصز( ػجكخ انؼٕارع انزئٛظخ ٔانفزػٛخ ثًُطمخ 8ػكم )               

 Arc Gis ثزَبيظ ثزَبيظ ثبطزخذاو انجبؽش ػًم يٍ ،5112ػبو انمبْزح نًذُٚخ انزلًٛخ
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. 
 انمبْزح نًذُٚخ انزلًٛخ انخزٚطخ انؼًزاَٙ، نهزخطٛن انؼبيخ انٓٛئخ: انًـذر. انُجٙ أصز( ارغبْبد انؼٕارع ثًُطمخ 9)ػكم 

 .Arc Gis ثزَبيظ ثبطزخذاو انجبؽش ػًم يٍ ،5112ػبو

خـبئؾ انظتكبٌ ٔانزفتبػالد  انظبدصًجؾش ان
 انُجٙأصز ثًُطمخ  نهًظزجٍُٛٛ انًكبَٛخ

أن الجراسات السػرفػلػجية تيتع بالتبايشـات فـي أسـمػب 
ووضع وضيفة السباني وىـي مختبصـة بالػضـع التـاريخي 
لمشسػ الحزخي. والبيئة السقامة ىـي بجرجـة كبيـخة نتـاج 
لمطـــخوف االجتساعيـــة واالقترـــادية والتكشػلػجيـــة عشـــج 

 (2)إقامتيا. وقت 
ــػع محــل مــيالد السدــتبيشيغ   يؾتتم انًتتٛالد:-1 يتش

ـــيغ مـــغ الجراســـة  السكيســـيغ بسشصقـــة الجراســـة، وقـــج تب
 -ثمــثقمــيال مــغ ال أقـل–السيجانيـة أن أكبــخ ندــبة مــشيع 

-الذــيخ مبــارك-بسرــخ القجيســة )مشــاشق الدىــخاءولــجوا 
السمــظ الرـــالح( ثـــع انتقمـــػا بعــج ذلـــظ لإلقامـــة بسشصقـــة 
الجراسة نطخا لقـخب السدـافة بيـشيع، يمـي مرـخ القجيسـة 
ــل  ــث محــل الســيالد محافطــة أســيػط ندــبتيع أق مــغ حي

ىـــؤالء لمعســـل فـــي ســـػق وقـــج قـــجم قمـــيال مـــغ الخســـذ 
لشبـــي وأقـــامػا الغـــالل والخزـــخ والفاكيـــة بدـــاحل أثـــخ ا

بالقخب مـغ مكـان عسميـع، أمـا مػاليـج محافطـة سـػىاج 
حيث جاء ىؤالء مشصقة  فدادت ندبتيع قميال عغ العذخ

الجراسة لمعسل في الدػق أيزا والعسل في مخازن بيـع 
الجبذ ومػاد البشاء، وبرفة عامـة فـ ن جشـػب القـاىخة 
يدـتقصب أكبــخ ندـبة مــغ القـادميغ مــغ الػجيـة القبمــي 

                                                           
1   Lan Douglas, The Urban 
Environment, London, Edward Arnold 
1983 , p. 97. 

ػنو بػابة القاىخة الجشػبيـة جيـة الرـعيج خاصـة نطخا لك
ــــل  ــــل أن تتصــــػر شــــبكة الشق ــــخات الدــــابقة قب فــــي الفت
والسػاصــــالت بالقــــاىخة الكبــــخى ب نذــــاء خصــــػط متــــخو 

 األنفاق.
تـأتي مشصقـة دار الدـالم بعـج مرـخ القجيسـة مـغ حيـث  

ــــيالد الترــــاليا  ــــع السدــــتبيشيغ حدــــب محــــل الس تػزي
ة الجشـــػب، بمغـــت الجغخافـــي بسشصقـــة الجراســـة مـــغ جيـــ

وتعج عدبة العبػر وأثخ الشبي االمتـجاد  الخسذ،ندبتيع 
مػاليــــج  يمييـــاالجغخافـــي لـــجار الدـــالم جيــــة الذـــسال، 

العذـخ وقـج ىـاجخ أكثـخ قمـيال مـغ محافطة أسيػط تسثل 
لمعسـل بأنذـصة الذـحغ والتفخيـ  ىؤالء لسشصقة الجراسـة 

في سػق الغـالل والخزـخ والفاكيـة والـػرش السػجـػدة 
ــة كبػابــة با ــع السشصق ــى ذلــظ مػق ــة وســاعجىع عم لسشصق

جشػبيـة لمقـاىخة وقخبيـا مــغ محصـات الخكـاب لسحافطــات 
الرعيج الستسثمة في محصتي السشيب والجيدة، أما عذـخ 
السدـــتبيشيغ فيــــع مـــغ مػاليــــج محافطـــة الجيــــدة لقــــخب 
السدــافة بيشيــا وبــيغ مشصقــة الجراســة يخبصيســا مباشــخة 

الصخيــق الــجائخي، أقـــل  السعــادي عبــخ -كــػبخى السشيــب
الشدــب ولــجوا بعــجة مشــاشق مشيــا الدــيجة زيشــب والسشيــل 
ــــت ندــــبة مػاليــــجىع بسشصقــــة  ومحافطــــة السشػفيــــة وقم

 % مغ جسمة السدتبيشيغ.3الجراسة عغ 
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 ثًُطمخ أصز انُجٙ ؽظت يؾم انًٛالد انًظزجٍُٛٛ( رٕسٚغ  9عذٔل ) 

 الشدبة السئػية العجد محل السيالد
 31.4 22 كر   لق يسا
 21.1 14 د ر  لدالم
 12.9 9 أسيهط

 11.1 7  لجيز  
 8.6 6 سه  ج

 5.7 4  س بل عش  
 4.3 3 جزي    ل  ب

 2.9 2 بشه 
 1.4 1  لسشهفيا
 1.4 1  لسشيل

 1.4 1  لدي   زيشب
 111.1 81  إلجس لي

 5116انًٛذاَٛخ أغظطض  انًـذر: انذراطخ
 

 
( 9( رٕسٚغ انًظزجٍُٛٛ ؽظت يؾم انًٛالد. انًـذر عذٔل)11ػكم )

ميغ السدتبيشيغ ووضائفيع وقـج  دتتعج :انًُٓخ-2
التجار أكبخ ندبة مشيع أن اتزح مغ الجراسة السيجانية 

ندـــبتيع قمـــيال عـــغ  الحـــخة قمـــتوالسذـــتغميغ باألعســـال 
الفشيــيغ والحــخفييغ وندــبتيع  السدــتبيشيغ، يمييــانرــف 

% مــغ 4ندــبة ىــع األشبــاء  الخبــع، أقــلأكثــخ قمــيال مــغ 
جسمـــة السدـــتبيشيغ، ويدـــكشػن فـــي جديـــخة دار الدـــالم 

  حيث السدتػى االجتساعي السختفع.
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 ؽظت انًُٓخ انًظزجٍُٛٛرٕسٚغ  (11)عذٔل 

 السئػيةالشدبة  العجد لحالة السيشية 

 56.8 43 أعمال حرة-تاجر

 39.7 31 فنً

 8.2 6 بالمعاش

 6.8 5 مهندسٌن

 6.8 5 إداري/حكومة

 5.4 4 ربة منزل

 :.3 3 أطباء

 211 81 اإلجسالي

 3127 أغدصذ السيجانية الجراسةالسرجر: 

 
يختمــــف تــــاريخ  رتتتبرٚخ انظتتتتكٍ ثبنًُطمتتتتخ:-3

الدـــكغ أو اإلقامـــة بالسشصقـــة مـــغ أســـخة ألخـــخى، أكبـــخ 
 ســــكشت-%أكثــــخ مــــغ الثمــــث-السدــــتبيشيغندــــبة مــــغ 

، السشصقــة فــي العقــجيغ األخيــخيغ مــغ القــخن العذــخيغ
يمييـــا ندـــبة الـــحيغ أقـــامػا فييـــا خـــالل فتـــخة الدـــتيشات 

 ندبتيع قميال  قمتوالدبعيشات مغ القخن العذخيغ وقج 

 
ـــخة  ـــت لمفت ـــل ندـــبة كان ـــث السدـــتبيشيغ، أق ـــل عـــغ ثم قب

زادت ندبتيع قمـيال عـغ العذـخ يخجـع انخفـاض  2:71
أن بعــس العــائالت ربســا تغيــخ الدــكغ بعــج ندــبتيع إلــى 

خــخوج رب األســخة لمسعــاش ســػاء بــالعػدة إلــى الســػشغ 
ــــاشق  ــــدل بسش ــــاء مش ــــالخيف أو االنتقــــال وبش األصــــمي ب

 التػسع العسخاني بالقاىخة. 
 

