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 جامعة المنوفية -كلية الهندسة
 :ملخص البحث

في نشاة  ئيسيمجاري المائية عنصر هام وفاعل رتعتبر ال
وقد ازدهرت الحضارات العظيمة والمدن  المستقرات البشرية،

 د المسطحات المائية خاصة االنهار،القديمة والموانئ علي حدو
اخل نسيج المدن مشهد وتشكل االنهار والبحيرات مسطحات مائية د

ونقاط جذب لجمهور المنتفعين والسكان بما تقدمه  ومنظر طبيعي،
ية من مناظر خالبة ونشاطات ترفيهية واجتماعية وترويح

 ورياضية.
تتمثل المشكلة البحثية في انه بالرغم من وجود عدد كبير من المدن 
في مصر وخاصة في الدلتا تتمتع بواجهات مائية علي نهر النيل اال 

مما اثر مية وتطوير المدينة، ان هذه الواجهات ليس لها دور في تن
من على التشكيل العمرانى للواجهات المائية وعدم االستفادة  بالسلب

 هذة القيمة الموجودة فى المدن .
يهدف البحث الي رصد االوضاع الراهنة للواجهات المائية للمدن 

 ،التي تواجه نطاقات تلك الواجهات تكالالمشفي دلتا مصر لتحديد 
العمراني لتلك النطاقات وتوظيفها في اثراء  واالرتقاء بالتشكيل

 الصورة البصرية للمدينة.
بق، فان البحث يتناول بالدراسة المحاور وصوال الي الهدف السا

مة التقييم انظ ،المكانية اتهاعريف الواجهات المائية ونطاقتالتالية: 
النطاق االقليمي للدراسة  مبادئ استدامة الواجهات المائية، ،البيئي
دراسة حالة لعينة من المدن المصرية للتعرف علي اهم  ،الميدانية

المشاكل التي تواجه تلك عامة والمالمح والسمات العمرانية ال
 النطاقات، اسس تطوير الواجهات المائية في مدن الدلتا.

 مقدمة:
يج المدن إن األنهار والبحيرات التي تشكل مسطحات مائية داخل نس

تلك المحتويات نقاط جذب حيث تمثل  ،اطبيعي اومنظر اتعتبر مشهد
ونشاطات  لجمهور المنتفعين والسكان بما تقدمه من مناظر خالبة

لذا يجب الحفاظ عليها  يهية واجتماعية وترويحية ورياضية،ترف
في اطار منظومة بيئية وتنموية متكاملة والتعامل معها بحكمة 

بابعادها االعمرانية، االقتصادية، واالجتماعية بمايضمن تحقيق 
 التوافق مع رغبات المستفيدين من سكان هذه المدن.

 مشكلة البحث:  
ة البحثية في انه بالرغم من وجود عدد كبير من المدن تتمثل المشكل

في مصر وخاصة في الدلتا تتمتع بواجهات مائية علي نهر النيل اال 
ان هذه الواجهات ليس لها دور في تنمية وتطوير المدينة، وقد ادي 
ظهور تعديات صارخة شملت المستويات المختلفة لبيئة المسطح 

ق االستمتاع بالمسطح المائى، المائى الي حرمان الجمهور من ح
ظهور تشوهات في التشكيل العمراني والصورة البصرية لعمران 
الواجهة المائية نتيجة نمو حركة العمران بسرعة كبيرة وبدون 

 وعى او مخطط شامل
 هدف البحث:

يتمثل الهدف الرئيس للبحث في: وضع مجموعة من االسس العادة 
دلتا كنقطة انطالق لتطوير توظيف الواجهات المائية فى مدن ال

البيئة العمرانية لمدن الدلتا، واالرتقاء بالصورة البصرية لها،  
 وتعظيم العائد من الميزة النسبية للواجهات المائية لمدن الدلتا . 

 اهمية البحث:
منننن خنننالل اسنننتعرا  المشنننكلة البحثينننة والدراسنننات السنننابقة  التننني 

تتمثنل  ا فنان ههمينة هنذه الدراسنةلتتناولت الواجهات المائية إلقلنيم الند
 في :
التأكينند علنني ههميننة المجنناري المائيننة للمنندن ، والوصننول النني  -1

استدامة الواجهات المائية للمدن لما لذلك من تأثير مباشر علني 
االرتقنناء بننالمجتمع ككننل، كمننا انهننا تسننتكمل حلقننة ناقصننة مننن 

لتطنننوير الواجهنننات  الدراسنننات السنننابقة وهننني المننندخل البيئننني
 البيئي في ضوء انظمة التقييم ئيةالما

 : يمثل هذا األمر اهتماما لكل من  -2
تعمننل علنني احينناء المكننان وتعطنني حيننث المننواطنين العنناديين :  -

 حق االستمتاع للجمهور بكورنيش الواجهة المائية للمدينة.
 : تنوفر الدراسنةالمختصين والمهتمين بمجنالي البيئنة والعمنران -

