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االستخدامات الحضرية للواجهة النيلية لمدينتي المنصورة وطلخا وأثرها في 
 إيكولوجية النهر

 جامعة المنصورة –كلية اآلداب  المرسى عبدالمنعم السيد المرسى يسالالباحثة/ 

 –كليددة اآلداب  أسددذاا الجاراةيددة الب ددر ة  مجدددش يددايس السدديد  دد ر  /.دأ :إشرررا 
 جامعة المنصورة

ص البحررب لراليرلي وموهرروالس: االسررتخدامات الحضررية للواجهررة النيليررة   ملخر 
 وأثرها في إيكولوجية النهر. (الكورنيش)لمدينتي المنصورة وطلخا

و بددددأ دم دمدددة و نذصدددى دل  دددة و  دددمج ة دددعة ومورةولوجيدددة يدددار    
كثاةدة الاذادات البينيدة     ،ارتااعات المباةي وأثرها ةي المنظور البيئي ،الكورةيش
األةمدداا الرسيسددية  ،ار  الكددورةيش وأثرهددا ةددي تصو ددة المندداةس الدا ليددة علددى يدد

 ،ل سذلدام على يار  الكورةيش وأثرها ةي إ كولوجيدة ال ادا  المجداور للنصدر    
 ،كااءة الذصو دة  ،االسذلدامات المذصلة دين الكورةيش والضاة والمساح النصري

ملوثدددات د دددار  ال ،( د دددار  الكدددورةيشمنددداةس اللضدددراء ئالادددداسس العامدددة ال
 .الكورةيش

 ملخص البحب لاللغة اإلنجليزية:

Focuses on the urban uses the Nile Interface Of 
Mansoura and Talkha (kournish) ,and its effect on the 
river ecology. It also discusses the morphology of 
kournish street, the width space between kournish 
,bank and water surface, buildings highness, its effect 
on the environmental perspective, holes density in the 
kournish street and its effect on airing the inside areas, 
the kinds of building and its effect on ecology sector 
faced the river, the opened green areas, the area of 
shadow on the kournish street and pollution in it. 

التيرررر  اللررر  المجمررري الجغرافيرررة المتميرررزة  إلررر   الدراسرررةتهرررد   األهررردا :
 .دراسةال للشخصية الجغرافية للمنطقة

دراسرة   فري  المكراني تبيت الطالبة الدة مناهج منها منهج التحلير   وقد إ
 فري وغيرها من المنراهج   التاريخيشك  خطة اليمران ومنهمج النظم والمنهج 

 سلو  اإلحصايي والكارتوجراف .كما استخدمت األميالجة البحب 
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 عدددن  2004سدددعيد مامدددد الاسددديني عدددام ةنجدددد دراسدددة  - الدراسرررات القرررالقة :
و دراسدة   ،االسذلدامات الاضر ة لضاذي ةصر النيدج ددين يدبرا الليمدة ونلدوا      

دراسدة  وتعتى ،الذلايط الاضدري لمد ندة المنصدورة   عن 2003مصا نساةين عام
للمجمد    للصداس  السدكاةية والعمراةيدة   ا عن2005وليد يكري عبدالاميد عام 
 -وجاءت الدراسة لذذناول الموضوعات الذالية :،الاضري لمد نة المنصورة

 مورفولوجية شارع الكورنيش : أواًل :

وإ  كدددا  اال دددذ    ،تلذلددم مورةولوجيدددة ال دددار  مدددن  ادددا  آل دددر 
 ةظرًا ألهمية ال ار  نيث  عذبر مادور نركدة رسيسدي ةدي المنصدورة      ،مادودًا

و ن سدم يدار  الجمصور دة     ،تجوده وساسج الن دج والموا د ت   ،وكذلك ةي ةللا
ةددي المنصددورة الددى اتجدداهين مددرور ن عنددد كددودرش ةللددا : أنددداهما ال ددادم مددن  

وثاةيصمدا لل دادم مدن جندوب      ،مناةس يمال المد ندة ووسداصا مذجصدا إلدى الجندوب     
وضدد  ةددي دعدد    داإلضدداةة إلددى  ،المد نددة  ا دددًا وسددط البلددد أو يددمال المد نددة   

 ذضح ا ذ   ال اا  العرضدي لل دار     .الموا   من الار س ع مات إرياد ة
ادذداء  من  ئللمنصورة وةللا(كليو1نيث أ  كج  اا  دي كج  ،من  اا  آل ر

وددراسددة مذوسددط عددرا المسدداةة دددين    .كددودرش الجامعددة إلددى اتجدداظ المااةظددة   
ول ودم ارةة ما ددين سدنة   الكورةيش والضاة والمساح الماسي كما  وضاصا الجد

  .م2017وسنة  1992

 وأتضددددددددح أ  أكبددددددددر ال ااعددددددددات عرضددددددددًا د ددددددددار  الكددددددددورةيش     
م  ال اددا  الثالددث والراددد  نيددث دلدد   1992عددام ئالمنصورةئيددار  الجصور ددة( 

مذرًا وأ لصا عرضًا ال اا  اللامس  34مذوسط عرا يار  الكورةيش نوالى 
رةيش والسدداح المدداسي ةنجددد أ  أكبددر  أمددا دالنسددبة للمسدداةة دددين الكددو   ،مذددرًا 25

مذدرًا وأ دج ال ااعدات عرضدًا     202ال ااعات عرضًا ال اا  الثاةي نيدث دلاد    
م 2017دم ارةة يار  الجمصور ة عام مذر. و 27ال اا  الثالث دعرا نوالى 

م وهذا  دل على البنداء  1992اتضح تنا   كبير ةي كج ال ااعات م ارةة دعام 
ةة المجاالت كما اتضح من الاصج الثالث ةنجد أ  أكبدر  واسذا ل ال ار  ةي كا

مذددر وأ ددج  60هددو ال اددا  الراددد  نيددث دلدد  مذوسددط عددرا يددار  الكددورةيش  
أمددا دالنسددبة  ،مذددر25ال ااعددات هددو ال اددا  االول نيددث دلدد  مذوسددط العددرا    

للمساةة دين الكورةيش والمساح الماسي أتضح أ  أكبر ال ااعات ال اا  الثداةي  
كمدا  ذضدح مدن    ،مذر5وأ لصم ال اا  الثالدث دادوالي    مذر 137والى نيث دل  ن
( مذوسط عرا المساةة دين الكورةيش والضاة والمساح الماسي 1ال كج ر م ئ

 .م1992لعام 
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ةنجددد ال اددا  الثالددث والراددد      1992أمددا يددار  كددورةيش ةللددا عددام    
واللدددامس مذسددداو ين نيدددث دلددد  مذوسدددط عدددرا يدددار  الكدددورةيش ندددوالى       

مدددا أ دددج ال ااعدددات ال ادددا  االول نيدددث دلددد  مذوسدددط عدددرا يدددار    أ،مذر25
مذر، أما دالنسبة للمساةة ددين الكدورةيش والمسداح المداسي     15الكورةيش نوالى 

مذددر وأ لصددم   237ةنجددد أ  أكبددر ال ااعددات ال اددا  الثدداةي نيددث دلادد  نددوالى    
دد   نيدث تبدين أ  ال ادا  الثداةي والثالدث والرا      ،مذر 50ال اا  الراد  نيث دل  

 ،مذدر  20واللامس مذساو ين نيث دل  مذوسط عرا يار  الكدورةيش ندوالى  
مذدر وهدذا  ددل علدى ة دادة الذوسد  العمراةدي ةدي          15ندوالى األول ودل  ال اا  

م وهدذا  ددل علدى  صدر ال ادا  العرضدي       1992يار  الكورةيش م ارةدة دعدام   
ر  ممددا اةعكددس ددددورظ علددى  لددة عددرا يددا    ،دددين الضدداذين ال ددر ية والارديددة 

الكورةيش دسبب تركز وكثاةة المباةي على ال ار  لرغبة الجمي  ةي االسدذمذا   
أمدددا المسددداةة ددددين الكدددورةيش والمسددداح المددداسي ةنجدددد أ  أكبدددر   ،درؤ دددة النصدددر

مذددر وأ لصددم ال اددا    137ال ااعددات عرضددًا ال اددا  الثدداةي نيددث دلدد  نددوالى     
سدط عدرا المسداةة    ( مذو1ئكما  ذبين من ال كج ر دم  ،مذر 31اللامس نوالى 

نيددث  عذبددر يددار    .م 2017دددين الكددورةيش والضدداة والمسدداح المدداسي لعددام      
تميدج ضداة النصدر إلدى الضديس مد        ةيش هدو  لدب المنا دة المركز دة نيدث      الكور
مرتادي النصر وراغبي الذرو ح داسذلدام مساةة منصا تسمح دإمكاةية اةذ ال وجود 