 ثبنًُطمخ ؽظت ربرٚخ انظكٍ انًظزجٍُٛٛرٕسٚغ  (11)عذٔل 

 الشدبة السئػية العجد تاريخ الدكغ

 22.5 9 2:71قبل عام 

2:71- 2:91 33 42.5 

2:92- 3111 37 48.2 

 31.1 25 م 3111بعج عام 

 211 81 اإلجسالي
 5116انًٛذاَٛخ أغظطض  انذراطخانًـذر: 

 
بجراســـة الحالـــة التعميسيـــة  :انؾبنتتتخ انزؼهًٛٛتتتخ-4

يتسثمـػن يسثمـػن الجـامعييغ اتزح أن أكبخ ندبة مشيع 
 األمييغ )بعس البائعيغ أقل قمياًل مغ الشرف، يمييع 

 
أقـل ندـبتيع وبعس أصحاب السعاشات وربـات البيـػت( 

ـــيال مـــغ  ـــى قم ـــل ندـــبة مـــشيع الحاصـــميغ عم ـــث، أق الثم
 مغ جسمة السدتبيشيغ. %5اإلعجادية ولع تدد عغ 
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 ؽظت انؾبنخ انزؼهًٛٛخ انًظزجٍُٛٛ( رٕسٚغ 15)عذٔل 

 الشدبة السئػية العجد الحالة التعميسية
 4856 45 جامعي

 3454 32 أمي

 4454 9 دبمػم

 551 5 معيج فػق متػسط

 453 4 إعجادي

 444 81 اإلجسالي

 5116انًٛذاَٛخ أغظطض  انذراطخانًـذر: 

بجراسة الحالـة االجتساعيـة  انؾبنخ االعزًبػٛخ:-5
ـــدوجيغ وأن  لمسدـــتبيشيغ اتزـــح أن أربـــع أخساســـيع مت

متــدوجيغ وندــبة  غيــخ-%26.8-أكثــخ مــغ عذــخىع 
 % مغ جسمة السدتبيشيغ.5ضئيمة أرامل لع تدد عغ 

 

 ؽظت انؾبنخ االعزًبػٛخ انًظزجٍُٛٛرٕسٚغ  (13)عذٔل 

 الشدبة السئػية العجد الحالة االجتساعية
 91.1 67 متدوج

 26.8 22 غيخ متدوج
 5.4 4 أرممة
 211.1 81 اإلجسالي
 3127السيجانية أغدصذ  الجراسةالسرجر: 

يتفاوت عجد أفخاد كل  ػذد أفزاد األطزح:-6
أسخة عغ األخخى، وقج غمب عمى أسخ السدتبيشيغ 

( أفخاد لألسخة الػاحجة 9-6األسخة الكبيخة ندبيًا )
ا نطخا لكػن كثيخ مغ ثمثي ندبتيعويسثمػن حػالى 

أرباب األسخ تعميسيع غيخ جامعي يعسمػن بالتجارة 
، يمي الفئة الدابقة األسخ والحخف الفشية األخخى 

 ربعوقج زادت ندبتيع قميال عغ  أفخاد فأقل( 5الرغيخة )
أفخاد فأكثخ(  :السدتبيشيغ، أقل الشدب لألسخ الكبيخة )

ندبتيع ع ذخ السدتبيشيغ كانت ىحه الطاىخة  قمتوقج 
تسيد األسخ السرخية في أوقات سابقة لطخوف الحياة 

األن فزغػط الحياه قج قممت مغ ندبة  نحاك، أما 
 األسخ كبيخة الحجع.

 

 رٕسٚغ انؼُٛخ ؽظت ػذد أفزاد األطزح (19)عذٔل 

 الشدبة السئػية العجد أفخاد األسخة
 38.2 :2 أفخاد فأقل5
 6 - 9 57 76.8 
 8.2 6 أفخاد فأكثخ:

 211 81 اإلجسالي
 5116انًٛذاَٛخ أغظطض  انذراطخانًـذر: 

يختمــف نــػع السدــكغ مــغ أســخة  َتتٕع انظتتكٍ:-7
ألخخى، وتعج الذقق الدكشية ىي الشدـبة األكبـخ وتسثـل 
أكثخ مغ أربع أخساس السدتبيشيغا نطخا لطخوف الحيـاة 

التــي  االقترــادية والزــغػطالرــعبة وارتفــاع األســعار 
، تمييــا األســخ التــي تعــاني مشيــا معطــع األســخ السرــخية

، العذـخندبتيع قميال عـغ  زادتتستمظ مشدل خاص وقج 
% وتتػاجــج فــي 4أقــل الشدــب ىــي الفمــل ولــع تــدد عــغ 

وعمـــى  الشبـــي قشـــاة أثـــخجديـــخة دار الدـــالم لتصـــل عمـــى 
ــــــــــــــــــــل برــــــــــــــــــــفة عامــــــــــــــــــــة.  كــــــــــــــــــــػرنير الشي
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 ؽظت َٕع انظكٍ انًظزجٍُٛٛرٕسٚغ  (12)عذٔل 

 الشدبة السئػية العجد نػع الدكغ

 95.4 :6 شقة

 :.23 : مشدل خاص

 :.3 3 فيال

 211 81 اإلجسالي

 5116انًٛذاَٛخ أغظطض  انذراطخانًـذر: 

 
يختبط عجد غخف السدكغ غالبـا    ف:ػذد انغز-8

أكثـخ بالجخل والسدتػى السادي لخب األسخةا لحا نجج أن 
ىحا مغ  مغ نرف عجد السدتبيشيغ يدكػن في غخفتيغ

السػاصفات السداحة و  وإن كانت (فقطحيث عجد الغخف)
، أمــا عــجد آلخــختختمــف مــغ مبشــى والتذــصيب والسػقــع 

قمـت قمـيال عـغ الحيغ يدكشػن في ثالث غخف فشدبتيع 

مـغ أكثـخ الـحيغ يكيسـػن فـي شـقق مكػنـة  بيشسا الثمث،
ا نطـــخا السدـــتبيشيغعذـــخ غـــخف فيسثمـــػن  مـــغ ثـــالث

الرتفــاع أســعار الذــقق الدــكشية ســػاء تسميــظ أو إيجــار 
وكمســا زاد عــجد الغــخف زاد ســعخىا، أضــف الــى ذلــظ مــا 

  سبق ذكخه مغ ارتباط عجد الغخف بجخل رب األسخة. 

 
 يظبكٍ انًظزجٍُٛٛ ( رٕسٚغ انؼُٛخ ؽظت ػذد غزف16)عذٔل 

 الشدبة السئػية العجد عجد الغخف

 69.7 52 غخفتيغ

 42.5 33 ثالث غخف

 21.1 8 أكثخ مغ ثالث غخف

 211 81 اإلجسالي

 3127السيجانية أغدصذ  الجراسةالسرجر: 

 
يختمف نسـط ممكيـة السدـكغ مـغ  :يهكٛخ انظكٍ-9

أسخة ألخخى ومغ الجراسة السيجانية تبيغ أن أكبـخ ندـبة 
 أكثـخ ويسثمـػن شقق إيجـار مغ السدتبيشيغ يكيسػن في 

التسميــظ ويتخكــد ىــؤالء ندــبة  الشرــف، يمييــاقمــيال مــغ 
يكـيع فـي أثـخ الشبـي وعدبـة يع بجديخة دار الدالم وبعزـ

، أقـل ندـبة  السدـتبيشيغ. تيع حـػالي ربـع ندبو  العبػر
الــحيغ يكيســػن فــي مدــاكغ إرث تبمــ  ندــبتيع خســذ 
السدـــتبيشيغ ويتخكـــدون فـــي مشصقـــة أثـــخ الشبـــي وعدبـــة 

 .العبػر

 

 ؽظت يهكٛخ انظكٍ انًظزجٍُٛٛرٕسٚغ  (17)عذٔل 

 الشدبة السئػية العجد ممكية الدكغ
 66.8 :4 إيجار
 35.4 28 تسميظ
 31.1 25 ورثة

 211 81 اإلجسالي
 5116انًٛذاَٛخ أغظطض  انذراطخانًـذر: 
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ــي :  ػًتتز انًجُتتٙ-11 ــف أعســار السبــاني الت تختم
التي تخاوح عسخىـا بـيغ يدكشيا السدتبيشيغ أكبخىا ندبة 

ســشة وقــج قمــت ندــبتيا قمــيال عــغ الشرــف،  32-51
ســشة  31تمييــا السبــاني الحجيثــة التــي عسخىــا أقــل مــغ 