هننات المائيننة بوجننه عننام وفنني ر الواجلتطننوي مرجعيننة متكاملننة 
 .مدن الدلتا خاصة

 املين فننني المحلينننات ، هجهنننزة المننندن: تقنننديم اسنننس لكيفينننةالعننن -
 وخاصة في مدن الدلتا. التعامل مع الواجهات المائية للمدن

 الواجهات المائية ونطاقها: تعريف -1
يمكن تناول مفهوم الواجهات المائية ونطاقها من خالل بع  

االنجليزية الواجهة  فقا لقاموس اكسفورد للغةالتعاريفات التالية:و
 تصلة جغرافيا وبصريا بساحل البحر،اجزاء المدن المالمائية هي "
او النهر البحيرة،

"]1]
تعني حافة "ويعرف برين الواجهات المائية:. 

وحدود المياه في المدن والعواصم بكل احجامها. ويمكن ان يكون 
 "ط او خليج او جدول او قناة.العنصر المائي نهر او بحيرة او محي

حتي  يطها وتنميتها كوحدة وتكوين واحد،وهذه النطاقات يجب تخط
التتم تنميتها بالمصادفة وبطرق غير مدروسة بواسطة المالك 
والمشاركين او حتي الجهات المسئولة. والنطاقات المائية يمكن ان 

ترتبط  اولكنه واقعة مباشرة علي المياه،تشمل وتضم المباني غير ال
او تتصل بها كانها جزء من مخطط كبير  بالمياه بصريا او تاريخيا،

.يطل علي المياه
] 2]
يعرف جوردن كولون الواجهات الشاطئية: كما  

الجوهرية للمدينة و بانها خط الحياه ويؤكد ان الوظيفة االساسية "
يجب ادراكها وتصورها من خالل نظرة واحدة سريعة للموقع العام 

" للمدينة
]3]
. 

من ان برين وديك ريجبي ان تحديد عمق النطاق  ويشير كل 
العمراني للواجهة المائية ماهو االشعور نفسي فعلي سبيل المثال:

 ]4]
 

مدينة بوسطن   ”Quincy Market“تم تصنيف مشروع تطوير
من ضمن مشاريع الواجهة المائية ونطاقها بالرغم انه يبعد عن 

 متر. 250الحافة المائية بحوالي 
فنني مدينننة مارسننليا بننالرغم مننن ان المطنناعم والمقنناهي يفصننلها  -

ا مرور الي ومينناء فني مديننة مارسنلي عن الحافة المائية طريق
 اال انها تقع ضمن نطاق الواجهة المائية.

     
 بوسطن”Quincy Market“مشروع       ( 1/2)مارسيليا شكل( مدينة 1/1شكل) 
 www.boston.comلمصدر:ا              www.marsilia.comصدر:الم

دراسة الواجهات المائية والمناطق  وبذلك يمكن االشارة الي
د الشاطئية تعني بالعمران القائم علي حد مائي ايا ماكان هذا الح

او غدير  حليج، محيط، ، بحيرة،المائي، حيث يمكن ان يكون نهرا
التفاصيل من وتهتم المشاريع علي الواجهة المائية بكافة حتي قناة، 

الحياة البرية علي المسطح المائي الي التفاصيل االنشائية الدقيقة 
 اوتلك التي تقع عليه فقط، هر فقط،والتتضمن المباني الموازية للن

حركيا  بل يمكن ان تندرج تحت هذه الدراسة مباني تؤثر بصريا او
 لك يمكن ان ترتبط بها تاريخيا، اووكذ ولكنها في خلفية المدينة،

 مباني ذات قيمة.
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 والعمران( )العمارة المبنية للبيئة البيئي التقييم ادواتموقف  -2
من الواجهات المائية

] 5]
: 

يعنند إنشنناء نظننام تقيننيم وتصنننيف البننناء األخضننر هحنند ههننم هحجننار 
ففني المملكنة  الزاوية لتفعينل مبنده التنمينة المسنتدامة للبنناء األخضنر،

التني  الندول هوائنل منن ريطانيناب المتحندة علنى سنبيل المثنال " كاننت
البننناء  ابحنناث مؤسسننة خننالل مننن األدوات اصنندرت مثننل هننذه

 هول إصندار تنم 1٩٩0 عنام ففني القائمة البناء تشريعات تاسيساعلى
البيئني التقينيم وسنيلة منن نسخة

 ] 6] 
"BREEAM"  وهني اختصنار 

"Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method"  لتقينيم وذلنك 

 تشنييدها اثناء وذلك الجديدة المباني لتصميمات المتوقع البيئي االداء
 للمبناني المجلنس األمريكني اصندر 1٩٩٨ عنام وفنيوتشنغيلها، 
 (US Green Building Council, US-GBC) الخضنراء 