  .الكورةيشر ويار  ال وارب السيانية والسان النيلية دين النص

 ( وأثرها في المنظور البيئيskylineثانيًا :ارتفاالات المباني وخط القما )

وهدددى  ،ةاد دددًا 14يدددصد النيدددج إ امدددة عمدددارات سدددكنية  ذعددددش ارتااعصدددا
هدذا   ،ارتااعات تعذبر دصر ا مبال  ةيصدا دالنسدبة لعدرا النصدر الدذش تادج عليده       

داةورامددا النيددج دمددا  ذنددا   معدده  أدش إلددى سدديارة الذددعثير السددلبى الرأسددي علددى
كما أ  تكاتم وترادط المباةي ةي مواض  أ رش وتوا ج  .ال ةدسكيب الابيعي

اللرسدداةي المسددذمر الجددا    يددر اصا مواة ددا للنصددر  ددد أعاددى مظصددر الادداسط      
ثم إ  غيدداب الذصددميم العددام لذ ددكيج مجموعددة الواجصددات المالددة علددى        ،الث يددج
اللامدات،  ،اللليط مدن المعالجات  دذلكناةس مذعددة دش إلى أ  ةااجع ةي مأ،النيج

 .(1ئ واالرتااعات دما  سئ إلى داةوراما النيج

  

                                                           
1))

مركددز الدراسددات   ،جامعددة أسدديوا  ،النيددج وع  ذدده داددن العمددارة علددى ضدداذيه      (:1994ئ نمددودةألادد   اددي  

 .280ص ،1ج د سمبر،14-10 ،مؤتمر النيج ةي عيو  مصر ،والباوث البيئية



  املرسى السيد عبداملنعم املرسى سالي /ةالباحث                               2019إبريل  –ون العدد اخلامس والثالث – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

 

 كثافة المباني ومتوسط طول الواجهة:

تبين لنا من الدراسة الميداةية ا ذ   عدد المباةي وارتااعصا مدن   الدد المباني :
ي المنصورة  عدد  ةا (ةللا اا  آل ر من الجنوب إلى ال مال ةي ئالمنصورة و

للمبداةي   من كودرش ةللدا إلدى كدودرش الجامعدة أكبدر ال ااعدات إنذدواءً       ال اا  
من  ٪ 4,84ئ من الثلثينودل  ةسبذه أكثر  ،سواء ةي المنصورة وةى ةللا أ ضًا
مذرا دة   دالرغم من أةده أةدول ال ااعدات    (جملة عدد المباةي المالة على النيج
لية وعلى الجصذين دامذدداد يدار  الجمصور دة    جصة الارب ةي يار  الم ا ة السا

و لدى ال ادا  السدادس انذدواء للمبداةي ئال ادا  مدن كدودرش         .إلى كودرش الجامعة
ولكددن  ،(٪3,9أ ددج  لدديً  عددن الع ددر دنسددبةئ ،(السددكة الاد ددد إلددى كددودرش ةللددا

تزداد أعداد وكثاةة المباةي جصة الارب دينما  ذ مس يار  الكدورةيش والضداة   
أما أ ج ال ااعات تركزًا للمباةي ال اا  من المااةظة إلى كدودرش   ،رقجصة ال 

مثج  ( و ذمثج ةي االسذلدامات الاكومية جصة الارب٪3,6السكة الاد د دنسبة ئ
ودندددك الذنميدددة  ،يدددركة يدددمال الددددلذا للكصردددداء ، والمراةدددسو ،مد ر دددة اإلسدددكا 
و رج  الك ل صر  وجصة ال رق مثج مذام أع م الد صلية ،واالسذما  الزراعي

 .ةوله

أمدا دالنسدبة لاللددا  عدد ال ادا  مددن ماادة الكصردداء إلددى كدودرش ةللددا        
الاد دددي أكبددر ال ااعددات إنذددواء للمبدداةي ودلادد  ةسددبذه أ ددج  لدديً  مددن النصددم   

مددن جملددة عدددد المبدداةي المالددة علددى النيددج(  ذركددزو  ةانيددة ال ددرق      ٪3,46ئ
 ،صددداا اإلسدد مية أل ذدددام ةللدددا وجمعيدددة ال ،والاددرب كالماكمدددة ةللدددا الجزسيددة  

 ليدده ال اددا  مددن كددودرش ةللددا إلددى مسذ دداى ةللددا   .وال اعددات واالةد ددة أمامصددا
أي أة د من الثلث د ليدج ومذمثدج أ ضدًا علدى الجصذدين يدرق مثدج         ٪1,35دنسبة 

 ،مدرسة   ح سالم والارب المذمثج ةي ةادش ال ضاظ ومسذ اى ةللا وغيرهدا 
إلدى كدودرش ةللدا     (درش ةللدا الاد ددي ئال ادار   وأ ج ال ااعات ال اا  من كو

والمذمثددج ةددي الجصذددين أ ضددًا جصددة   ٪7,18دنسددبة أ ددج  لدديً  مددن اللمددس دنسددبة  
ال ددرق مثددج اإلدارة العامددة لصددر  دميدداا ورساسددة مركددز ومد نددة المنصددورة     

 والارب األةد ة وال اعات.

مباني فري المنصرورة   الكثافة الطولية للمباني : يجحظ ارتفاع الكثافة الطولية لل
 .٪1,292وطلخا ويتضي التجحم في منطقة الدراسة حيب للغ مجموالهم 

ةاي المنصورة ةجد أ  أكبر ال ااعات كثاةة للمبنى ال اا  مدن كدودرش   
 ليده ال ادا  مدن المااةظدة      ،ألدم مذدر   /مبنى 76ةللا إلى كودرش الجامعة ودل 

 ادا  مدن كدودرش السدكة      وأ دج  ،ألدم مذدر  /مبندى   30إلى كودرش السكة الاد د 
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ألدم مذدر وددالرغم مدن أ  عددد المبداةي ةدي        / مبنى 27الاد د إلى كودرش ةللا 
الك ال اا  أكبدر مدن ال ادا  السدادس إلدى أ  مسداةة ال ادا  مدن كدودرش السدكة           
الاد د إلى كودرش ةللا أةول من ال اا  من المااةظة إلى السكة الاد د ةبذالي 

أمدا دالنسدبة لاللدا ةنجدد أ  أكبدر ال ااعدات        .سداةة تز دد ةذيجدة ل صدر الم    النسبة
ألدم   /مبندى  76كثاةة للمبنى ال ادا  مدن كدودرش ةللدا إلدى مسذ داى ةللدا دلد         

ألم مذر / مبنى 55 ليه ال اا  من المااة إلى كودرش ةللا الاد دي دل   ،مذر
دالرغم من أةصدا أةدول ال ااعدات و رجد  الدك لدبع  المبداةي الذدي تع دذ جبصدة           

ةو لة مثج المااة وال اعات واألةد دة ممدا ندال دو  ة دادة عددد المبداةي       ةصر ة 
أ ضًا دال اا ، وأ لصم ال اا  مدن كدودرش السدكة الاد دد إلدى كدودرش ةللدا دلد          

 ألم مذر./ 27

لددونف ةددي المنصددورة أ  ال اددا  مددن كددودرش ةللددا       طررول واجهررة المبرراني :  
ن ةدول واجصدة المبداةي    الاد دي ئال اار( إلى كودرش ةللا  ضدم أكبدر ةسدبة مد    

مذددر دالنسددبة لعدددد    915ةظددرًا لاولدده   ،مبنددى/مذددرًا 6,36دال ااعددات ودلادد   
 ليه ال اا  مدن المااةظدة إلدى كدودرش السدكة الاد دد دلاد          ،مبنى(25المباةي ئ

أما أ ج ال ااعات ةسبة من كودرش ةللا إلى كودرش الجامعة  ،مبنى/مذرًا 5,33
مذر دالنسبة لعدد  2980ن أةه أةول ال ااعات مبنى دالرغم م/مذرًا 1,13دلا  

 .مبنى( غالبيذصا جصة الارب228المباةي ئ

إرتااعات المباةي المالدة علدى النيدج : دم ارةدة مذوسدط ارتادا  المبداةي        
تبدين أ  مبداةي ال ادا  مدن كدودرش       ،داالةارا  عن المذوسط العدام دالمنصدورة  

ا ددة المركز ددة الوا عددة علددى  ةللددا إلددى كددودرش الجامعددة والذددي تعذبددر  لددب المن 
دلدد  الددك   ،جدداةبي النصددر هددي األكثددر ارتااعددًا مددن مثيلذصددا دال ااعددات األ ددرش      

و رجدد  الددك  ،٪9,4مذددرًا وةسددبة اةاراةدده عددن المذوسددط العددام   2,23المذوسددط 
لددذلك سدداد  ،لألهميددة النسددبية لمو دد  ال اددا  واالرتاددا  ال ددد د ألسددعار أراضدديه   