وتتسثــل ندــبة كبيــخة مشيــا )تقخيبــا بمغــت ندــبتيا الثمــث 

خمـف )مشيـا بجديخة دار الدالم خاصـة الزـفة الذـخقية 
تجــاوز عسخىــا  (، السبــانيالجديــخة عمــى قشــاة أثــخ الشبــي

ـــيغ ســـشة أر  ـــخ الشبـــي وعدبـــة -%53-بع ـــد فـــي أث تتخك
جسمة أعسار مباني  خسذفشدبتيا أقل قميال مغ  العبػر

 السدتبيشيغ.
 ثبنُظجخ نهًظزجٍُٛٛ رٕسٚغ انؼُٛخ ؽظت ػًز انًجُٙ (18)عذٔل 

 الشدبة السئػية العجد عسخ السبشي
 :.43 34 سشة فأقل31
32 - 51 45 59.7 

 29.7 24 سشة 51أكثخ مغ 
 211 81 اإلجسالي
 5116انًٛذاَٛخ أغظطض  انذراطخانًـذر: 

تعـجدت مدـاحات مدـاكغ  : ظتكٍيظبؽخ انً -11
السدتبيشيغ وتع تجسيعيا في فئات وأكبخ فئات السداحة 

حيــث زادت قمــيال  3م::-61ندــبة التــي تتــخاوح بــيغ 
عــغ الشرــف، تمييــا فــي الشدــبة السبــاني ذات السدــاحة 

( زادت ندبتيا قمـيال 3م:25-211األكبخ مغ الدابقة)
، أمــا أقــل فئــات مدــاحة السدــاكغ -%49-عــغ الثمــث
 .عذخ السدتبيشيغ بمغتفأكثخ حيث  3م261 ندبة فئة

 انًظزجٍُٛٛ يظكٍرٕسٚغ انؼُٛخ ؽظت يظبؽخ  (19)عذٔل 

 الشدبة السئػية العجد 3م السدكغمداحة 
61-:: 48 63.: 
211-261 37 48.2 
 21.1 8  3م261أكثخ مغ 

 211 81 اإلجسالي
 5116انًٛذاَٛخ أغظطض  انذراطخانًـذر: 

   ثًُطمتتتخ انذراطتتتخ: انظتتتكٍ اخزٛتتتبرطتتتجت  -13
ــار الدــكغ فــي مشصقــة الجراســة مــغ  اختمــف ســبب اختي

السدـــتبيشيغ بـــأنيع  أكثـــخ مـــغ ثمـــثأســـخة ألخـــخى، ذكـــخ 
أقامػا فييا ألىسية مػقعيا الشدبي لمقاىخة والجيـدة نطـخا 
لػقػعيــا عمــى شــخق السػاصــالت الخئيدــة بــيغ شــسال 
القــاىخة وجشػبيـــا يتسثـــل ذلــظ فـــي ش. كـــػرنير الشيـــل 
غخبيـــا وشـــخقيا شخيـــق مرـــخ حمـــػان الدراعـــي ومتـــخو 
األنفـــاق كســـا يســـخ مـــغ مشترـــفيا باتجـــاه شـــخقي/غخبي 

السشيــــب( والــــحي –ائخي )وصــــمة السعــــادي الصخيــــق الــــج

ـــاىخة،  ـــالجيدة وشـــخق الق ـــع يخبصيـــا ب ـــخ مـــغ رب أمـــا أكث
السدتبيشيغ فقج أقامػا فييا لطخوف العسل، بيشسا ربعيـع 
ـــة  ـــو بيـــا لمقـــخب مـــغ العائم ـــى أن ســـبب إقامت أشـــار إل

 والدكغ في بيت األسخة )إرث(،
لـخخز ذكـخت أنيـع سـكشػا ىـحه السشصقـة  أقل فئة مـشيع

األرض وقـت أن كانـت أرض زراعيـة عشـج شـخائيع سعخ 
ليا ورخز سػق العقار برفة عامة في فتخات سـابقة 

  .وقج قمت ندبتيع عغ خسذ السدتبيشيغ

 ثًُطمخ أصز انُجٙ انظكٍ اخزٛبرؽظت طجت  انًظزجٍُٛٛرٕسٚغ  (51)ذٔل ع

 الشدبة السئػية العجد سبب إختيار الدكغ

 42.5 33 السػقع

 38.2 :2 ضخوف العسل

 35.4 28 السيخاث/ ضخوف عائمية

 28.2 23 رخز سعخ االرض

 211 81 اإلجسالي
 5116انًٛذاَٛخ أغظطض  انذراطخانًـذر: 
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ز أصانجٛئخ انؾلزٚخ ثًُطمخ انًجؾش انظبثغ 
 انُجٙ

الفتخة التالية لحخب االمتجاد العسخاني لمقاىخة الكبخى في 
 خجاء في معطسـو سـكشا عذـػائيا ال تتـػف 2:84أكتػبخ

فيــو مقػمــات اإلمــجاد الرــحي، وىــحا االمتــجاد العسخانــي 
العذػائي جاء في غيبة القانػن ويؤشخ عمى ذلظ حجع 
السخالفــات فــي ىــحه السشــاشق، وىــحه السخالفــات دليــل 

،  (2)عمى عجم تػافخ السػاصفات الفشية وعجم شخعيتيا 
بغـس الشطــخ عــغ اصــالح األراضـي السمػثــة عــغ شخيــق 

تكـػن عـادة  الدـمصات السحميـةفـ ن  ،التصػرات الحجيثـة
مدـــؤولة عـــغ وضـــع بـــخامج إلخـــالء مػاقـــع السخمفـــات 
القجيســة والسيجــػرة حاليــا وإعــادة تخصيصيــا واالســتفادة 

 (.3مشيا)
 (4) :أثخ الشبيبسشصقة  حالة الكتل العسخانية أوال:

بدـــبب القرـــػر فـــي البيانـــات الخاصـــة بتـــاريخ إنذـــاء 
وذلــظ تــع اتخــاذ  السجيشــة،السبــاني فــي السشصقــة أو فــي 

السطيخ الخارجي كأساس لمتسييد بيغ كل مبشي و خخ ، 
 (5وىػ بال شظ اعتبخه البعس مؤشخ تقخيبي.)

بجراســة حــاالت السبــاني  كتــل عسخانيــة جيــجة السدــتػى:
بيغ أن أكثخ مغ نرـف بسشصقة الجراسة مغ ىحه الفئة ت

حاالتيـا جيـجة، -% مـغ جسمـة السبـاني69.6-السباني 
ويعـــج ىـــحا الـــشسط مـــغ السبـــاني ىـــػ األكثـــخ ندـــبة بكـــل 
قصاعــات مشصقــة الجراســة، وإن تفاوتــت ندــبة السبــاني 
الجيــجة داخــل كــل قصــاع عمــى حــجه، وكانــت أكبــخ ندــبة 
مشيــا بقصــاع جديــخة دار الدــالم حيــث أن أربــع أخســاس 

 لتيا جيجة.مبانييا حا
ـــة متػســـصة  ـــاني متػســـصة كتـــل عسخاني السدـــتػى: السب

ـــاني مشصقـــة الجراســـة،  ـــث مب ـــة ندـــبتيا حـــػالي ثم الحال
وحــػالي الثمــث أيزــا مــغ ندــبة مبــاني قصــاعي عدبــة 
العبــػر وأثــخ الشبــي كــل عمــى حــجه، بيشســا بمغــت حــػالي 
 عذخ مباني قصاع جديخة دار الدالم لحجاثة عسخانيا.

                                                           
  ت ااهر  لل صااسا  لسراا يا كراامحيف حااي دمحم ( 1) 

و لقااا      ل بااا     شااابين  ل اااهم   ك بلاااا  ل هحيااا    
 .415 -414  ص ص 2111 لجزء  لال نى   

 2 Christopher Wood & P. J .W. 
Sauders , Town Planning and 
Pollution Control  , Manchester 
University Press ,1976 , P 207.,P. 58 
 .  