للمباني البيئي للتقييم اداه
 ] 7]

 LEED"" Leadership اسنم تحنت 
in Energy & Environmental Design, دول  وسنارت

كننناول  PEARLايضنننا ظهنننر  كثينننرة هخنننرن علنننى نفنننس المننننوال.
االوسننط[ة فنني منطقننة الشننرق يننحكوممبننادرة 

 ٨]
مننن خننالل برنننامج  
تمل ( يشننن2010اسنننتدامة )مجلنننس ابنننو ظبننني للتخطنننيط العمرانننني 
فها هننو خلننق هننداالصنندار هنظمننة تصنننيف المبنناني، الفلننل، االحينناء، 

إلننى زينننادة  وهننناك منننن األدلننة مننا يشننير ،مجتمعننات اكثننر اسننتدامة
 االهتمام بالبناء األخضر لدن المالك والمستثمرين وعامة الشعب. 
وتلبية للحاجة إلى نظام مصري لتصنيف البناء األخضر، واالستفادة 

لمجال، هصدر المركز امن خبرات الدول التي سبقتنا في هذا 
تصنيف البناء القومي لبحوث اإلسكان والبناء النظام القومي ل

المصرياألخضر 
] ٩]

 GPRSتصنيف الهرم األخضر ، نظام 
The Green Pyramid Rating System  هو نظام وطني

لتصنيف األبنية بيئيا، يوفر معايير محددة لتقييم المستندات البيئية 
للمنشآت وتصنيف المباني. وباإلضافة إلى ذلك يجب هن يساعد 

ى تبني اختيارات مسببة تستند إلى النظام المصممين واإلنشائيين عل
نظام تصنيف الهرم األخضر  ما يتخذونه من قرارات األثر البيئي.

مصمم لالستخدام في هعمال المباني الجديدة، ويجوز استخدام النظام 
لتقييم هي مبنى جديد في هي من المرحلتين التاليتين هو في 

 .مرحلة مابعد االنشاءمرحلة التصميم، كلتيهما:
تحليل االنظمة لوحظ ان هناك تداخل كبير بينهم وانها تشمل  بعد 

الطاقة  -النقل -المباني -نفس الفئات الرئيسية ) تخطيط الموقع
ن االبتكار( ولكن مع تسمية مختلفة م -والمواد والنفايات البيئية

مع وجود خصوصيات كل نظام الفئات داخل كل نظام التقييم ،
تركز كل منطقة علي فئة فئة  التعاريف الخاصة بها تحت كلو

واحدة اكثر من االخري وفقا للقضايا المطروحة والسياسات 
  LEEDواالستراتيجيات في المنطقة نحو االستدامة فنجد مثال 
تحدة مشاكل يركز علي مشاكل تخطيط الموقع يعكس الواليات الم

هو  BREEAMاما التركيزالرئيسي لل  التخطيط االكثر شيوعا،
هيا القضايا البيئية  PEARLبالنسبة لل  تمع والنفل،تخطيط المج

اشتملت انظمة التصنيف  ،وعلي وجه التحديد قضايا المياه والطاقة 
فطة علي عند تعاملها مع مجتمعات الواجهات المائية علي المحا

لحد من التلوث االراضي الرطبة( وذلك ل الواجهات ) هئية المياة،
لكن ال توجد انظمة لبيئية(، او انقرا  الموائل،) الجوانب ا

 التصنيف من اجل التكامل مع الواجهات المائية علي سبيل المثال:

  تحديد النسبة المئوية للمساحات المفتوحة التي يجب ان تكون
 علي الواجهه المائية.

 نوع استخدام االراضي المطلة علي الواجهة المائية. 

 لواجهة المائيةالنسب المئوية للمرافق الترفيهية المطلة علي ا. 
حيث ان كل هذه المبادئ تزيد من التفاعل االجتماعي والمادي بين 

 .ومما يحقق القيم االقتصاديةالناس والواجهة المائية 
:استدامة الواجهات المائية مبادئ -3

] 10]
 

ضر في برلين يوليو قدم المؤتمر العالمي تحت شعار مستقبل الح 
(Hall and Pfeiffer,2000)  الدولية العامة لالستدامة المفاهيم

التي يمكن تطبيقها علي الواجهات المائية بالطرق التي تحترم 
الطبيعة واالنسان وذلك لجعل الواجهات المائية ذات حيوية، ولكن 
هناك الحاجة الي وجود اداة للتقييم كالية تقييمية لقياس معدل 

مبادئ الستدامة  10تمت من خالله الموافقة علي االستدامة، 
 لمناطق الحضرية للواجهات المائية يمكن تلخيصها كاالتي:ا
 Secure the quality of water and the)تامين جودة المياه والبيئة  (1

environment). 
ان تكون الواجهات المائية جزء من النسيج الحضري الموجود  (2

(Waterfronts are part of the existing urban fabric). 
 The historic identity)اريخية تعطي شخصية لها ان تكون لها هوية ت (3

gives character). 
 .(Mixed use is a priority)متعددة االستخدامات  (4
 Public access is a)وصول الجمهور شرط اساسي  (5

prerequisite). 
 Public participation is an)المشاركة العامة هي عنصر االستدامة  (6

element of sustainability). 
وجود كال من المشاركة العام والقطاع الخاص وذلك لسرعة عملية التخطيط  (7

(planning in public private partnerships speeds the 
process). 