 ،وكاةد  الانددادق دال ادا  هددي األكثدر اسددذثمارا    ،ياالتجداظ لنمددو العمراةدي الرأسدد  
أمدا أ دج   .وإسذاادة لميزظ المو   وترجم الك ةي إرتااعصا للنمو العمراةدي الرأسدي  

ال ااعات ارتااعًا للمبنى ال اا  من المااةظة إلدى كدودرش السدكة الاد دد نيدث      
- مذدرًا وةسدبة االةادرا  عدن المذوسدط العدام      9,15دل  مذوسدط إرتادا  المبداةي    

مذددر وارتاددا  المبدداةي ال  وجددد سددوش 570و رجدد  الددك ل صددر ال اددا   1,28٪
 ،ةوادس والبا ي ما دين من ةادس إلى  مس ةوادس 10عمارتين 

أما ةللا دم ارةة مذوسط ارتاا  المباةي داالةارا  عن المذوسدط العدام   
د ااعات منا ة الدراسة تبين أ  مباةي ال اا  مدن الماادة إلدى كدودرش السدكة      

مذرًا وةسبة اةاراةه عن 5,12اد د هي األكثر إرتااعًا نيث دل  الك المذوسط ال
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أما أ ج ال ااعات مدن كدودرش ةللدا إلدى مسذ داى ةللدا        ،٪5,2المذوسط العام 
 (٪3,3-مذرًا وةسبة إةاراةه عدن المذوسدط العدام ئ   8,11ةمذوسط إرتاا  مباةيصا 

(  وضددح 34 ددكج ر ددم ئوال ،مددن مذوسددط ارتااعددات المبدداةي المالددة علددى النيددج 
 .م2019المنصورة وةللا عام  لمد نذيارتااعات المباةي ةي الواجصة النيلية 

 :(1)خط القما والمنظور اليام الرتفاالات المباني المطلة الل  النهر

ددراسة المنظور العام الرتاا  المبداةي المالدة علدى النصدر جصدة ال درق       
 ذضح  ،على الكورةيش أو الضاةأو جصة الارب ئالمنصورة( سواء ت    (ئةللا

 ا ذ ةه من منا ة أل رش نسب مسذوش الد ج والمسذوش اإلجذماعى للسكا .

 ددط السددما للمبدداةي الوا عددة جصددة ال ددرق ئةللددا( : ة نددف مددن المااددة 
والذي ترتا  إلى أردعة ةوادس  وجد دعدها جمعية الصاا اإلسد مية أل ذدام ةللدا    

ثم  صبط ثاةية و ذراوح إرتاا  المباةي دعدها  ،ع رة ةوادس نيث  رتا  المنانى
ما دين أردعة أو  مسة ةوادس دنسب مذساو ة دينصما و ذسدم ةيصدا اللدط داعذدالده     
ل لة المباةي المرتاعة و سذمر هكذا إلى أ   دزداد ثاةيدة و صدج إلدى إنددش ع در       

إلدى   وأثنى ع ر ةاد ًا ودالذالي تمث    مذين للمنانى ةي تلدك المنا دة ثدم  صدبط    
ةادس أو ةاد ين وال  ز د عن ث ثة والمذمثلة ةي اإلدارة العامدة لصدر  دميداا    
دالذاد د عند  اعة أوركيدا  رتا  مرة أ رش إلى إندش ع رة ةدادس والدك عندد    
كودرش السدكة الاد دد وهدى أكثدر ال ااعدات كثاةدة للمبداةي ةدي ةللدا ثدم  سدذمر            

وال  ز د عن سذة ةواددس وأنياةدا    دعدها ما دين ث ثة أو أردعة أو  مسة ةوادس 
ةددادس وانددد إلددى أ  ةصددج إلددى رساسددة مركددز ومد نددة المنصددورة والذددي تصددج     
إرتااعصا ةادس ودجاةبصا عمارة تصج إلى إندش ع در ةدادس  ليده عمدارة تسدعة      
ةوادس أي  رتا  المناندى ليصدج إلدى  دط السدما ثدم  دعتي ت داة  كدودرش ةللدا           

ةادس  12ثم منزل أردعة ةوادس  ليه عمارة ودعدها مدرسة   ح سالم ةاد ين 
انى إلى أ   صج ما دين ةدادس إلدى  مسدة    نوهى تمثج  مة للمنانى ثم  صبط الم

ةواددس وال  ز ددد عددن  مسدة إلددى أ  ةصددج إلددى  اعدة ال  سددذورش والذددي تبلدد     
ارتااعصا ةادس نيث  كو  المنانى مذ ارب ثم  رتا  أمامصا ث ث عمدارات كدج   

أثنى ع ر ةاد ًا وتمث    مذين للمناندى ثدم  عدود  دط السدما      منصا إندش ع ر و
مرة أ رش لصبوا عدد الاوادس ثاةيًاٌ إلى أ   صج ما دين ث ث أو أردد  ةواددس   

( توضدح  2وأنياةًا ةادس ة ط إلى أ  ةصج إلى مسذ اى ةللا، والصورة ر دم ئ 

                                                           
(1ئ

 ذددراح الم ددر  دذذبدد  المبدداةي مددن الجنددوب إلددى ال ددمال كعةنددا ةراهددا مددن منظددور أة ددي  ةدددرذ الددك دندداء علددى إ

ةذذبعصا  ادمين من المااةظة ة اة البدا دة  ا دد ن     –مذذبعين أعلى ة اة لكج مبنى من المباةي المالة على النصر 
رورًا دكدج المبداةي   كودرش الجامعة  ة ادة النصا دة ةدي المنصدورة، وةدى ةللدا مدن الماادة إلدى مسذ داى ةللدا مد            

 .سواء ت   على الضاة أو الكورةيش المالة على النصر
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 ،ةداد ين وهى تعذبدر النصا دة تصدج إلدى      ،ارتااعات المباةي و ط السما ةي ةللا
 .م2019 وضح إرتااعات المباةي المالة على النيج عام  (3وال كج ر م ئ

  ط السما والمنظور العام الرتااعات المباةي جصة الادرب ئالمنصدورة(  
: دذذب  ارتاا  المباةي و دط السدما جصدة المنصدورة ادذدداء مدن المااةظدة جنوددًا         

جدد االرتادا  مذوسدط ددا دة مدن      وعند ددا ذه جنودًا ة .تجاظ كودرش الجامعة يمااًل
 مس ةوادس ثم  نلا  إلى ةادس واند و رتا   ليً  ليصج إلى ثماةيدة ةواددس   

ثددم  رتاد  ثاةيددة ليصددج إلددى   ،وسدبعة ثددم  ددنلا  ثاةيدة إلددى ث ثددة ةواددس وأثنددين   
ثماةيددة ةوادددس وتمثددج  مددة للمنانددى ثددم  ددنلا  إلددى ةددادس عنددد مذاددم أعدد م     

 مددة المنانددى ليبلدد  ع ددرة ةوادددس ثددم  ددنلا      الد صليددة ثددم  رتادد  ليصددج إلددى    
المنانى ليصج إلى ةدادس واندد والمذمثدج ةدي مندزل مصجدور ثدم  ذددرج مدا ددين           
ث ثددة وأرددد  ةوادددس و رتادد  ليصددج إلددى أثنددى ع ددر ةاد ددًا إلددى أ  ةصددج إلددى      

 ذصددج  (الماداة للنيجئالم دا ه  ودامذدداد يدار  الكددورةيش   .كدودرش السدكة الاد ددد  
ةيش وةسذمر هكذا إلدى ند  دة ال دصداء دالذاد دد عندد ماعدم       الضاة د ار  الكور

الددد وا  ودعدددها  صددج المنانددى إلددى  ددط السددما ليصددج إلددى ع ددرة ةوادددس ثددم       
 نلا  إلى  مسة ةوادس ثم  نلا   ليً  إلى أردعة ةوادس ودعدها  زداد  ليً  
ليصج إلى سذة ةوادس ثم  صعد ليصج إلدى إنددش ع در ةاد دًا ثدم  دنلا  إلدى        

ةوادس و سذمر ةي الذذدذب ليصج إلى تسعة ةوادس ثم  نلا  وسذمر ةدي   سذة
الذذدذب ثم  رتا  إلى تسعة ةوادس و سذمر ةي اإلرتاا  ليصج إلى إنددش ع در   
ةاد ًا ثم  نلا  إلى ثماةية ةوادس و سذمر اللط ةي اعذداله إلى أ   صدعد إلدى   

وا إلى  مسة ةوادس و صبط إلى سبعة ةوادس و سذمر ةي الصب ،إثنى ع ر ةاد ًا
ثم  رتا  إلى تسعة ةوادس إلى أ  ةصج إلى ند  دة يدجرة الددر ودامذدداد يدار       
الم ا ة السالية  سذمر المنانى ةي الصعود إلى أ   سذمر الذذدذب ما دين ع رة 