 للس  نيا  لى ثالث  ح لا  ل  لتم ترشين  3
( وذلك كن حيث رد ء-ك هسط-جي )كد هي ت 

  لسبشى. لبش ء و الرتف   وغي  ذلك كن خر ئص 
 .27ك جع س بق  ص  عس  دمحم عمي  4

السبـاني حالتيـا الدـكشية  السدـتػى:كتل عسخانيـة رديئـة 
الخديئــة ىــي أقميــا ندــبة حيــث قمــت قمــيال عــغ عذــخ 
مباني مشصقة الجراسـة، بمغـت ندـبتيا بقصـاع أثـخ الشبـي 
عذخ مبانيـو نطـخا ألنـو أقـجم قصاعـات مشصقـة الجراسـةا 
لـــحا نجـــج فيـــو مبـــاني متيجمـــة وميجـــػرة ســـػاء كانـــت 

وسـػق مرانع داخل السشصقـة أو بجـػار متـخو األنفـاق 
% تتسثــل 7.3أثــخ الشبــي، ندــبتيا بقصــاع عدبــة العبــػر

في مباني مرـانع شـخكة الشرـخ لمتميفديـػن وممحقاتيـا 
والسرانع والسباني السيجػرة األخخى في نصاق القصاع، 
أما في قصاع جديخة دار الدـالم فشدـبة السبـاني الخديئـة 
فيــو ىـــي األقــل بقصاعـــات الجراســة وتتسثـــل فــي بعـــس 

التاليـة تػضـح  ةة خمـف الجديـخة . الرـػر السباني الػاقع
 الخديئةنسػذج لبعس السباني 
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 انُجٙ أصز( ؽبنخ انكزم انؼًزاَٛخ ثًُطمخ  51عذٔل )

  
 أثر النبً

  
 عزبة العبور

  
 جزٌرة دار السالم

  
 الجملة

  

 % عدد % عدد % عدد % عدد  

 5855 863 8255 444 5556 523 5854 234 جٌد

 3454 544 355 42 3852 364 3456 425 متوسط

 155 444 153 44 652 53 4454 44 ردئ

 444 4414 444 426 444 352 444 336 جملة

 .5112 ػبو انؼًزاَٙ، انزخطٛن ْٛئخ انُجٙ، أصز نًُطمخ انزلًٛخ انخزٚطخ ػهٗ اػزًبدا انجبؽش ػًم: انًـذر

        

 ( كزم ػًزاَٛخ عٛذح. عشٚزح أصز انُج12ٙ( كزم ػًزاَٛخ ردٚئخ انًظزٕٖ ثبصز انُجٙ        ؿٕرح ) 19ؿٕرح ) 

 
 ،5112ػبو انمبْزح نًذُٚخ انزلًٛخ انخزٚطخ انؼًزاَٙ، نهزخطٛن انؼبيخ انٓٛئخ: انًـذر. انُجٙ أصزؽبالد انًجبَٙ ثًُطمخ  (11ػكم )

 .Arc Gis ثزَبيظ ثبطزخذاو انجبؽش ػًم يٍ
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 صبَٛب ؽبنخ رؿف انؼٕارع ثبنًُطمخ:
ــة    ــة السشصق ــى بيئ ــخ ىــام عم ــة رصــف الذــػارع أث لحال

الســــار بيــــا الذــــارع ، وبجراســــة حالــــة رصــــف شــــػارع 
مــغ ثـالث أربــاع  بمـا يقـار قصاعـات الجراسـة نالحــع أن 

شػارع قصاع أثخ الشبي رصفيا رديءا ويتختب عمى ذلظ 
مذكالت بيئية نتيجة تجسع السياه والقسامـة والقـاذورات 
ف خ ومشــاشق التكدــيخ فــي الذــارع ناليــظ عــغ كثــخة  بــالح 

ػاداث التي  قـج تحـجث نتيجـة رداءة رصـف الذـارع، حال
أمـا ندــبة الذـػارع رديئــة الخصــف بقصـاع عدبــة العبــػر 

بمغــت حــػالي اربــع أخســاس شــػارعو التــي كثيــخ مشيـــا 
ضـــيق مســـا يديـــج مـــغ السذـــكالت البيئيـــة الشاتجـــة عـــغ 
رداءة الخصف، أقـل القصاعـات احتـػاء وندـبة مـغ ىـحه 

% 6.5الفئــة مــغ الذــػارع جديــخة دار الدــالم وندــبتيا 
الذــػارع ذات الخصـف الجيـج تسثــل ، مـغ شـػارع الجديـخة

ــــــخة دار الدــــــالم  % مــــــغ 5.7:)معطــــــع شــــــػارع جدي
شػارعيا(، كسـا تسثـل أكثـخ قمـيال مـغ ربـع شـػارع قصـاع 
 أثخ الشبي وأقل مغ خسذ شػارع قصاع عدبة العبػر.

 انُجٙ أصزؽبنخ رؿف انؼٕارع ثًُطمخ  (55عذٔل )

  الجملة  جزٌرة دار السالم  عزبة العبور  أثر النبً حالة الرصف

 % عدد % عدد % عدد % عدد   

 3454 438 3456 81 4855 54 2354 64 رصف جٌد

 6556 311 554 5 8455 225 1454 441 ءرديرصف 

 44454 515 444 32 44454 216 44454 241 جملة

 5116انًٛذاَٛخ أغظطض  انًـذر: انذراطخ

 
 انمبْزح نًذُٚخ انزلًٛخ انخزٚطخ انؼًزاَٙ، نهزخطٛن انؼبيخ انٓٛئخ: انًـذر. انُجٙ أصز( ؽبنخ رؿف انؼٕارع ثًُطمخ 15)ػكم 

 .Arc Gis ثزَبيظ ثبطزخذاو انجبؽش ػًم يٍ ،5112ػبو
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انؼاللخ ثٍٛ مٕل انٕاعٓخ انُٓزٚخ ًَٔن صبنضب 
 االطزخذاو: 

أن تكاتف وتخابط السباني وتػاصل شخيصيا مػازيا لمشيخ 
السدــتسخ الجــاف قــج أعصــى مطيــخ الحــائط الخخســاني 

الثقيــل، ثــع إن  يــاب الترــسيع العــام لتذــكيل مجسػعــة 
الػاجيــات السصمــة عمــى الشيــل، أدى إلــى أن نفاجــأ فــي 
مشاشق متعجدة بحلظ الخميط مغ السعالجات، والخامـات، 

(. تمعــب 2واالرتفاعــات بســا يدــئ إلــى بانػرامــا الشيــل )
ـــة ال  األنيـــار دورا كبيـــخا فـــي تذـــكيل الفخاغـــات العسخاني
ــــق  ــــو وىــــػ تحقي ــــام ب يدــــتصيع أي عشرــــخ أخــــخ الكي
ــــى السدــــار الشيــــخي ،  ــــابع الفخاغــــات عم اســــتسخارية تت
وكسحـــجد شبيعـــي لمدحـــف الـــخاىغ لمكتـــل البشائيـــة حػلـــو 

ـــة 3داخـــل الســـجن وخارجيـــا) (، الشـــظ أنـــو تػجـــج عالق
انتفاعيــة بــيغ الجبيــة السائيــة ونســط االســتخجام السصــل 

شيــــخ أو عمــــى الشيــــخ ، ابتــــجاء مــــغ أراضــــي شــــخح ال
اســتخجامات ضــفة الشيــخ ومــا تالىــا مــغ اســتخجامات، 
شارع الكػرنير واالستخجامات الخمفية أو ضييخ شارع 
الكػرنير، وىحه العالقات بيغ الجبية والطييخ تتفـاوت 
في درجتيا وندبتيا، فقج تكـػن جيـجة مثـل الحـجائق أو 
السشــاشق الخزــخاء السفتػحــة والسذــاتل السخصصــة، وقــج 

ثـل السرـانع والـػرش عمـى ضـفة الشيـخ، تكػن رديئـة م
ــى  ــة عم ــة ألنســاط االســتخجام السصم ــظ العالق وبجراســة تم
مجـــخى الشيـــل فـــي مشصقـــة الجراســـة وجديـــخة دار الدـــالم 

 يتزح مايمي:
ــيغ مــغ الجراســة  لطتتبع عشٚتتزح دار انظتتالو: -1 تب

السيجانيـــة أن أشـــػل واجيـــة لالســـتخجامات عمـــى الشيـــل 
كانت لالستخجام الدكشي/الدـكشي السذـتخك بمغـت جسمـة 

ـــــث أشـــــػال 2987أشػاليـــــا  م وزادت ندـــــبتيا عـــــغ ثم
ــــة  ــــالجديخةا لسػقعيــــا وواجيتيــــا الشيمي االســــتخجامات ب
ــة ووقػعيــا عمــى محــاور  وقخبيــا مــغ السشصقــة السخكدي

ــحا يدــكغ بيــا الحخكــة لكافــة مشــ ــاىخة الكبــخىا ل اشق الق
عجيج مغ األثخياء واإلعالمييغ والجبمػماسـييغ مرـخييغ 
وعخب)بشـــاًء عمـــى مـــا ذكـــخه السدـــتبيشيغ أثشـــاء الجراســـة 
السيجانية(، وىحا الـشسط مـغ االسـتخجام يتسيـد بـو قصـاع 
الجديخة عغ قصاع أثخ الشبي الحي يخمػ مشو، كسـا تسيـد 