 Waterfronts are long)الواجهات المائية هي مشاريع طويلة المدي  (٨
term projects). 

 Waterfronts profit from)منافع الواجهات المائية من الشبكات الدولية  (٩
international networking) 

 Re-vitalization is) اعادة االحياء للواجهات المائية هي عملية مستمرة (10
an ongoing process). 

 
 النطاق اإلقليمي للدراسة الميدانية :  -1

شكلت عمران المدن التي  يعتبر نهر النيل من ههم العناصر الطبيعية
وتتمثل ههمية نهر لدلتا بوجه خاص، المصرية بوجه عام ومدن ا
النيل في دوره البيئي 

االقتصادي واالجتماعي و
لذا يلزم  ،لسكان تلك المدن
ه واعتبار ،لنهرتفعيل دور هذا ا

في كل  اورئيسي فاعال اعنصر
التجمعات هشكال التعامل مع 
وعدم  العمرانية المرتبطة به،

 االستمرار في التعامل مع
دن الواقعة المائية للم النطاقات
بدون مخططات شاملة  عليه

معتمدة على الدراسات البيئية 
والعمرانية واالقتصادية التي 
 تحقق االستفادة القصون من
هذا المصدر الحيوي 

الدلتا ليست فقط (.1/1خريطة)
الجزء المحصور بين فرعى 
 النيل رشيد ودمياط ولكن هيضا  

المناطق الفيضية  تمتد الي
اط في شرق فرع دمي الواقعة

محافظة البحيرة، غرب فرع 
في محافظتي الشرقية رشيد 

إقليم الدلتا  ولكن والقليوبية، 
التخطيطي يتكون من 

 -الدقهلية  -الغربيةمحافظات 
 –كفر الشيخ  -المنوفية 
مركزا بها  4٨، تضم دمياط
 (.1/2مدينة.خريطة) 5٨

قد تم اختيار اقليم الدلتا الن 
مدنه هي االكثر تاثيرا 

جهات المائية المتنوعة، بالوا
فضال عن تاثير نهر النيل وفروعه علي التشكيل العمراني للمدن 

 في هذا االقليم.
 
 

إقليم الدلتا موقع (1/1) خريطة  

الهيئددددددم اللتخددددددم ل    ددددددي   المصدددددد   

 سدد راجيةيم ال يميددم الةددتخ ما  -اللمراندد 

 . 3ص  2015-ال ل ت إلق يم

 التقسيم االداري للدلتا (1/2)  خريطة

المصدددد     الهيئددددم اللتخددددم ل    ددددي  

 اس راجيةيم ال يميم الةدتخ م  -اللمران 

 2015  -ال ل ت إلق يم
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( نم  جوزيع خيتطق 1/4خري م )

 اللمران واإلق يم وخيتطق جأثيرهت.

  لباحثةالمصدر: ا

 

 

العمرانيةالعالقة بين نهر النيل والتجمعات  4/1
] 11]

: 
نهر النيل من ههم وسائل 
االتصال الرئيسية 
والسهلة لألفراد ، 
البضائع ، فقد كان له 
األثر على اختيار مواقع 

مدن المصرية  القديمة  ال
حيث كان يتم اختيار 
مواقع  المدن عند ملتقى 
الطرق  و هفرع النيل، 
وكانت هفرع النيل القديمة 
التي جرت على صفحة 
الدلتا المصرية وعددها 
تسعة هفرع واستمرت 
 حتى العهد الفاطمي.

 

  

  
 
 
لمدن الدلتا  االحجام السكانية 4/2

] 12:]
 

يبلغ عدد المدن بإقليم الدلتا 
مدينة، منهم ثال ث مدن  5٨

 – الف  250بالفئة الحجمية )
مليون نسمة( يمثلون نسبة 

% من إجمالي عدد  5.2
المدن الموجودة باإلقليم، كما 

هن هكبر عدد من تلك  يالحظ
مدينة( يوجد بالفئة 1٨المدن )

الف 100-50 الحجمية من 
تليها  %34.5نسمة بنسبة 

-25المدن بالفئة الحجمية من 
مدينة( 17الف نسمة ) 50
, وال توجد % 17.2بنسبة 

طبقا للتعداد  (،1/1(، جدول)1/4خريطة) مدن مليونية باالقليم
 .2015االحصائي لسنة 

 