دعدها  ذم الذدرج ةي الصبوا ليصج إلى ةادس عند مسجد  ،إلى أردعة ع ر ةادس
سذمر الذدرج من سذة ةوادس إلى أثنى ع ر ةادس الس ب ثم  صج إلى ال مة و 

وتصبط عند  اعة الماسية للاا ت لذصج إلدى ةدادس ومسدجد الصدد س ثدم  سدذمر       
انى ما دين ثماةية ةوادس ناإلرتاا  إلى أ  ةصج إلى كودرش الجامعة دذذدذب الم

 .إلى ث ثة ع ر ةاد ًا
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أثرهرا فري تهويرة المنراط      ثالثًا :كثافة الفتحات البينية الل  شارع الكورنيش و
  : الداخلية

تذو م ةاعليه ةصر النيج ةي  دمة المناةس الاضر ة وتجد د الصواء ةدي  
المناةس الللاية ل واةئ ةصر النيج علدى عددد ال دوار  المذارعدة مدن كدورةيش       

وةدول هدذظ    ،النيج ومدش اتااق ماداور هدذا الم درو  مد  الصبدوب العدام للر داح       
أي أ  يبكة مسارب الصواء ةدي   ، لية الذي تذ اة  عليصاال وار  وال وار  الدا

ال ددوار  الوا عددة  لددم ال ددواةئ هددي الذددي تادددد ةاعليددة اةذ ددار الصددواء وتجدددد  
إتضح أ  أكبر ال ااعات ةي المنصدورة   ،(1ئ الدورة الصواسية دالمناةس الاضر ة

 /ادة  ةذ 21,0كثاةة دالاذانات هو ال اا  من السكة الاد دد إلدى كدودرش ةللدا ئ    
 ليه ال اا   ،مذر( و  مج ال وار  المذارعة من ميدا  المااة عند عمر أةندي

مذر( نيث  كثر دده الاذادات   /ةذاة 14,0ئمن كودرش ةللا إلى كودرش الجامعة
 ةنج يوار  كبيرة 

منصا ددا ة ال اا  ةاسه نيث يار  العباسي ويدار  جيصدا  وال دوار     
الجمصور دة مدن    ة دامذدداد يدار    ه السدالي المذارعة منه والذي تردط يار  الم دا 

أما أ ج ال ااعات كثاةة دالاذادات ةصدو ال ادا  مدن المااةظدة إلدى كدودرش         ،ةوق
مذدر وال  570مذر و رج  الك ل صدر ال ادا    /ةذاة  02,0السكة الاد د ودلا  

 وجد ده سوش يارعين يار  ماكمة الملذلط ويار   صج إلدى ماادة ال ادر    
دالنسبة لاللا أتضح أ  أكبر ال ااعات كثاةة  .ى سذة أمذاروللاد  ة من سم نوال

مذدر  /ةذادة  14,0دالاذانات هدو ال ادا  مدن الماادة إلدى كدودرش السدكة الاد دد         
 ليدده ال ادا  مدن كدودرش ةللدا إلدى مسذ دداى       ،وهدو أكبدر  ااعدات ةللدا ةدوالً     

أمدا أ دج ال ااعدات ال ادا  مدن كدودرش السدكة الاد دد          ،مذر(/ةذاة 12,0ةللا ئ
مذر(. ودصاة عامدة  ذضدح مدن الجددول السدادس      /ةذاة 05,0لى كودرش ةللا ئإ

ةلددم  بلدد   اددا  منصددا الوانددد  ،اةلاداا كثاةددة الاذاددات دجميدد   ااعددات الدراسدة  
مما  عاى مؤيرًا عامًا على  لة ةاعليذصا وكااءتصدا وتعثيرهدا    ،الصايح أو ةصاه

ودالذددالي  ،لكددورةيشةددي تصو ددة المندداةس الدا ليددة. والظصيددر المجدداور ل ددار  ا     
 ذضددح أكثددر أثددر للنصددر علددى يددار  الكددورةيش ة ددط دو  ال ددوار  األ ددرش          

كمدا   دج    .مما  ز د الضاط عليه أمً  ورغبة ةدي الصدواء المدنعش    ،المذارعة منه
 .أثر النصر ةي تجد د الدورة الصواسية دالكذلة المبنية الدا لية

                                                           
1))
ئاإلةسدددا  والذادددد ات 2ج،تادددور العا دددمة المصدددر ة وال ددداهرة الكبدددرش ( : 2000ةذادددي مامدددد مصددديلاى ئ 

 .82ص ،الابعة األولى ،دار الن ر والذوة   ،مابعة الذونيد الاد ثة،اإل كولوجية (والمسذ بج 
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الكرررورنيش وأثرهرررا فررري   راليرررًا: األنمررراي الرييقرررية لجسرررتخدام اللررر  شرررارع      
  :إيكولوجية النهر

تذنو  وتذعدد أةماا اسذلدامات المباةي د ار  الكورةيش، و لذلم كدج  
وةيمددا  لددى عددرا اهددم تلددك     ،ةمددط ةددي ةبيعذدده و صاسصدده مددن مكددا  آل ددر     

 .(1ئ االسذلدامات

تذميدز دده المنا دة وتعذبدر مدن أهدم منداةس        االستخدام القياحي والترويحي : -1
ي علددى مسددذوش مااةظددة الد صليددة وتعذبددر دمثادددة  لددب المنا ددة      الجددذب السدديان 
 .(2ئ المركز ة النواة

 لذلددم ةددول الواجصددة مددن اسددذلدام أل ددر كددج نسددب ةبيعذدده    طررول الواجهررة :
و د اتضح أ  أكبر ةسبة من ةول الواجصة االسذلدام  ،ونسب ظرو  الموض 

الاددداسس  وهددى عبددارة عددن   ٪9,42م دنسددبة 3السددياني والذرو اددي ةددي الائددة    
و رج  ة ادة ةسبة تلك الائدة المسداةية عدن غيرهدا إلدى ةبيعدة أةمداا االسدذلدام         

وهدى ددذلك    ،السياني مثدج الادداسس مدن نيدث ناجذصدا إلدى مسداةة ةوليدة كبيدرة         
ةضددد  عدددن  ،تلذلدددم عمدددا  اذاجددده المندددزل السدددكنى الصددداير أو الم دددذج مدددث  

م 9وأ ج ةسدددبة أكثدددر مدددن ،إمكاةياتصدددا الماد دددة الكبيدددرة والنادددوا الدددذش تذمذددد  دددده  
 .(6كمدا  ذضدح مدن ال دكج ر دمئ      ،مثج الاندادق واالةد دة االجذماعيدة    ٪9,4دنسبة

تجدددر اإليددارة إلددى أ  هنددام اسددذلدامات سدديانية وترو ايددة   ةددو  مددادة البندداء :
ليس  مبداةي ودالذدالي ال تذضدمنصا الذصدنياات اللا دة دالمبداةي مثدج ةدو  مدادة          

الوضددد  البيئدددي للمبندددى ومدددن هددددذظ      –المبندددى  نالدددة –ارتادددا  المبندددى  –البنددداء  
 وكاة  أكبر ةسبة ةي ةو  مادة البناء اللرساةة المسلاة. ،االسذلدامات الاداسس

لونف أ  أكبر ةسبة من االرتااعات ةي االسدذلدامات السديانية    ارتفاع المبن  :
 ليصا ةادس  ،الاداسس والسينما ٪5,40دنسبة  (والذرو اية اات االرتاا  ئمساح

،وتبدين إلذدزام   ٪8,4وأ ج ةئة هي أكثدر مدن ثد ث ةواددس دنسدبة      ،٪38, 1دنسبة
دعضصا دذرا ي  المباةي والذي تادد أ  أ صى ارتاا  ال  ز د عدن مدرة وردد     

مدن دندودظ عددم     ،اللداص دنصدر النيدج    1982لسدنة  48وال داةو    ،عرا ال ار 
اةي  اات دينمدددا المبددد .السدددماح دإ امدددة مبدددا ف علدددى الضددداة تاجدددب رؤ دددة النصدددر  

االرتااعات أكثر من سب  ةوادس والمذمثلة ةدي الاندادق مثدج ةنددق رمدادا وةنددق       
 .ماريال الجز رة الما   على النصر

                                                           
1))
 .اسذلدامات الضاة م  اسذلدامات يار  الكورةيش معًا وت مج 

 2)ئ
 .مذام–سينما /مسرح  –الاداسس –األةد ة االجذماعية  -  مج الك النمط عدة اسذلدامات ةرعية منصا : الانادق
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 –ممذداة  ئمن   ل الذصنيم البيئي دمسذو اته األردعدة   الوهع البيئي للمبن  :
ة تبين أ  أكبر ةسبة مدن المبداةي اات المسدذوش الممذدا     (ردئ –جيد  –جيد جدا 
المذمثلة ةي الانادق واالةد ة االجذماعيدة وت دمج ال اعدات الم امدة      ٪6,47دنسبة 