ضـفة الجديـخة وضـفاف الشيـل األنجية والسخاسـي الشيخيـة 
                                                           

   لشيااال وعالق اااه بفااان  للسااا ر  حساااهد ألفااا  يحاااي  (1)
ك كااااااز  ل ر ساااااا ت  أساااااايهط عمااااااى ضااااااف يه  ج كلااااااا 

كاااا تس   لشياااال فااااي عيااااه  كراااا    و لبحااااهث  لبيئيااااا
 .281  ص1ج  1994ديدسب  11-14 
( دمحم عبااااا   لقااااا در ساااااهي     نهااااا   لشيااااال كفااااا    2)

عس  نااي فااي تذااكيل ك يشااا  لقاا      رساا لا ك جداا ي  
 ا  كمياا  لهش ساا غي  كشذهر  قدم  لهش سا  لسلس ريا

 .11  ص1997ج كلا  لق      

ـــاىخة والجيـــدة ومـــا يتبعيســـا مـــغ جـــدر بمـــ  شـــػل  بالق
م 2167واجيتيا عمى الشيل في نصـاق مشصقـة الجراسـة 

بشدـــبة الخســـذ تقخيبـــا مـــغ جسمـــة االســـتخجامات بيـــا، 
م وأكبخىــا مذــتل وصــػبة  957بيشســا السذــاتل شػليــا 

وزارة الدراعــة عمــى ضــفة الشيــل جشــػب مشــدل الــجائخي 
عادي، أقل أنساط االستخجام السصمة عمـى الشيـل جية الس

بقصــــاع الجديــــخة شــــػال لمػاجيــــة تتسثــــل فــــي السدــــاجج 
زىـخاء  –( ومعجية جديخة الجىب 4والستحف الجيػلػجي)

مرخ القجيسة وندبة أي مشيا أقل مغ واحج فـي السائـة 
مــــغ أشــــػال واجيــــة االســــتخجامات بقصــــاع جديــــخة دار 

 الدالم.
ــى الزــفة يصــل ىــ  لطتتبع أصتتز انُجتتٙ: حا القصــاع عم

الذــــخقية لقشــــاة أثــــخ الشبــــي وتختمــــف أنســــاط اســــتخجام 
الػاجيــة فــي ىــحا القصــاع عــغ جديــخة دار الدــالم، وقــج 
كــان االســتخجام الرــشاعي متســثال فــي ورشــة الرــشادل 
الشيخية بأثخ الشبي ىػ األشػل واجية نيخية بيغ أنسـاط 

م 739االستخجامات األخخى بالقصاع بم  شػل واجيتـو 
شدبة زادت قميال عغ ثمث جسمـة أشـػال واجيـات قصـاع ب

أثخ الشبي، يمي الشسط الدابق االستخجام التجاري متسثال 
في سػق أثخ الشبي الحي  يذسل الػاجيـة السائيـة عمـى 

م 599قشــاة أثــخ الشبــي شــسال الصخيــق الــجائخي بصـــػل 
وزادت ندــبتو عــغ ربــع أشــػال الػاجيــات بالقصــاع، أقــل 

بة بعــس األراضــي الفزــاء الػاقعــة األنســاط شــػاًل وندــ
ــي وبمغــت ندــبتيا )األراضــي  عمــى ضــفة قشــاة أثــخ الشب

% مــغ جسمــة اشــػال واجيــة قصــاع أثــخ 5.3الفزــاء( 
الشبــي السصــل عمــى قشــاة أثــخ الشبــي. وكســا ىــػ مػضــح 
بالجــجول التـــالي ال تصـــل عدبــة العبـــػر عمـــى السدـــصح 

ــاة دار الدــالم.  مسكــغ نزــع الســائي ســػاء لمشيــل أو قش
 رة  صػرتيغ فػتػعخافيتيغ ىشاصػ 

                                                           
 كممر 1994 منذ المكان نفس فً موجود المتحف- 3

 المتحف أنشًءولد  .دائم ممر تدبٌر لحٌن مؤلت
 بجوار التحرٌر مٌدان فً 1911 عام الجٌولوجً

 وكان( جراج المدٌم مكانه حالٌا) األمرٌكٌة الجامعة
 البدء لحٌن كذلن واستمر  طوابك، 3 من مكون المبنى

 المرن من الثمانٌنات فً األنفاق مترو انشاء فً
 حفر المتولٌة الهندسٌة الشركة رأت وحٌنئذ العشرٌن
 ولن لدٌم الجٌولوجً المتحف مبنى أن المترو وإنشاء
 لن أنه كما المرج، حلوان مترو خط حفر عملٌة ٌتحمل
 المترو، حركة عن الناتجة الٌومٌة االهتزازات ٌتحمل

 تابع االنفاق مترو أن وكما المتحف؛ هدم ولرروا
 بدٌل ممر عن بالبحث النمل وزارة كلفوا النمل، لوزارة

 بجوار الحالٌة األرض لطعة فكانت هدمه، تم الذي عن
 نمله فمرروا  النمل، لوزارة تابعة النهري النمل هٌئة

 لم اآلن وحتى الثمانٌنات من المؤلت)  الحالً لممره
 مناسب غٌر الحالً والممر للمتحف دائم ممر ٌوجد

 (.وضٌك
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  انُجٙ أصز(انؼاللخ ثٍٛ مٕل انٕاعٓخ انُٓزٚخ ًَٔن االطزخذاو فٙ يُطمخ 53عذٔل )

 أثـخ الشبـــــــــــــــي جديخة دار الدــالم
 % شػل الػاجية م نسط االستخجام % شػل الػاجية م نسط االستخجام

 45.8 739 صشاعي 48.2 2987 سكشي مذتخك-سكشي
 38.1 599 الشبي)تجاري(سػق أثخ  :.31 2167 مخسى نيخي -نادي

 :.22 326 جخاج 27.8 957 مذتل
 :.8 254 اداري  8.9 4:7 فزاء مدػرة
 8.6 247 ممعب 6.3 375 تحت االنذاء
 7.8 233 أكاديسية شيبة 6.1 364 مدتذفى
 5.3 87 فزاء 5.7 345 اداري 
 211 2919 جسمة 2.1 63 تجاري 
 1.8 45 مدجج

 السائيعدبة العبػر ال تصل عمى السجخى 
 
 

 1.7 :3 متحف
 1.4 27 معجية جديخة الجىب

 211 6167 جسمة
 GOOGLE EARTH PRO، انمٛبطبد ثبطزخذاو 5116انذراطخ انًٛذاَٛخ أغظطض  انًـذر:

 ٔانظٓٛز: انؼاللخ ثٍٛ انغجٓخ انُٓزٚخ صبنضب 
بجراســة العالقــة بــيغ الجبيــة الشيخيــة والطييــخ بسشصقــة 

ويتسثـل ذلـظ فـي االسـتخجامات السترـمة بـيغ  الشبـي أثخ
ـــى ضـــفة الشيـــخ  ـــخ السصـــل عم السدـــصح الســـائي والطيي
والقشاة الشيخية بسشصقة الجراسة تبيغ وجػد عالقـة قػيـة 
بــيغ بعــس أنســاط االســتخجام والشيــخ أىــع ىــحه األنســاط 
األنجيــــة والسخاســــي الشيخيــــة والسذــــاتل عمــــى السجــــخى 

ح الدــفغ عمـــى الــخئيذ لمشيــل باإلضــافة لػرشــة إصــال
القـجيع ضفة قصاع أثخ الشبي فزال عغ ميشاء أثخ الشبي 

مرــــخ  زىـــخاء-الـــجىبمتػقـــف اآلن( ومعجيـــة جديـــخة )
ـــــة ـــــا. )ســـــبق أن القجيس ـــــة الشيخيـــــة  بيش شـــــػل الػاجي

 لالستخجامات السحكػرة(. 
   :أصز انُجًُٙطمخ يمززػ رخطٛطٙ ن

 وفــــق يكــــػن  عسخانيــــا وتصػرىــــا الســــجن تػســــع ان   
ــخة وتكــػن  الغــخض ليــحا تعــج ترــاميع او مخصصــات  لفت
 ســشة ويجــب أن يزــع 36 الــى ترــل الــدمغ مــغ شػيمــة

 لالسـتعساالت السختمفـة السذاريع مغ مجسػعة الترسيع
 تحكيقا واحجة بػتيخة تتصػر االستعساالت فكل، الستشػعة

 (2)الستدايـجة،  السجيشـة سكان ر بات و حاجات إلشباع
 اقتخح الباحث مخصط لمسشصقة يتسثل فيسا يمي:

شاســب الػاجيــة يلمسشصقــة تخصــيط مػحــج وضــع ضــخورة 
   ييجف إلى االرتقاء بالبيئة العسخانية لمسشصقة. الشيخية