الفئات 
 الحجمية

عدد 
المدن 
 باالقليم

 المدن المتواجدة باالقليم

المدن 
 ونيةالملي

- - 

اكبر من 
 الف250

 المنصورة-طنطا-المحلة الكبري 3

100-
 الف250

 ميت غمر،دمياط،شبين الكوم-كفر الشيخ -دسوق-المطرية 6

50-
 الف100

سمنود،بسيون،بلقاس،منوف،زفتي،السنبالوين،كفرالزيات،طلخا،المنزلة، منية  18
 شمونالنصر،الجمالية،دكرنس،بيال،فوه،سرس الليان،الحامول،شربين،ا

25-
 الف50

الشهداء،تال،سيييدي سالم،السادات،قويسيينا، البيياجور، بلطيييم، نبييروه، السيينطة،  17
بني عبيد، ميت سلسيل، مطوبس، دميياط الجدييدة، عزبية البيرل، قليين، بركية 

 السبع، فارسكور

10-
 الف25

لبر، الرياض، السرو، الروضة، ميت ابوغالب، تمي االمديد، قطور،اجا،راس ا 13
 كفرالبطيخ،مصيف بلطيم، الزرقا، كفر سعد.

اقل من 
 الف 10

 جمصة 1

 - 58 االجمالي

 تصنيف مدن الدلتا طبقا لعالقتها بنهر النيل: 4/3

 
 :موضع الدراسة معايير اختيار المدن-5

تننتم دراسننة الواجهننات المائيننة 
للمدن محل الدراسة ، التني قند 
تننم تحدينندها مسننبقا   بننناء علنني 

ة معننننايير )مميننننزات مجموعنننن
البعنننند التنننناريخي ، الموقننننع ،  

، النشنننننناط الحجننننننم السننننننكاني 
االقتصادي ، الدور التنمنوي ، 
الطننابع العننام المميننز ( ،حيننث 
تنننم اختينننار مجموعنننة  المننندن 
بنننإقليم الننندلتا إلجنننراء الدراسنننة 

. هنننذه المعنننايير الميدانينننة بهنننا 
هننني نتننناج لخالصنننة تجنننارب 
التطنننوير فننني بعننن  النمننناذج 

ولكنني يمكننن اسننتخدامها كننأداة لصننياغة وتشننكيل  ،عالميننةللمنندن ال
 .العمران علي ضفاف نهر النيل

  
 

 

    

الييل  أفرع نهر  /ج(1/3) خري م

و جأثيرهددت ي دد  المدد ن رمددت  ررهددت 

 ق.م . األولالقرن  -اس رابون 

 

الييل  أفرع نهر  /ب(1/3) خري م

و جأثيرهددت ي دد  المدد ن رمددت  ررهددت 

 القرن الثتن  ق.م .  -ب  يموس

 -جةربم ال لمير المصريم خن خالل أط س أسفل األ ض للمر طوسون المص      

 .168، 166، 165ص   -ف ح  خحم  خصي ح 

 (  الفئات  الحجمية لمدن الدلتا 1/ 1ول )جد

 المصدر : الباحثة

الييل و  أفرع نهر  أ( /1/3) خري م

 -جأثيرهت ي   الم ن رمت  ررهت هيرودت 

 القرن ال تخس ق.م .

جوضح خ ن ال ل تويالق هت  (1/5)  خري م

 بتلمةت ي المتئيم.

 الباحثةالمصدر : 

(البل  ال ت ي ى 1/6) خري م

 لم ن اق يم ال ل ت

(اليةتط 1/7) خري م

 االق صتدى  لم ن اق يم ال ل ت

(ال و  الوظيفى 1/8) خري م

 لم ن اق يم ال ل ت
(ال و  ال يموى  1/9) خري م

 ق يم ال ل تلم ن ا
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تم استبعاد المندن التني اليخترقهنا مجناري مائينة وايضنا المندن االقنل 
( ، 1/٨النف نسنمة وهنم كالتنالي جندول ) 20في الحجم السكاني منن 

لوقننوع المجنناري المائيننة  منندن لننثالث حنناالت مختلفننة 3م اختيننار تنن
وايضنننا لمحافظنننات مختلفنننة حينننث :مديننننة  ،وتاثيرهنننا علننني المننندن

دقهليننة,تقع علنني فننرع دمينناط ويفصننل المنصننورة عاصننمة محافظننة ال
 ،منن ناحينة اخنري مديننة طلخناومنن ناحينة  المجري المائي المديننة 

الشننيخ ,تقننع علنني فننرع رشننيد حيننث  امننا مدينننة فننوه  محافظننة كفننر
امنا مديننة  ،العمرانية للمدينة وتطل عليه منن الجنانبين( يخترق الكتلة