 ،المنصورة وتاج على النيج كما ةي ةللا والانادق ةي على ضاة النصر مبايرة
وهدذا  ددل علدى اهذمدامصم دال دكج العدام        ٪1,7وأ ج ةسبة للمسدذوش ردئ دنسدبة   
 .ألةصا مناةس الجذب ةي المنا ة

اتضدح أ  أكبدر ةسدبة غيدر نداجز       لجسرتخدام اللر  هرفة النير  :     الوهع البيئي
وأ دج ةسدبة    ،٪40للرؤ ة وهى المذمثلة ةي الادداسس واالةد دة االجذماعيدة دنسدبة     

مدن جملدة االسدذلدام علدى      ٪ 10ل سذلدام على الضاة هدي غيدر ملدوث دنسدبة     
 دار   ( االسدذلدام السدياني والذرو ادي د   1ئكمدا  بينصدا ملادس ر دم      ،ضاة النيج

 .2018الكورةيش لمد نذي المنصورة وةللا عام 

تبددين مددن الدراسددة أ  هنددام عدددظ أةمدداا مددن االسددذلدام  : االسررتخدام القرركن  -2
الدذش   (7أةظر ال دكج ر دم ئ   ،السكنى على ضاة النصر منصا منزل ةا ر أو دسيط

 . وضح ةسبة االسذلدامات المذصلة دمساح المياة والضاة ويار  الكورةيش

 10أكبر ةسبة منه توجد دالائة اات الواجصة الذي ةولصا أ ج مدن  لواجهة :طول ا
م 40وأ ج ةسبة توجد دالائة اات الواجصة الذي ةولصا أكثر مدن  ،٪31،1م دنسبة 
وةجد أ ج ةسبة ةدول للواجصدة ةصدي للائدات الادول الكبيدرة   ةظدرا         ٪5,0دنسبة 

رتاا  أسعار األراضي على الضاة ةذذجه دالذوس  الرأسي وليس األة ي والدك  ال
 لصعودة اسذ اا  مسانات كبيرة على ضاة النصر مبايرة للبناء عليصا 

 ٪7,43أكبر ةسبة ارتاا  ةي الائة أ ج مدن  مدس أدوار دنسدبة     ارتفاع المبن  :
دور عبدارة عدن    11 وةجد ارتاا  أكثر من ،غالبصا مباةي أهاليوترج  إلى أ  أ
أدوار دنسددبة  8-5وأ ددج ةسددبة ارتاددا  ةددي الائددة مددا دددين مددن      ،اسددذلدام تجددارش 

 .من جملة ةئات ارتاا  المبنى 9,17٪

هي من العوامج الذدي تؤكدد الع  دة ددين الصداة والبيئدة        الوهع البيئي للمبن  :
ية لألدو ن الباالة والسمة الاكر ة والث اةة الصا ،ةو  السكن ،الاب ة االجذماعية

، وةسبة ةئة ممذاةة ٪8,54البيئي ةئة ردئ دنسبة  و د تبين أ  أكبر ةسبة للوض 
وأ ج ةسدبة  ،مما   ير غياب الذلايط البيئي الجيد والوعى البيئدي أ ضداً   4,13٪

 .٪0, 5للائة تا  اإلة اء دنسبة

وجددد أ  أكبددر ةسددبة للائددة ندداجز   الوهررع البيئرري لجسررتخدام اللرر  هررفة النيرر  : 
أي أكثر من النصم وهذا راج  لعدم الوعى من جصدة الذلاديط    ٪2,54 ة الرؤ

غير نداجز للرؤ دة ولصدا تدعثير تجدارش       ٪9,7وةجد ةسبة ضئيلة وهى ،العمراةي
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وهددددى ةسددددبة كبيددددرة دالنسددددبة للايددددر  ٪2,14وةجددددد ةسددددبة الملددددوث  ،للذسددددو س
ة دددد مددن الددوعى دعهميددة المنظددر الاضدداري للمنا ددة ألةصددا تعذبددر    ٪2,3ملددوث

كمدا  وضداصا    ،واجصة سيانية للمنا ة  ا ة ألهمية المنصورة كجذب سدياني 
( االسذلدام السكنى د ار  الكورةيش لمد نذي المنصورة وةللدا  2الملاس ر م ئ

 .2018عام 

دج   الصًا النمط السكنى الملذلط هو ليس سكنًا االستخدام القكن  المختلط :-3
تجارش أو  دمة أو غير الك مدن   لذلط معه دع  االسذلدامات األ رش سواء 

 .أةماا االسذلدامات األ رش

 4م( دنسدبة 40-31أكبر ةسبة منه توجد دالائة الاولية الرادعدة ئ  طول الواجهة :
 ، ٪0, 7م دنسب40وأ ج ةسبة اسذلدام منه توجد دالائة الاولية أكثر من ،36٪,

والدك   ٪4,34( دور دنسدبة  11-8أكبر ةئدة ارتااعدات دده مدن ئ     ارتفاع المبن  :
داسددذلدامات ا دددرش مثددج الذجددداري ودعدد  المراكدددز الابيدددة     ةظددرا ال ذ ةددده 

مدن جملدة    ٪2,13وأ دج ةئدة ارتادا  دده أ دج مدن  مدس ةواددس دنسدبة           ،وغيرها
 .ةئات ارتاا  المبنى

 االسذلدام السكنى الملدذلط كدا  أكبدر ةسدبة نالدة وضد        الوهع البيئي للمبن  :
ل يدام   ةظدراً ٪3,31ة و ليصا الممذاةة دنسدبة  وهى ةسبة جيد ٪44ديئي جيد دنسبة 

  ة داء دنسدبة  لذنظيم المسدذمر، وأ دج ةئدة تاد  اإل     ااب الماد ت الذجار دة ددا   أ
  .من جملة ةئات الوض  البيئي للمبنى 7,0٪

لونف أ  أكبر ةسدبة للوضد  البيئدي     الوهع البيئي لجستخدام الل  هفة الني  :
 ضدئيلة جددداً  (ائددة ئغيدر نداجز للرؤ ددة  دالنسدبة لل  ٪69, 3ئنداجز للرؤ دة( دنسددبة  

والك ةذيجة لعدم الوعى وعدم الذلايط الجيد من  بدج الذلاديط    ٪4نيث دلا  
من جملدة ةئدات الوضد  البيئدي ل سدذلدام       ٪2وأ ج ةسبة للائة الملوثه ،العمراةي
( االسدددذلدام السدددكنى الملدددذلط د دددار   3كمدددا  وضددداه الملادددس ر دددم ئ  ،عليصدددا

 .2018منصورة وةللا عام الكورةيش لمد نذي ال

تذناول المراةس العامة الم امة علدى ضداة النصدر مثدج يدركة يدمال        المراف  :-4
 .الدلذا لذوة   الكصرداء والمساجد والاداسس

-6وأ دج ةئدة مدن     ،٪50م دنسدبة  3أكبر ةئة ةدول للواجصدة ةئدة     طول الواجهة :
 .(10ئ، كما  ذضح من ال كج ر م ٪25مذر دنسبة 9

 ليصدا   ،٪50ةدادس( دنسدبة   ئتذركز ارتادا  المبداةي دصدا ةدي الائدة      مبن  :ارتفاع ال
  .٪25وهى األ ج ةاد ين وث ث ةوادس دنسبة 

  ٪25وجد أ  ةسبة الوض  البيئي مذساو ن ةي الكج دنسبة  الوهع البيئي للمبن  :



  املرسى السيد عبداملنعم املرسى سالي /ةالباحث                               2019إبريل  –ون العدد اخلامس والثالث – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

 

أكبدر ةئدة هدي الايدر نداجز للرؤ دة        الوهع البيئي لجستخدام الل  هرفة النير  :  
والك  دل على الذلايط لصا من  بدج الاكومدة ألةصدا تعذبدر مصدلاة       ٪50دنسبة 

، اةظددر الددى ٪25 ليصددا الائذددين ندداجز للرؤ ددة وملددوث دنسددبة  ،عامددة أو نكوميددة
لمددد نذي المنصددورة وةللددا عددام    ( المراةددس د ددار  الكددورةيش   4ئالملاددس ر ددم 

ا أهمصدد ،مبدداةي اللدددمات : وت ددمج عدددة أةمدداا رسيسددية مددن اللدددمات -5 .2018
وةيما  لى ةااول دراسدة ةبيعذصدا    ،الصاية واألمنية ،الث اةية ،اللدمات الذعليمية
 .على ضاا  النصر

 لذلم ةول الواجصة من ةئة ةولية إلدى أ درش وإ  كدا  أكبدر      طول الواجهة :
، ٪34, 4م دنسدبة  10-6 ليصدا مدن    ،٪8,50م دنسبة 5ةسبة ةولية للائة أ ج من 