تصـــػيخ ميشـــاء أثـــخ الشبـــي واســـتغالل رصـــيف السيشـــاء 
الجاىد عمـى التذـغيل واالسـتفادة مـغ الصـخق السحيصـة 
بالدػق )أىسيا الصخيق الجائخي والكـػرنير( فـي الشقـل 

وىشاك دراسات دولية تؤيج  القاىخة،والتػزيع عمى احياء 
ـــظ حيـــث  أكـــجت إحرـــائيات حجيثـــة أعـــجىا)ىارتسان ذل

شتيمخ( مغ معيج)فػبختال( أنو إذا أحرـى السـخء أششـان 
مــػاد البشــاء التــي تشقميــا الدــفغ عبــخ السســخات السائيــة، 
ـــة بســـػاد  ـــي تقصعيـــا الذـــاحشات محسم ـــػمتخات الت والكيم
البشاء، ف ن الخحالت الشيخية الجاخمية تكـػن أفزـل مـغ 

بزـــائع األخـــخى مثـــل الشقـــل عـــغ شخيـــق وســـائل نقـــل ال
% 21،26القصـارات، وتكــػن االختالفـات متخاوحــة بــيغ 

ــي فــي كــل األحــػال فــي حــجود  ويكــػن االســتيالك البيئ

                                                           
1

  http://www.araburban.net/urban-
planning/938-urbtech.html 
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 (.2جخام لكل شغ كيمػ متخي) 411
ىشــاك دراســة تخصيصيــة لتصــػيخ ميشــاء أثــخ الشبــي  

واستغاللو الستكبال وتجاول الحاويات مغ وإلى السـػانئ 
حاويـــــة )مخحمـــــة  7111البحخيـــــة السرـــــخية بصاقـــــة 

 (3أولى(.)
شقل الخكـاب ضـسغ خصـة لتذغيل ميشاء أثخ الشبي  

الكبـخى، تذغيل األوتـػبيذ الشيـخي بـيغ مشـاشق القـاىخة 
ــدة فخيــجة حيــث يقــع أمــام محصــة  خاصــة أن لسػقعــو مي

متــخو الدىــخاء مباشــخة وبالتــالي يجعــل مشــو عامــل جــحب 
لشقــل الدــكان بــيغ القــاىخة والجيــدة مســا يخفــف الزــغط 
ـــــى االتػبيدـــــات ويقمـــــل مـــــغ االزدحـــــام الســـــخوري  عم

 .بالذػارع
إلــى مشصقــة أخــخى بعيــجا  الشبــي إثــخســػق ضــخورة نقــل 

، كـان ىشـاك مقتـخح لشقمـو ةعغ السشصقة السخكدية لمقـاىخ 
لــع السقتــخح  القــاىخة، لكــغمــايػ جشــػب  26مجيشــة  إلــى
ــخفس التجــار يشفــح  ــل رغــعل ــظ أن أرض الدــػق  الشق مم

 الشيخي.ىيئو الشقل 
السػجــػدة حاليــا نقــل الــػرش الرــشاعية ضــخورة نقتــخح 

إلـــى السشصقـــة الرـــشاعية فـــي شـــق عمـــى ضـــفة الشيـــخ 
الثعبــــان أو أبــــػرواش أو أي مشصقــــة صــــشاعية أخــــخى 

ىــجم ونقــل الــػرش والسرــانع خصصتيــا الجولــة، أيزــا 
خـــارج مشـــاشق أخـــخى  السػجـــػدة بسشصقـــة الجراســـة إلـــى

 الشيل.الكتمة الدكشية وبعيجا عغ 
وتصػيخىــا لخجمــة ســكان وتذــجيخىا  تييئــة ضــفة الشيــخ
 مسذى عام ومتشفذ لمدكان السشصقة وتكػن 

نقــل جــخاج ىيئــة الشقــل العــام لسشصقــة عمــى األوتػســتخاد 
 .حجيقة عامة لمدكانإلى ػيل مكانو حوت

 .صيانة السشازل والسباني القجيسة وتخميسيا
 أثـــخضـــخورة رصـــف وتجسيـــل وإنـــارة الذـــػارع بسشصقـــة 

 .الشبي
صــيغت عــجة مبــادب مــغ قبــل  2:84فــى عــام  

األلساني)رايخدـــتاج( مـــغ أجـــل حسايـــة البيئـــة البخلســـان 
ــالي: ــى الشحــػ الت ــة:  أوال األلسانيــة وىــى عم ــجأ العشاي مب
أضـــخار  لمحسايــة مــغيجــب أن تػجــو الدياســة البيئيــة 

مبــجأ التعــاون: يجــب أن تذــارك مختمــف ثانيــا البيئــة، 
ثالثا شػائف السجتسع في اتخاذ قخارات الدياسة البيئية، 

ألضـخار يجـب أن االسدؤول عغ مبجأ معاقبة الستدبب: 

                                                           
 1  Friedrich Schmidt, Bleek , Wieviel Umwelt 

braucht der Mensch? ,Berlin ,1994 ,P 61 .  .  
كر    في  لشه يا    لسالحاقعب   لخ ل سلي  2

 لجغ  فيا   لل بيا   لجسعيا لسجما  لجغ  فيا 
 .  175   ص1998 2  جزء32 لسر يا  ع د

  (.4)العػاقب يتحسل 
 

 انخبرًخ
ـــة   ـــع ومػضـــع مشصق ـــد مػق ـــختسي ـــي أث ـــجة  الشب بع

مسيـــــدات وخرـــــائز تخكـــــت برـــــستيا عمـــــى السخكـــــب 
ــي  األراضــي بالسشصقــة ومــغ خــالل  تواســتخجاماالعسخان

 الجراسة اتزح ذلظ فيسا يمي:
  اسـتقت تعج مغ السشـاشق القميمـة فـي القـاىخة التـي

قصعــة أثخيــة ال تتجــاوز أبعادىــا متــخًا  اســسيا مــغ
مخبعًا ليصمق اسع األثـخ )أثـخ الشبـي( عمـى مدـاحة 
كبيــخة مــغ األرض ســػاء كانــت قخيــة )قــجيسًا قبــل 
الحكــع العثســاني لسرــخ( أو ناحيــة مدــتقمة )وقــت 
الحكـــع العثســـاني( أو شـــياخة ضـــسغ حـــي مرـــخ 

 القجيسة حاليا.

  لــع  الشبــي أثــختغيــخ خــط شــاشئ الشيــل فــي مشصقــة
بل بجأ عشجىا تغيخًا محجودًا ثع ازداد إلـى يكغ كبيخا 

 أثـــخالذـــسال مشيـــا مباشـــخة )كـــأن مػضـــع مشصقـــة 
–ىػ بجايـة ونيايـة تغيـخ خـط شـاشئ الشيـل  الشبي
  السشصقة السخكدية بالقاىخة( جشػب-الدمغعبخ 

  ــأثيخ مباشــخ ــل ت ــخ نيــخ الشي ــخ مباشــخ أث ــى وغي عم
 .عسخان السشصقة قجيسا وحجيثا

 ــة أثــ ــي ناحي ــي وىــي السخكــد العسخان لسشصقــة خ الشب
الحاليـــة مــــغ السخاكـــد العسخانيـــة اليامــــة  الجراســـة
امتج ذلظ مشح الفتح العخبي لسرخ  الفدصاطجشػب 

 بعج إنذاء مجيشة القاىخة وحتى العرخ الحجيث

  الشبــي أشــيخ معالسيــا وأبــخز نســط  أثــخيعــج ميشــاء
 الستخجام األرض بيا قجيسا وحجيثا

  القاىخة األول قبل انذـاء ميشـاء بـػالق، كان ميشاء
بعــجىا أصــبح السيشــاء األول لدــمع وبزــائع الػجــو 

 القبمي

  كــان ميشــاء أثــخ الشبــي يزــع باإلضــافة إلــى مخســى
عمـــى شـــػن لتخـــديغ الغـــالل  يحتـــػي الدـــفغ كـــان 

والحبػب وكان مترال بخط قصـارات لشقـل البزـائع 
، وكــان جــدء مشــو "الجــدء الــى بــاقي انحــاء القــاىخة

ذسالي الغخبي" يصل عمـى السجـخى الـخئيذ لمشيـل ال
عشج التقاء قشاة أثخ الشبي بو وتع إزالتو عشج إنذاء 

، كسا 2:63يػليػ  34شخيق الكػرنير بعج ثػرة 
كان الجدء الجشػبي مشو " مقابل مدجج أثخ الشبـي" 
ـــاشق  ـــة والسش ـــيغ السشصق ـــاًء لألحجـــار لشقميـــا ب ميش

 األخخى مغ مرخ

  وتمػيـث لمتـجىػر ض السيشاء تعخ في الػقت الحالي
 وسصػة تجار الخزخ والفاكية البيئة 

                                                           
(3) Friedrich Schmidt , Bleek , op. cit. ,  
P. 65. 
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  عخضت الجولة مذـخوعا  3122يشايخ36قبل ثػرة
لتصػيخ السيشاء وعػدتو لدابق عيجه وفـق مخصـط 
حــجيث لكــغ تػقــف السذــخوع لعــجم تسكــغ الذــخكة 

 حتى اآلن. مغ إخالء الدػق مغ التجار السشفحة

  مـــغ الجـــدر الصبيعيـــة فـــي الشبـــي  أثـــخجديـــخة تعـــج
القــاىخة بــجأ الدــكان يدــتغمػنيا فــي الدراعــة ومــع 
سياسة االنفتاح االقترادي ووفـخة رووس األمـػال 

ومــا تالىــا فــي فتــخة الثسانيشــات أواخــخ الدــبعيشات 
والتدـــعيشات مـــغ القـــخن العذـــخيغ حمـــت األبـــخاج 

 الدكشية محل الحقػل الدراعية.