بطننول  ة المنوفيننة تقننع علنني البحننر ويخترقهننا شننبين الكننوم محافظنن
 المسار الشاطئ.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يننتم عمننل الدراسننة الميدانيننة مننن ثانيييا: منهجييية الدراسيية الميدانييية:
 خالل الخطوات التالية:

 سات النظرية السابقة.تم عمل رفع ميداني في ضوء الدرا -
عمل اسنتمارة االسنتبيان العنام واالسنتبيان المخصنص للهيئنة  -

 والمسئولين.
 تطبيق هذا االستبيان علي مدينة واحدة الختبار االستمارة. -
 التعديل في استمارة االستبيان وتطبيقها علي باق المدن. -

فنننرز االسنننتمارات وادخنننال البياننننات فننني برننننامج التحلينننل  -
 .  Spssاالحصائي 

 تحليل النتائج لكل مدينة علي حدة . -
ادخنننال بياننننات مجمعنننة للمنننن محنننل الدراسنننة وعمنننل تحلينننل  -

 مجمع ومقارنة بين المدن.
تصميم استمارة الرفع الميداني للتعرف علي الوضنع الحنالي فعلينا  تم

، روعني فني تصنميم هنذه االسنتمارة سة بنإقليم الندلتاللمدن محل الدرا
ص االتجاهنننننات العامنننننة لتطنننننوير البسننننناطة و الوضنننننو  السنننننتخال

الواجهات المائية تعبينرا عنن واقعهنا الفعلني بمنا لنه و منا علينه ،ذلنك 
 7بننناء علنني الدراسننة النظريننة السننابقة ، تننم تصننميم االسننتمارة علنني 

 مبادئ االستدامة للواجهات المائية كاالتي: والتي تضم عناصر
 .   تخطيط الموقعالعناصر المتمثلة في اوال: 
  ة.               العناصر المتمثلة بالبيئ ثانيا:

   .النقلب المتمثلة رثالثا: العناص
 المباني.العناصر المتمثلة ب رابعا:

   .الطاقةب خامسا: العناصر المتمثلة
 الكفاءة.العناصر المتمثلة ب سادسا:
 كامل مع الواجهة المائية.بالت العناصر المتمثلة سابعا:

   ن الميداني للمدن:تحليل استمارات االستبيا-6
 :تخطيط الموقع العناصر المتمثلة ب 6-1

* يمثننل النطنناق العمراننني لكننورنيش المدينننة المتنننفس الرئيسنني الهننل 
المديننننة، وبنننالرغم منننن عننندم قننندرة االرصنننفة فننني بعننن  المنننناطق 
بالواجهة المائية على استيعاب الجمهور اال انه يعتبر التننزه والمشني 

منظننر الطبيعنني مننن هكبننر اسننباب زيننارة وايضننا الجلننوس ومشنناهدة ال
%، والمشننني 50.4الجمهنننور للواجهنننة المائينننة، حينننث يمثنننل التننننزه 

 %.42والجلوس ومشاهدة المنظر الطبيعي 
*  الحنندائق العامننة بالنطنناق العمراننني فنني المنندن غيننر كافيننة بنسننبة 

 %، وهذا يمثل السبب االغلب لعدم اقبال الجمهور عليها.٩.٨6
ن زائري الكورنيش يشنعرون بالملنل منن الصنورة *النسبة االغلب م

%، النه مسار يمتد الكثر من 54.7البصرية للكورنيش نفسه بنسبة 
كيلومترات يتم استخدام نفس الننوع منن التبليطنات وتوزينع اعمندة  3

لك المنزج ننوع االنارة بشكل متكرر وثابت طوال المسار، نتج عن ذ
 المدينة. كورنيش مسارمن الملل للزائرين علي طول 

* تختلف عدد الزيارات للكورنيش من وقت الخر حيث تزيد عدد 
الزيارات باالجازة الصيفية، وتقل الزيارة نهارا وذلك لعدم مراعاة 
االخذ باالعتبارات المناخية للمدينة في تصميم الكورنيش حيث شدة 

 الشمس نهارا، حيث تصل الزيارة الي اقل من مرة اسبوعيا.
محددة مسئولة عن نطاق الكورنيش بالمدينة بنسبة *عدم وجود جهة 

%، حيث 2٨%، تليها وجود المحافظات والمحليات بنسبة 37.7
ان غياب دور المخططيم ومنسقي المواقع والمصممين اثر بالسلب 

 في عمليات التنمية والتطويرللنطاق العمراني للواجهة المائية.
%، تليهننا 36.5بنسننبة  مننايميز المنطقننة هننو الطننابع العننام للمبنناني  *

 %.22.2تنسيق الموقع بنسبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ان وجود العالمات المميزة  من اكثر النسب التي تلفت نظنر زائنر  *

الكورنيش لمدينة شبين الكنوم وفنوه, وان كاننت بصنورة غينر كافينة, 

 خوقع  ( 14/  1خري م ) 