  ٪3,3 م دنسبة15وأ ج ةئة أكثر من 

 ،ددراسدة أةمداا ارتااعدات مبداةي اللددمات علدى ضداا  النصدر         ارتفاع المبن  :
وأ ج ةئة أكثدر مدن سدب  ةواددس     ،٪1,72وجد أ  أكبر ةئة أ ج من دور ن دنسبة 

 .٪1, 6دنسبة

من الدراسة الميداةيدة اتضدح أ  أكبدر ةسدبة وضد  ديئدي        الوهع البيئي للمبن  :
البيئددي ةسددبة هددي المبدداةي اات الوضدد     وأ ددج ةئددات الوضدد ،٪9,63جيددد دنسددبة 
  .٪4, 9البيئي الردئ

أكبددر ةسددبة مددن مبدداةي اللدددمات   الوهررع البيئرري لجسررتخدام اللرر  هررفة النيرر  :  
تليصا المباةي الذي وضعصا البيئي غير ناجز  ،٪2,26وضعصا البيئي ملوث دنسبة

مددن جملددة الوضدد    ٪1,13أمددا أ ددج ةسددبة للايددر ملددوث   ،٪6,24للرؤ ددة دنسددبة  
( الذش  عدرا اللددمات د دار  الكدورةيش     5كما  وضاه الملاس ر م ئ ،لبيئيا

،ومدددادظ البنددداء المسدددذلدمة ةدددي كاةدددة   2018لمدددد نذي المنصدددورة وةللدددا عدددام   
 .االسذلدامات هي اللرساةة

 اذوش ةمط االسذلدام الرسيسي السذلدامات العمج علدى  : استخدامات اليم  -6
جدراج   –الذجاري  –دام الصناعي ورية عدة أةماا اسذلدام ةرعية مثج االسذل

 .يواإلداراالسذلدام الاكومي  –

وأ دج  ،٪6,91م دنسدبة 5أكبر ةسبة ةول الواجصدة للائدة أ دج مدن      طول الواجهة :
( 6ئكمدددا  ذضدددح مدددن الملادددس ر دددم   ،٪4,3م دنسدددبة 10ةسدددبة للائدددة أكثدددر مدددن 

 .2018اسذلدامات العمج د ار  الكورةيش لمد نذي المنصورة وةللا عام 

اتضددح أ  أكبددر ةسددبة ارتاددا  للائددة أ ددج مددن ةدداد ين دنسددبة          ارتفرراع المبنرر  : 
  ٪1, 7وأ ج ةسبة للائة أكثر من  مس ةوادس دنسبة ،6,91٪



  املرسى السيد عبداملنعم املرسى سالي /ةالباحث                               2019إبريل  –ون العدد اخلامس والثالث – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

 

وأ دج ةسدبة    ،٪52, 9وجد أ  أكبر ةسبة للائة جيد دنسبة الوهع البيئي للمبن  :
تبددين أ  الوضدد  البيئددي ل سددذلدام علددى ضدداة النيددج :  .٪7,6للائددة ردئ دنسددبة 

 .٪11وأ ج ةسبة للائة ملوث دنسبة  ،٪32أكبر ةسبة للائة غير ناجز للرؤ ة 

هددذظ االسددذلدامات ت ددمج عدددة اسددذلدامات ةرعيددة      االسررتخدامات المتقتررة : -7
كمدا  ذضدح    أهمصا أرااف ةضاء وأرااف تاد  اإلة داء وأرااف تاد  الذ دايب    

يليدة لمدد نذي المنصدورة    وتبدين مدن دراسدة المبداةي للواجصدة الن      (.6من الجدول ئ
األمر الذش  سبب تلوث دصرش والدذش   ،وةللا عدم تنسيس الوا  واجصة المباةي

الاالبة أةصا م وظ للمنظر الجمالي للبيئة النصر وأةصا إاا اتلذت  جعلصا من وجصه 
رأذ البدر( وغيرهدا مدن المدد  السديانية وتدرش       لوةًا واندة مثج المد  السيانيةئ

وأةصا  هذظ الذايرات لذصبح أكثر جمااًل من  بج الاكومة دعمج أةه الدد أ  تلاط
دإضدداةة إلددى ضدديس أر دداة     .ال تعذبددر سددانرة أو جميلددة كمددا  ددذكرها الددبع     

ال وار  ةي المنصورة وةللا  ا ة وأ  إسذلدامصا  ذجداوة وظياذصدا كار دس    
وماكينددات الصددر   وكبدداسن الذلياوةددات نيددث   ددالصا الباعددة المذجددولين، للم دداة

الذش  دة  الم اة إلدى السدير ةدي ةصدر     األمر  ،اآللي على األر اة ةي المنصورة
عند كدودرش ةللدا ةدي     للم اةدع  المناةس لم  وجد دصا أر اة  وةجدالار س 

المنصورة واتضح أ  دع  األراضي الاضداء ودعد  البيدوت السدكنية الرد ئدة      
تلايط مدن  بدج هيئدة     ال  وجد أمامصا أر اة للم اة ةبالذالي المنا ة تاذاج إلى

الذلاديط العمراةدي، ومددن وجصدة ةظددر الاالبدة عدددم وجدود األر دداة ةدي دعدد        
واتضدح   .المناةس ةاتج عن كثرة الاذادات البينيدة كمدا  ذضدح مدن الاصدج الذدالي       
(عند ةدادش  أ ضا من الدراسة وجود دورتين مياظ ةدي المنصدورة ئيدار  الم دا ة    

ذدر وتوجدد  بدج ةدادش جز درة الدورد       م 20جز رة الورد الر اضدي ديدنصم ندوالى    
واتضح من الدراسدة عددم وجدود دورة ميداظ عامدة ةدي ةللدا األمدر          ،دالمنصورة

و ا ة مرضدى السدكر إلدى الدذلل  مدن ناجذده ةدي ال دار           الذش  دة  المارظ 
ووجددد أ ضددا ةددي المنصددورة سددانات     علددى الضدداة ممددا  سددبب رواسددح كر صددة.   
ا عد  واثنين ةي يدار  الجمصور دة عندد    الةذظار السيارات واند منصا عند سينم

كمدا تدم تنايدذ جدراج      .وأمام مسجد الصد س جدراج  داص تاد  عمدارة     ،الم ا ة
مذعدد الاوادس درساسدة ندي غدرب المنصدورة لادج الذكددذ المدرورش دالم دا ة         

دعددد أ  ت ددكج ةر ددس عمددج مددن إدارة مددرور الد صليددة  ،السددالية دمد نددة المنصددورة
 ،وتاد د أماكن تواجدد الجراجدات   ،األةمة المرور ةلدارسة  ،ورساسة ني غرب

وتم ة له أمام الوكالة  ،كما أةه من الم رر إة اءظ أمام ةادش جز رة الورد مبايرة
دعددد اعذددراا مادداةف الد صليددة علددى مو عدده أمددام دوادددة النددادي الرسيسددية دذكلاددة    

للدمة ،ر نم  ين جنية دالذعاو  دين ميزاةية المااةظة م  أند المسذثم3نوالى 
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كما  ذضدح مدن   ،سيارة ةي و   واندد 12أهالي المنصورة منوها إلى أةه  ذامج 
كمددا  ،جنيصددا 15نذددى  10( علددى أ  تكددو  تددذكرة الاددرد مددن   3ئالصددورة ر ددم 

أوضح أنمد عبدالسمي  رسيس ني غرب المنصورة أةه جار العمدج علدى إة داء    
بدددر عددددد مدددن جدددراج ةدددي مد ندددة المنصدددورة والدددك السدددذيعاب أك 50أكثدددر مدددن 

 .(1ئ السيارات للاج أةمة الذكدذ المرورش

ودالرغم من الك إلى أ  هنام تكدذ مرورش ةي ال دار  دسدبب ركندي    
ةددي ال ددار  و رجدد  الددك لز ددادة الذاضددر ةددي تلددك المنا ددة وأ  هددذظ   السدديارات

الجراجدات ال تكاددى نداجذصم نيددث   ومددو  دركندي السدديارات علدى الصدداين ةددي     
وجدود جراجدات لركندي السديارات ةدي        ما ةي ةللا ةذبين عدم. أالم ا ة السالية

منا ة الدراسة األمر الذش  دة  أ ااب السيارات إلى الركني ةدي ال دار  ممدا    
 . سبب اةدنام مرورش

  لشارع الكورنيش (ساليًا : المناط  الخضراء )الحداي  اليامة

ظدددة تعددد المنددداةس اللضدددراء منذاعدددًا مصمدددًا ونيو دددًا ورسدددة لسدددكا  مااة 
الد صلية مادودي الد ج الذ ن ليس  لد صم ال درة على تامدج ةا دات المصدار م    