  بــاني التــي عدبــة العبــػر مــغ كثافــة فــي الستعــاني
مدـبق، بجون تخصيط قامت عمى األرض الدراعية 

 صـــشاعي ميجـــػر ومتػقـــف عـــغ العســـل وشـــخقيا
ــى  )باســتثشاء بعــس السرــانع الرــغيخة( ــب عم تخت

فـــي ضـــل الكثافـــة الدـــكانية مذـــكالت بيئيـــة  ذلـــظ
 بيا. العالية

  ــــــيغ ــــــا صــــــخاع ب ــــــة الجراســــــة حالي تذــــــيج مشصق
قـــػى نفـــػذ كـــل رأس مـــال و  االســـتخجامات )حدـــب

أدى إلى وجػد مذكالت عسخانية وبيئية بيـا  (مشيا
ــانػن.  ــل الق ــة ضــخورة تفعي ــظ مــغ الجول يتصمــب ذل

جديـخة  وأبـخاج -الشبـي)خيـخ مثـال لـحلظ سـػق أثـخ 
 دار الدالم( 

  خصــة مػحــجه لمسشصقــة  ضــخورة وضــععمــى الجولــة
، وتدــــتغل اإلمكانــــات تشاســــب الػاجيــــة الشيخيــــة

 الستػفخة بيا

 انًزاعغ انؼزثٛخ ٔاألعُجٛخ
 :انًزاعغ انؼزثٛخ

أحسج خالج عـالم، تخصـيط السـجن، القـاىخة، مصبعـة  .2
 .2:91الشيزة السرخية، 

احســج رجـــب إبـــخاليع، الشدــيج العسخانـــي لمسػاضـــع  .3
الستأثخة بالسجاري السائية القجيسة والحاليـة بسجيشـة 
القاىخة، دكتػراه غيخ مشذػرة، قدع الجغخافيا كمية 

 .3124اآلداب جامعة السشػفية، 
ــــج .4 كســــال عفيفــــى ، يحــــي عمــــى الغامــــجي ،  احس

التخصــــيط العسخانــــي واثــــخة فــــي بخنــــامج الــــجفاع ، 
ــاض ،  ــة ، الخي ــػم االمشي ــايف لمعم ــخ ن جامعــو االمي

3121 . 
اســــالم ض رمزــــان، اســــتخجام نطــــع السعمػمــــات  .5

الجغخافيـــة فـــي دراســـة الدحـــف العسخانـــي الحزـــخي 
عمى األراضي الدراعية جشـػب القـاىخة بـيغ عـامي 

، ماجدـــتيخ غيــــخ مشذــــػرة قدــــع 3111-3124
 .3128الجغخافيا كمية اآلداب جامعة حمػان، 

ـــخ الشيـــل فـــى مرـــخ الحدـــيشيالدـــيج الدـــيج  .6 ، ني
مشحشياتــــو وجــــدره دراســــة جيسػرفػلػجيــــة، مخكــــد 

 .2::2القاىخة، الشذخ بجامعة 

ألفــت يحــي حســػدة، الشيـــل وعالقتــو بفــغ العســـارة  .7
ـــة  ـــى ضـــفتيو، جامع ـــد الجراســـات  أســـيػط،عم مخك

لبحــػث البيئيــة، مــؤتسخ الشيــل فــي عيــػن مرــخ وا
 .2ج، 5::2ديدسبخ 21-25،

الييئـــة العامـــة لمكتـــاب  القـــاىخة، حســـجان،جســـال  .8
،2::7. 

سعاد ماىخ، القاىخة القجيسـة وأحياوىـا، دار القمـع،  .9
2:73 . 

ســعيج عبــج الخــالق، السالحــة الشيخيــة فــي مرــخ،  .:
السجمــــة الجغخافيــــة العخبيــــة، الجسعيــــة الجغخافيــــة 

   .9::2 3، جدء43ية، عجدالسرخ 

ســعيج ض الحدــيشي، الــشطع والسذــاكل البيئيــة فــي  .21
ميجانيــة،  دراســة-الجيــدةجديــخة القخصــاية محافطــة 

مخكـــد البحـــػث الجغخافيـــة والكارتػجخافيـــو، جامعـــة 
 .3119السشػفية، العجد العذخيغ، يػنيو 

 اإلندـان،و  القـاىخة األرضسسيخ سامى محسـػد:  .22
  3114 العخبية، دار الثقافة القاىخة،

ســــيج ض التــــػني، ندــــسات عبــــج القــــادر العســــارة  .23
ـــي مرـــخ  ـــىوالعســـخان ف ـــخن  عم ، 32مذـــارف الق
 ،32القـــخن  والعســـخان فـــيالقـــاىخة، نـــجوة العســـارة 

 .8::2السجمذ األعمى لمثقافة،  –لجشة العسارة 
شـحاتو عيدـى إبـخاليع، القـاىخة، الييئـة السرـخية  .24

 .:::2العامة لمكتاب، القاىخة ،

مػرفػلػجيــة مجــخى نيــخ  الجســػقي،صــابخ أمــيغ  .25
 الخيخيـــة،الشيـــل فيســـا بـــيغ بشـــى ســـػيف والقشـــاشخ 

العــجد  السشػفيــة،مجمـة بحــػث كميــة اآلداب جامعـة 
 .3::2أغدصذ  العاشخ،

ـــاوي، العذـــػائيات مذـــاكل  .26 ـــج الـــخحيع قاســـع قش عب
 .3124وحمػل، األنجمػ السرخية، 

عديـــدة ض عمــــى بــــجر، اإلســــكان الحزــــخي غيــــخ  .27
الخســـسي والستـــجني فـــي مرـــخ خرائرـــو و لياتـــو 

لمبحـــــػث  القــــػميومذــــكالتو، القــــاىخة، السخكـــــد 
االجتساعيـــة والجشائيـــة، نـــجوة أوضـــاع الصفـــل فـــي 

 .9::2السشاشق العذػائية،
عســاد ســامي يػســـف، الشدــيج العسخانــي لذـــياخة  .28

بالقــاىخة،  عدبــة نــافع بحــي البدــاتيغ ودار الدــالم
مخكــــد البحـــــػث الجغخافيــــة والكارتػجخافيـــــة كميـــــة 

 .3126اآلداب جامعة السشػفية، إصجار خاص، 
عســخ ض عمــي، خرــائز مشصقــة الشــػاة التجاريــة  .29

السشـــػرة( دراســـة ميجانيـــة،  )السجيشـــةببمجيـــة قبـــاء 
اصـــجارة  اآلداب،مجمـــة كميـــة  اإلســـكشجرية،جامعـــة 
 .3119، 69دالسمحقة، عجاألولي 

، تصـــػر العاصـــسة السرـــخية مرـــمحيض  فتحـــي .:2
والقــاىخة الكبــخى، شــبيغ الكــػم، مصبعــة التػحيــج، 
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 .3111الجدء الثانى، 
، تخصــيط السجيشــة العخبيــة بــيغ مرــمحيفتحــي ض  .31

اإلشـــار الشطـــخي والػاقـــع والسدـــتقبل، اإلســـكشجرية، 
 .6::2مصبعة رواي، 

ــــػزي عبــــج السجيــــج األســــجي، جغخافيــــة الســــجن  .32 ف
 .1::2 القمع،دار  دبي، رية،الحزاوالسخاكد 

ـــاىخة،  .33 ـــة الق ـــة لسجيش ـــا التاريخي ض رمـــدي، الجغخافي
مجمـــة العمـــػم، الدــــشة التاســـعة، السجمـــج الخابــــع، 

2:53. 
 فـــيض محســـػد شـــو، تقيـــيع كفـــاءة مجـــخى الشيـــل  .34

، الجسعيــة العخبــيالــػشغ  فــيمرــخ، نــجوة السيــاه 
 39:37الجغخافيـــــــة السرـــــــخية، السجمـــــــج االول، 

 نػفسبخ.