خي قم ال  اسم بتليسبم لم ييم 

 .شبين الكوم

 

 خوقع  (1 2/  1خري م ) 

بم لم ييم خي قم ال  اسم بتليس

 فوه

 
 

 خوقع  ( 13/  1خري م ) 

خي قم ال  اسم بتليسبم لم ييم 

 الميصو ة

 

( مالذي يسبب مشكلة كبيرة في 1/2شكل)

 عمران الواجهة المائية

 

0
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 المجمع المنصورة فوه شبين الكوم

 التلوث البصري

 ازدحام مرور السيارات

 عدم توافر ممرات الحركة

 عدم توافر وسائل الراحة

 عدم توافر جهة محددة مسئولة عنها

(اي العناصر االكثراهمية في تحقيق 1/3شكل)
 افضل النتائج لتطوير الواجهات المائية
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 المجمع المنصورة فوه شبين الكوم

 مشاركة الجمهور

 ادارة سياسية

 هيئة او مكتب تخطيط عمراني

 التطوير وفق مسابقات

(ال و  االدا ى 1/10) خري م

 لم ن اق يم ال ل ت

(اليم  اللمرانى 1/11) خري م

 لم ن اق يم ال ل ت
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 المجمع المنصورة فوه شبين الكوم

 تحقيق احتياجات الجمهور

 تنشيط السياحة

 الحفا  علي البيئة الطبيعية للنهر

 ف الرئيسي لتطوير الواجهاتلهد ا( م1/7شكل)
 المائية

اما مدينة المنصورة فكانت اتساع عر  الكورنيش هو اكثر النسنب 
 التي تلفت نطرهم.

*يتضننننح وجننننود مشنننناكل تواجننننه عمننننران الواجهننننة المائيننننة بنسننننبة 
٩4.6.% 

*عنندم وجنننود خطننة مبنينننة علنني الدراسنننة الخاصننة بنطننناق الواجهنننة 
المائية من اهم المعوقات التي تقف امنام تطنوير تلنك النطاقنات حينث 

%، تليهنا نقنص الندعم المنادي بنسنبة 40تاتي في المقدمة حيث تمثل 
تننننوافر الخبننننرات االزمننننة بنسننننبة %، باالضننننافة النننني عنننندم 24.6
23.٨   .% 

  العناصر المتمثلة بالبيئة: 6-2
* عننننندم تننننننوافر وسننننننائل 
الراحننننة بصنننننورة كافينننننة 

%، باعتبننار 75.4بنسننبة 
انهننا لننم تسننتخدم العناصننر 
النباتية او عناصر تنسنيق 
الموقننننننننننننننع المختلفننننننننننننننة 
بننننننالكورنيش، كمننننننا لننننننم 
يتواجنند العنندد الكننافي مننن 
االمنننننننننننناكن المظللننننننننننننة، 

الني عندم تنوافر  باالضافة
وسنننائل الراحنننة المختلفنننة 
مننننننن امننننننناكن للجلنننننننوس 
 وعناصر اضاءة كافية.

* عننندم تننننوافر عناصنننر االعمننننال النحتيننننة وعننندم وجننننود عالمننننات 
استرشننادية الهميننة المكننان وعنندم وجننود عالمننات مميننزة وارشننادات 

 %.٨6.1ذات طابع يمثل اهمية الكورنيش بنسبة 
%، 57.1الزواربنسننبة  * عنندم الشننعور باالمننان يوجنند لنندي اغلننب

وذلننك نتيجننة لعنندم تننوافر وحنندات االضنناءة بالشننكل الكننافي وايضننا 
 النتشار الباعة المتجولين والمتسولين بكثرة هناك.

ان الهدف الرئيسي لتطوير واجهة مدينة المنصورة هو   -
ثم تحقيق احتياجات  اوال،البيئة الطبيعية للنهر  علىالحفاظ 
الهدف الرئيسي هو تنشيط  اما مدينة فوه كان الجمهور،
اما مدينة شبين الكوم هو تحقيق احتياجات الجمهور  السياحة،

 الهدف الرئيسي للتطوير.
 :مع الواجهات المائية العناصر المتمثلة بالتكامل  6-3

* يوجد استفادة فئة معينة عن االخري لمنطقة الكورنيش بنسبة 
ئات االخري %، والتي تقتصر عليهم فقط وحرمان باقي الف٩.63

 من حق الدخول واالستمتاع بكورنيش.
* اغلب الزوار اليجدوا صعوبة في الوصنول الني منطقنة الكنورنيش 

%، العتمادهم علي الخروج ليال الي منطقنة الكنورنيش 70.6بنسبة 
 وذلك لتالشي الزدحام مرور السيارات وقت الظهيرة.