أو الددذ ن ال تسددمح ظددرو  عملصددم أو أنددوالصم االجذماعيددة     ،المرتاعددة الذكدداليم 
مدة أسبو  أو أثندين  ونذى لو ساةرت دع  األسر إلى المصا م ةذلك ل ،دالسار

 ،ةددول ةدوال ةصددج الصدديم وهددذظ مددة  صدديرة دالم ارةددة دالمددة األ  ،علدى األكثر 
ومن هنا ةإ  الجمي  ةي ناجة إلى تلدك المسدانات اللضدراء مدةوعدة األجدر أو      

 .العدد( مزدنمة ةلذلك تكو  ئكامل ،دة  مبل  ضئيج جنية للارد

المندددداةس اللضددددراء د ددددار  الكددددورةيش : ةادددداول دراسددددة المندددداةس   
ر  الكدورةيش  اللضراء اات المسانات الكبيدرة واالمذددادات الكبيدرة دادول يدا     

وإ  ا ذلاد  الذسدمية ةادي المنصدورة  الدس عليده يدار          ،ةي المنصورة وةللا
الجمصور ددة ثددم  ن سددم مددن المددد ر إلددى يددار  الم ددا ة السددالية مددن تادد  وامذددداد 

وةى ةللا  سدمى   .يار  الجمصور ة من ةوق إلى أ  ةصج إلى كودرش الجامعة
ومن الدراسدة الميداةيدة   ،ليلدة يار  البار األعظم و سدذمر إلدى يدار  كامدج اددو      

صورة  اذوش على مسانات أكبر نيث دل   ذضح أ  يار  الكورةيش جصة المن
و رج  الدك لز دادة مسدانة منا دة الدراسدة       ،2م3500م ارةة داللا  2م7200

 .م2655م وةى ةللا 4465أ ضًا ةاى المنصورة 

  

                                                           
(1)

www://almansoura.weladelbalad.com  
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 ثامنًا : الملوثات لشارع الكورنيش

منصا  ندرج تا  األغلب لكن األعم  ،رةيشتذنو  الملوثات د ار  الكو  
 ،عالية وأدراج سكنية ناجزة للرؤ دة لما تاذو ه من مبا   ،الذلوث البصرشةمط 

أ ضدًا هندام    ،وكذلك هنام مبا  أ رش  لذاى منصا الااد  الجمالي والذوق العدام 
( 16ئوال ددكج ر ددم  ،وغيددر الددك ممددا  لددوث ديئددة النصددر مبددا  مصجددورة ومذصدمددة

 .لمد نذي المنصورة وةللاث المباةي ةي الواجصة النيلية تلو وضح 

تاذوش الضاة ال در ية  ( :طلخاالضفة الشرقية لشارع الكورنيش ) ملوثات
اسدذلدام األكثدر مدن ثد ث      ،ونددة 255( علدى  من يار  الكورةيش ئالواجصة النيلية

امددا  ،٪59,10 ليدده ةئددة كبيددر ثددم ةئددة ال  وجددد دنسددبة    ،٪29,75أرداعصددا ةئددة  ليددج 
الااجز للرؤ ة نيدث ةجدد دعد       ٪76,11الذلوث البصرش ةئة الكبير دلا  ةسبذه 

 ،المباةي اات االرتاا  ع رة ةوادس وأكثر سواء اسدذلدام سدكنى مسدذ ج أو ملدذلط    
مسددكنًا رد ئددًا مددن 32وغيرهدا مددن الملوثددات أو م ددوهات المنظددر العدام نيددث توجددد   

أمدا ةئدة الذلدوث     .لمناسدبة جماليدًا لبيئدة النصدر    الاوب األنمر ال د مة والمذصالكة غيدر ا 
و ذمثج ةي منا ة مااة توليدد الكصردداء إلدى     ٪59,10البصرش ال  وجد دل  ةسبذه 

أ  ةصددج إلددى الماكمددة ودعدددها  بدددأ  ظصددر ةئددة الذلددوث ال ليددج وأ ضددا  ةئددة ال  وجددد    
والمذمثددج ةددي دعدد  ال اعددات والنددوادي كمددا تبددين مددن دعدد  الصددور ةددي الاصددول   

امددا الذلددوث دالمللاددات السدداسلة تذمثددج ةددي مااددة توليددد الكصرددداء ومااددات   .سدداد ةال
ومصن  سماد ةللا والذي تل ى دمياهصا الملوثة دالصر  ةي النصر عن ةر س  المياظ

غيددر مبايددر دمصددر  الاو لددة الددذش  نذصددى دالصددر  ةددي مصددر  دسدداا كددر م        
ةنجددد أ  أكبددر  (ة ئال مامددةأمددا المللاددات الصددلب .و نذصددى ددده الماددا  إلددى ةصددر النيددج

كمدا   ،لى ةول ال دار  ةدي دعد  المنداةس    والذي تنذ ر ع ٪65,37ةسبة للائة  ليج 
   .( تصنيم الملوثات9ر مئ ذضح من الجدول 

تنددرج أكبدر    :  (المنصرورة )ملوثات الضفة الغرلية لشارع الكرورنيش  
د( وتبلدد  ةسددبة مددن ملوثددات كددورةيش الضدداة الارديددة تادد  ةئددة الذلددوث ئال  وجدد 

امدا الذلدوث دالمللادات الصدلبة ةنجدد أ        ،٪66,33ةسبذصا أكثر من الثلث دنسدبة  
أمدا الذلدوث   .٪81,3 ليده ةئدة المذوسدط     ،٪91,21أكبر ةئدة هدي ال  وجدد دنسدبة     

والمذمثدج ةدي    ٪52,29البصرش ةنجدد أ  أكبدر ةسدبة للائدة الذلدوث الكبيدر دنسدبة       
دور ةددعكثر والذددي تعذبددر  11و 10 المبدداةي المرتاعددة والذددي تز ددد ارتااعصددا عددن 

والمذمثلدة ةدي    ٪17,23 ليه ةئة  ليج دنسبة  ،ناجزة للرؤ ة وم وظ للمنظر العام
المبدداةي مذوسدداي االرتاددا  إلددى جاةددب الذلددوث الندداتج عددن المللاددات الصددلبة         

وأ ج تلددوث للائددة ،والمندداةس الكاةيصددات دددال رب مددن كددودرش جامعددة المنصددورة   
 .ا عة أمام ةادش جز رة الوردلمذمثج ةي المناةس الووا ٪ 30,7مذوسط  دنسبة 
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  الخجصة :

منصدا أ  الضداة تعدد ة ادة اتصدال       ،دعددة ن داسس   ةلل  من هدذا البادث  
والذدي لصدا  اعددة علدى ددر الضداة        ،لدبع  االسدذلدامات ئالبدر ماسيدة( مد  النصدر      

 ،روتمذد إلى النانية األ رش من يار  الكورةيش أنياةدًا والمسداح المداسي للنصد    
كاالسذلدامات السيانية والذرو اية والذدي تمثدج أكثدر مدن ةصدم االسدذلدامات       

والذي  ندرج تاذصا ال اعات واالةد ة االجذماعية وةندادق وسدان    ،المذصلة دالنصر
اتضددح مددن   .عاسمددة وغيرهددا مددن عنا ددر االسددذلدام السددياني لمسدداح النصددر      

ةدي منا دة    ذي النصدر الدراسة أ  االسذلدام السياني والذرو اي منذ ر على ضا
ةدي االةد دة   تذمثدج   (لدى ةصا ذصدا كدودرش الجامعدة    الدراسة من دددا ذصا ئالمااةظدة إ  

االجذماعية والذي تنذ ر على الضاة واةذ ار ال اعات ةي ةللا ومصن  الادوب  
 رمادا(.–ماريال الجز رة ئوكذلك الانادق الموجودة دالمنصورة 

ةذ ار ال مامدة دصدا  ا دة    وجود أراضي ةضاء ةي المنصورة وةللا وا
ضداذي  ةي المنداةس السدكنية وأ ضدا ةدي الادداسس والذدي تعادى  دورة م دوهه ل         

امدددة علدددى ضددداا  النيدددج  مةذ دددار ال إ  ضدددًاالنصدددر وعددددم وجدددود وعدددى ديئدددي وأ 
والع ددواسية  (الانيددةئو ددد اتا دد  دعدد  المندداةس الرا يددة  والذصددا صا دميدداظ النيددج.