 عبج القادر سػيجان، نيخ الشيل كفـخاع عسخانـي ض .35
فــي تذــكيل مجيشــة القــاىخة، رســالة ماجدــتيخ غيــخ 
مشذػرة قدع اليشجسـة السعساريـة، كميـة اليشجسـة، 

 .8::2جامعة القاىخة ،
وزارة اإلســــكان والسخافــــق والسجتسعــــات العسخانيــــة،  .36

ـــخى  ـــاىخة الكب ـــيع الق ـــي إلقم مخكـــد التخصـــيط العسخان
ــة الجيــدة، مذــخوع السخصــط الي ــام لسجيش ــي والع يكم

 . 3113محافطة الجيدة،
ىشــاء نطيــخ عمــى، بــيغ الخــخائط التقميجيــة وخــخائط  .37

االستذــعار عـــغ بعــج دراســـة مقارنــة عمـــى خـــخائط 
جديـــــخة الــــــجىب، القــــــاىخة، الجسعيــــــة الجغخافيــــــة 

، 22العــــجدالسرــــخية، سمدــــمة بحــــػث جغخافيــــة، 
3117. 
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 ( االطزجٛب1ٌيهؾك )

 قدع الجغخافيا - كمية اآلداب - جامعة حمػان

 الغخض مشيا البحث العمسي فقط-استسارة استبيان خاصة بدكان مشصقة أثخ الشبي
 العشػان )محل اإلقامة الحالي(؟ 

 ؟الػضيفة أو السيشة  

  بالسشصقة؟تاريخ الدكغ 

 ؟محل السيالد 

 ؟السؤىل 

 ؟الحالة االجتساعية 

 ؟عجد أفخاد األسخة 

  الدكغ؟ عما نػ 

 ؟ما عجد الغخف 

  الدكغ؟ممكية 

  كع سشة()السبشى عسخ 

  السدكغمداحة 

 ماىي أسباب اختيارك لمدكغ في السجيشة 

 يٕكٕع ثٛغ يُٛبء أصز انُجٙ نؼزكخ إٚغٙ رزاَض( 5يهؾك )

شخحت الييئة العامة لمشقل الشيخى مشاقرة عامة بحق استغالل وتذغيل ميشاء أثخ الشبى  لتجاول  3111/  2/5في  -
  ونقل الحاويات عبخ نيخ الشيل وفخوعو وقشػاتو

تع إبخام "عقج التدام بحق استغالل وتذغيل ميشاء أثخ الشبى بالقاىخة لتجاول ونقل الحاويات"  3111/ 8 / 37بتاريخ  -
وكان االلتدام األساسي عمى الييئة  مة لمشقل الشيخى والذخكة السرخية لخجمات الشقل والتجارة )إيجيتخانذ(الييئة العابيغ 

إال أنيا لع تدتصع أن  السيشاء السحكػر بعج تصػيخه وتججيجه وتحجيثوىػ تدميع الذخكة الستعاقج معيا  –فى ىحا العقج 
تصػيخ وتججيج وتحجيث السيشاء والستسثل فى تعجى تجار لع يسكشيا مغ تشفيح عسمية  عائقتػفى بيحا االلتدام لػجػد 

 وعجم إمكان إزالة ىحا التعجى . الفاكية والغالل عمى األرض السخررة لمسيشاء

ضـج كـل مـغ وزارة الشقل والييئة  3117لدشة  611ونطخًا لحلظ أقامت  شخكة ايجيتخانذ الجعـػى التحكيسيـة رقـع  -
عامة لمشقل الشيخي بصمب إلداميسا بأداء ما أنفقتو مغ مبال  لإلعجاد لتشفيح العقج وتعػيزيا عسا لحقيا مغ خدارة وما ال

 فاتيا مغ كدب نتيجة عجم تشفيح التدام الييئة بتدميع السيشاء ليا لتذغيمو
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 الجعـػى  بشطـخ التحكيـع ىيئـة اخترـاص بعـجم 3119/ 2/  41 بتاريـخ التحكيسيــة الجعــػى  فـى الحكــع صــجر -
 السحتكع) الشيخي  لمشقل العامة لمييئة بالشدبة الجعػى  نطخ قبػل وبعجم( األولى ضجىا السحتكع) الشقل لػزارة بالشدبـة
 الػدية التدػية سبيل باتخاذ الستحكسة الذخكة قيام عجم عمى تأسيداً  األوان قبل – الجعػى  أى – لخفعيا(  الثانية ضجىا
 مغ – حاليـاً لمتشفيـح  قابل غيـخ بات والذخكـة الييئـة بيـغ السبـخم العقج، كسا أن السحكػرة التحكيسية لمجعػى  إقامتيا قبل

 السخررة األرض عمى الشبي  ثخ بدػق  والغالل الفاكية تجـار تعـجي بػاقـع سيرصـجم أنو ذلظ– الػاقعيـة الشاحيـة
  .السيشاء إلقامة

 انٕمُٛخ نهُمم انُٓز٘ػزكخ انُٛم (3يهؾك )
 أٔال َجذِ ػٍ انؼزكخ:

  2:74تأسدت الذخكة سشة  -
 تحػلت تبعية الذخكة إلى الذخكة القابزة لمرشاعات السعجنية  2::2سشة  -
 تع دمج شخكة الشيل العامة لمشقل السائي في شخكة الشيل العامة لمشقل الشيخي  3112عام  -
الذخكة الى الذخكة القابزة لمشقل البحخي والبخي بجال مغ الذخكة صجر قخار رئيذ الػزراء نقمت تبعية  3116 -

 القابزة لمرشاعات السعجنية
تع شخاء الذخكة مغ الذخكة القابزة لمشقل البحخي والبخي وانتقمت تبعيتيا إلى جياز الرشاعات والخجمات  :311 -

 شية لمشقل الشيخي.البحخية التابع لػزارة الجفاع، وتع تعجيل اسسيا ليكػن لذخكة الشيل الػش

 صبَٛب َؼبم انؼزكخ

الكيام بأعسال نقل البزائع والسػاد البتخولية بالصخق السائية والحرػل عمى رخز تذغيل الخصػط لشقل الخكاب  -
وكحلظ نقل البزائع والسػاد الالزمة لمتذييج والبشاء وإنذاء مخازن بالقاىخة ومختمف السجن إليجاع وتخديغ البزائع 

األراضي والسباني والسشذآت التي بحػزتيا لمغيخ، كحلظ مغ أنذصتيا الكيام بأعسال الذحغ والتفخي  وتأجيخ 
بالسػاني وإنذاء الػرش إلصالح وصيانة الػحجات الشاقمة والكيام ببشاء الػحجات العائسة، ولمذخكة الحق في الكيام 

عمق بأنذصة الذخكة بصخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة. بكافة األعسال الرشاعية والتجارية والسالية والعقارية التي تت
كسا يجػز لمذخكة أن يكػن ليا مرمحة أو تذتخك بأي وجو مغ الػجػه مع الييئات أو الذخكات التي تداول أعسال 
شبييو، كحلظ لمذخكة الحق في تأسيذ شخكة أو السداىسة في رأس مال شخكة تتسذى مع نذاط الذخكة والكيام 

  الجسخكي لبزائعيا السدتػردة أو لمغيخ تدييال لسيستيا. بأعسال التخميز
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SUMMARY: 

The aim of the research was to identify the features and types of land use in Ather 

Alnaby area, and to study the change in land use in the region, and identify the areas of 

environmental waste and urban deformities in the region. So, The evolutionary approach and the 

spatial analysis approach have been used. The port of the Ather Alnaby is considered the most 

prominent type and form of the old and modern use of the land. At present, the port is 

deteriorating and has become a source of contaminating the environment in the region. It suffers 

from the influence of vegetable and fruit merchants The state offered before the revolution of 

January 25, 2011 a project to develop the port and returned to the enrich it according to a 

modern and new plan in the system of development of river transport in Egypt, but the project 

was stopped and ended because the company cannot evacuate the market of traders. The area of 

Ather Alnaby also suffer from the absence of a good plan to benefit from the riverfront of the 

channel, So, the research recommended that the river port anchorage should be used to operate 

the river bus to transport the passengers between the banks of the Nile, north and south of Cairo 

and to benefit from being near to Al zahraa station in underground Metro (first line) as a model 

for integration between the river and land transport.  