 :النقلالعناصر المتمثلة ب 6-4
ه بصورة كافية ومناسبة الحتياجات *عدم توافر حركة للمشا

 .66.3الجمهوربنسبة 
* نجد ان زائري منطقة الكورنيش يعتمدوا على المواصالت العامة 

%، يليها المشي 3٩.7للوصول الي منطقة الكورنيش بنسبة 
 % كوسيلة للتنزه.7.3٩

* االولوية ان يكون شارع الكورنيش للمشاه والحركة االلية بنسبة 
 %.3٨.5لمشاه فقط بنسبة %،يليها ل1.5٩

 :الكفاءةب العناصر المتمثلة 6-5
 
  
 
 
 
 
 
 
من العناصر االيجابية للكورنيش مثل مدينة المنصنورة ومديننة  -

امنا مديننة  بة االولي،فوه هو اتساع عر  الكورنيش في المرت

شننبين الكننوم هنني تننوافر امنناكن للجلننوس وان كانننت غيننر كافيننة 
 تلبي احتياجات الجمهور.تاتي في المرتبة االولي وذلك ل

 والفضنننالت،مننن العناصننر السنننلبية هننناك هننو وجنننود القمامننة  -
وعدم توافر عناصر تنسيق الموقع , وايضا عدم وجود منناطق 

 لعب لالطفال بصورة كافية.
  المباني:بالعناصر المتمثلة  6-6
حننننننندود  ال تقتصنننننننر -

نطاق الواجهة المائية 
للمنندن محننل الدراسننة  
فقننننط علنننني الواجهننننة 

لمائيننننة وانمننننا تمتنننند ا
لتجمعننننننننات داخننننننننل ا

العمرانيننننننننة وقلننننننننب 
وتضننم كننل  المدينننة ،

المننناطق والتجمعننات 
التننني تنننرتبط بالميننناه 
عمرانيننننننا وبصننننننريا 
وتاريخيا, فهي ممكن 
ان تشمل كل المبناني 

 الغير واقعة مباشرة علي النهر.
* تقتصر االستعماالت المتواجدة على الواجهة المائية للمدن محل 

النوع السكني، ومقترحاتهم لبناء االراضي الفضاء هي  الدراسة على
%، ويليها 4٨.٨وجود الحدائق العامة والمنزهات في المرتبة االولي 

 %.32.5وجود االنشطة الترفيهية بنسبة 
* نمننط المبنناني التنني تقننع علننى الواجهننة المائيننة ال يتوافننق مننع البيئننة 

 %.67.5المحيطة
ي تحكننم تلننك النطاقننات للواجهننة *هننناك قصننور فنني قننوانين البننناء التنن

                                                                                               %.٨2.3المائية بنسبة
 النتائج: -7

تعتبر الواجهة المائية للمدن الثالث من اكثر المواقع حيوية ونشاطا 
للكتلة العمرانية  علي مستوي المدينة، حيث تمثل مركز الثقل

وشريانها البيئي بماله من مقومات بصرية وبيئية تتمثل في المناطق 
المفتوحة المطلة علي الواجهة المائية.ويحتاج النطاق العمراني الي 
وضع صياغة جديدة تهدف الي استغالل كافة المقومات والموارد 
ية البيئية والعمرانية لتكون منطقة ذات منافع اجتماعية واقتصاد
وبيئية تحقق التفاعل بين االنسان وبيئته وتحقق الرؤيا الجمالية 

 والتنموية.
لتطوير الواجهة المائية للمدينة يجب تخصيص جهة محددة مسئولة 
مع ضرورة دعم هذه الجهة واالشراف عليها من قبل المحليات 
ومراعاة االطالع علي المخططات والسياسات العمرانية الخاصة 

ة ككل حيث ان النطاق العمراني للواجهة المائية بتطوير المدين
 الينفصل عن باقي اجزاء المدينة.

من خالل نتائج االستبيان من ضمن متطلبات الجمهور زيادة 
االماكن الترفيهية بالنطاق العمراني، يجب مراعاة االهتمام بخدمات 
الحدائق، االهتمام بتوافر محاور الوصول المناسبة للحافة المائية، 

 الهتمام بتوافر ممرات الدراجات، توافر عناصر تنسيق الموقع.ا
 التوصيات: -8

ضرورة وضع مخطط شامل ورؤية مستقبلية متكاملة لتطوير 
الواجهة المائية للمدن محل الدراسة والوصول بها الي واجهات 
مائية مستدامة تتناسب مع احتياجات المدينة في الوقت الحاضر 

 والمستقبل ايضا.
ضرورة الحفاظ علي المعالم الطبيعية الفريدة للواجهة  مراعاة
 مائية للمدن والحفاظ علي هويتها.ال

كمننا يوصنني ايضننا باسننتخدام معننايير المناسننبة التخنناذ اسننلوب التنميننة 
المناسننب واسننتخدام اعتبننارات ومعننايير اعننادة التنميننة لقينناس كفنناءة 

 ر.البيئة العمرانية علي النطاقات المختلفة من ضفاف النه
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