ةك هما لم  را  ا كولوجية  ،ت و ه  ورة النصر ضمنيًا ةيما دينصا على (ئالا يرة
وتعمدددوا ت ددو ه المنظددر العددام دو  النظددر لاددس اآل ددر ن ةددي االسددذمذا    ،النصددر

 .درؤ ة النصر

و ذجسد كدج الدك دصدورة ال ت بدج ال دك كمدا ةدي منا دة الدراسدة نيدث           
 يم  ةوق الجسدر الابيعدي   ونواسط المباةي أ ،تعاى المباةي ظصرها تماما للنصر

ودعيدة تماما عما ،عد عبارة عن كذلة  رساةية غير ملااة إ كولوجيًامبايرة وت
كما  مثددج ةنددق رمددادا  ، مثلده النصدر للمجذمدد  مدن  يمددة نضدار ة وث اةيددة عظيمدة     

أمدا النمدواج    .(هدذا علدى النمدواج الرا دي    ئ ورة النظرة الرأسمالية على النصدر  
ةدراح داللدا وكدذلك االةد دة ةدي      الع واسي اآل ر ةيذمثج ةي الندوادي و اعدات اال  

عدددم  .المنصدورة مثدج ةددادش ضدباا ال درةة وةددادش جز درة الدورد وةددادش النيدج       
وجود دورات مياظ عمومية ةدي ال دار   ا دة ةدي ةللدا ووجدود دورتدين ميداظ         

 مذدراً  20ة ط ةي المنصورة وعدم الذلايط لصم نيث تبعد المساةة دينصم نوالى 
عدددم تددواةر أمدداكن الةذظددار السدديارات  دداص   .دددال رب مددن ةددادش جز ددرة الددورد 

ووجدود   ،داللا مما  ذسبب ةي غلس يوار  كاملة واسذا لصا الةذظار السيارات
ث ث سانات الةذظار السيارات ةي المنصورة وجراج مذعدد الاوادس إةصدا أةصدا   

منا ة يبة جز درة الدورد ألةصدا منا دة ةدوادي       ال تكاى ناجة السكا   ا ة ةي
 د  ة يجرة الدر وجامعة المنصورة. دإضاةة للا
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 النتايج والتوصيات :

ت ددمج ضدداذي النصددر ال ددر ية والارديددة    االسددذلدامات الاضددر ة   أواًل النتررايج :
دما تاذو ه من أةد ة اجذماعيدة ومبدا      ،ويارعي الكورةيش (ئالمنصورة وةللا

لدى يدار    و كاج النيج و سذايد منه السكا  الم يمو  ع ،سكنية و دمية وسيانية
كذلك االسذلدامات  ،الكورةيش والضاة داإلضاةة إلى البنوم والمساجد والاداسس

اات الع  ة دالمياظ مثج مااة الكصرداء و سم اإلة اا النصري و سم يرةة البيئدة  
العادرو  دين ضاذي النصر سدواء دالمعدد ات أو    ،والمسااات والمراسى النصر ة

داإلضددداةة إلدددى  ،ة داألة ددداة الب دددر ةو ضدددم جز دددرة الدددورد مسدددذال  .الكبددداري
جذب هدذا النظدام البيئدي المذميدز للنيدج       ،المكوةات الابيعية للنظام البيئي النصري

هذا الن اا الب درش جلدب معده أةماةدًا عددة       ،ةي المنصورة وةللا ة اةًا د ر ًا
 .من الملوثات

   التوصيات : :ثانيًا

و  الادد األ صدى إلرتادا     ضرورة تابيس  اةو  المباةي الذش   ذرا أ   كد  -1
وليس من عرا ةصر النيج   للاادا  علدى    ،المبنى مرة وةصم عرا ال ار 

 ،و إةالة كج ما هو  بيح من علدى الكدورةيش والضداة ومسداح النصدر     ديئة النصر 
وأ    ر  على الك أساتذة كليات الانو   ا دة دذايدر لدو  البنداء علدى النصدر       

 .جمالي ل اةئ النصرو صبح لو  واند ة ط مما  عاى يكج 

إلدددزام أ دددااب األراضدددي الاضددداء الوا عدددة علدددى جددداةبي النصدددر دذسدددو رها     -2
 مما  جعلصا جيدة ديئيًا. ، جيرهاثم ت ،وتاصيرها وتنظياصا من الملوثات

ة ددادة عدددد دورات الميدداظ العموميددة علددى يددار  الكددورةيش نيددث تبددين مددن      -3
ث وجدد أثندين المسداةة ديدنصم     الدراسة ةي المنصورة عدم الذلاديط الجيدد لصدا نيد    

  .وةى ةللا ال  وجد ،أمام ةادش جز رة الوردمذر  20نوالى 

 ،تلايط المباةي واالسذلدامات المالة على النصر تلاياًا ديئيًا موندًا -4

وة ادة عرا ال دوار  الجاةبيدة المذارعدة مدن يدار  الكدورةيش والممكندة ةدي         
 .ةللا    لرؤ ة النصر ولو جزسيًا

الكبدداري العلو ددة عنددد ة دداا اإلضدداراب الاركددي والكثاةددة المرور ددة      إة دداء-5
وكذا إة اء كودرش علوش على ةر   ،العالية دالمنا ة الجنودية دمد نة المنصورة

ويارعي كامج  (دمياا  ردط دين يار  الجيش دمد نة المنصورة ئمن المااةظة
 .ليلة والمعاهدة دمد نة ةللا
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 رات ةي المياد ن الرسيسية ودال رب من منا ةعمج سانات إلةذظار السيا -6

اإلسدذلدامات  األعمال المركز ة على األراضي الاضاء المذوةرة أو مكا  دع  
 .غير المناسبة

إ  كاةد  تنابدس    ،الدد إلعادة النظر للمباةي الذي ترتا  أكثر من سب  ةواددس -7
ل دار   م   اةو  المباةي الذش   ذرا أ   كو  اإلرتادا  مدرة وةصدم عدرا ا    

داإلضداةة  جدب علدى مصندسدين إدارة الذلاديط       ،ولد صا تصر ح دذلك أم ملدالم 
دالمجلس المالى الذعكد من تاادس وض  األساسات والمعا ير اإلة اسية لمثج هذظ 

دإ ددد ح الذلايدددات وترميمصدددا  ، جدددب مراعددداظ إنذياجدددات المبددداةيو .المرتاعدددات
ومذادعدة   (لمراةدس المذددهورة  ئدإ  ح الذصالك النداتج عدن الرةوددة األرضدية وا    

عمليات الذجد د واإل  ح للمباةي المذوساة واإلهذمام دالمباةي الجيد والممذاةة 
أثناء عمليدات الذاسدين العمراةدي والدك دصدياةذصا الدور دة وإسدذكمال ت دايباتصا         

ةالمبنى الجيد والممذاة ةدي ظدج إسداءة اإلسدذلدام  دد      ،اللارجية والمااةظة عليصا
 .مبنى ردئ أو  اذاج إلى إن ل مبكر  ذاول إلى

تاو ر األماكن الماذوندة ئكدالنوادي وند  دة  دباح الليدر  دا مصدر وند  دة         -8
 .عروذ النيج وغيرها وتنظياصا دصاة مسذمرة لمذناس ديئي أةضج

ت داة  الادرق    إة اء دالوعات  ر  مياظ األماار مد  مراعداظ وضدعصا عندد    -9
م توةر دالوعات  در  لميداظ األمادار ةدي     كما إتضح من الدراسة عد ،الرسيسية

دع  ال وار  الرسيسية مما  ؤدش إلى إعا ة الاركة عند س وا األماار دسبب 
 .جرارات ياط المياظ من على الار س الرسيسي

اسذنباا عدة ةدرق ملذلادة لذاو دج الناا دات الذدي تلدوث األرا إلدى و دود         -10
  أكياذ ال مامدة أول ددعول   تجميعن ةر س وأسمدة عضو ة "عمليات الذدو ر". 

من يار  الكورةيش والارة اآللي لصدا السدذرجا  دعد  المدواد الذدي تدد ج ةدي        
 ،الذصدددني  مدددرة أ دددرش مثدددج الاد دددد والمعددداد  والزجددداج والمدددواد الب سدددذيكية  

اسددذعمالصا كو ددود ثدداةوي لددبع   مددن األكيدداذ الب سددذيك دددالارق أو   والددذلل 
  .المسادك والصناعات األ رش
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 جع اليرلية :المرا

جامعة  ،ضاذيه( : النيج وع  ذه دان العمارة على 1994ألا   اي نمودظ ئ (1
-10،مدؤتمر النيدج ةدي عيدو  مصدر      ،مركز الدراسات والباوث البيئيدة  ،أسيوا
 .1ج،د سمبر14

االسدذلدامات الاضدر ة لضداذي ةصدر النيدج      ( : 2004( سعيد مامد الاسيني ئ2
 جامعة المنوةية.،كلية اآلداب ،رسالة دكذوراظ من ورة ،دين يبرا الليمة ونلوا 

 ،(: تاور العا مة المصر ة وال اهرة الكبرش2000ةذاي مامد مصلاي ئ (3
مابعة الذونيدددد ،والمسدددذ بج (ئاإلةسدددا  والذادددد ات اإل كولوجيدددة الجدددزء الثددداةي 

 .الابعة األولى ،دار الماجد للن ر والذوة   ،الاد ثة
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