
 
 

 
 

 
 
 

 جامعة اإلسكندرية                  
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 الطابع العمرانى لمدن القناة
 ) فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل دراسة تطبيقية( 

 

 ةالعماررسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
 مقدمة من  

 أحمد السيد عبدالفتاح الزيات  
 معيد بقسم العمارة 
 كلية الفنون الجميلة  

 
 
 
 
 تحت إشراف 

 

  األرناؤطى محمود زكيسحر /د.م.ا                محمد راغب رضوان/ د.ا      
                                      أستاذ بقسم العمارة  

 العمارة أستاذ مساعد بقسم              خدمة المجتمع وتنمية البيئة ئونوكيل الكلية لشو
 كلية الفنون الجميلة                            كلية الفنون الجميلة                                    

 جامعة اإلسكندرية                                 جامعة اإلسكندرية                                   
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  )۱٥۲: لبقرة ا("  َتْكفُُرونِ  َوالَ  َواْشُكُروا لِي َفاْذُكُروِني أَْذُكْرُكمْ "  امتثاالً ألمر هللا تعالى
فالحمد ل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا ، فاللهم لك الحمُد ابتداًء وانتهاًء على جزيل عطائك وعظيم نعمائك 

 .هللا
 ) ۱۹٥٤: الترمذي ( "  من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"  محمد صلى هللا عليه وسلموامتثاالً ألمر النبي 

 
 :مشرفين على الرسالةللفها أنا ذا أبدأ بالتقدم بخالص الشكر 

 

 محمد راغب رضوان/ ألستاذ الدكتورا
 .كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةأستاذ بقسم العمارة ووكيل الكلية 

 

 األرناؤطي محمود زكي سحر/ الدكتورة  األستاذة و
 مساعد قسم العمارة كلية الفنون الجميلةأستاذ 

 

فة إلى توجيهاتهما القيمة، االلذان أوالني عناية خاصة في كل لحظة قضيتها في تحضير وكتابة الرسالة، باإلض
لم يبخال بأي جهد إلظهار الرسالة بالشكل الالئق، فلهما كل اإلحترام والتقدير، سائال المولى عز وجل أن يمد في حيث 

 .يبقيهما ذخرا لطلبة العلمعمرهما و
 

 :كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة األفاضل
 يسري عبد القادر عزام / األستاذ الدكتور

 أستاذ العمارة بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة اإلسكندرية
  ممتحنا خارجيا

 األلفيمحمود عالء / األستاذ الدكتور
 العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندريةأستاذ بقسم 

  ممتحنا داخليا
 لتفضلهم بموافقتهم على القيام بتحكيم الرسالة

 
 ي كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أساتذ

 حاتم عبد المنعم الطويل رئيس قسم العمارة/ د.أ
 زمالئي بقسم العمارة كلية الفنون الجميلةكذا و 

 
 

 و أبى وعائلتيعبر عن عظيم حبى وتقديرى لكل من أمى أُ أود أن و
 ...ومرافقتها لى خالل مشوار البحث على مساعدتها شروق اليماني/ م ورفيقة دربيإلى زوجتى  صوشكر خا

 
المساعدة  اللذين كان لهم فضل التشجيع والتفاني فيزمالئي المخلصين لوفى النهاية ال يسعنى إال التقدم بأسمى معانى الشكر والتقدير

كل من ساهم و" خالد األمير/ م، أحمد بدر/ م، محمد منصور/ م، وائل حسين/ م،  محمد عبد الباري/ م" إلنجاز هذا البحث
 .وساعد وقدم عونا ، جزاكم هللا عن هذا العمل كل الخير وجعله فى ميزان حسناتكم انه على كل  شئ قدير
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إجالال وإحتراما........   ....أعز الناس أمي وأبي  إلى   

ينبوع البذل والعطاء..  ............ني  إلى زوجتي وسك  

األعزاء..... .......................واتي ـــــــإلى أخي وأخ  

د من أزري ـــاعدني وشــــل من سـلتي وكــائـل عـإلى ك  

وم القيامةداعيا الخالق سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي ي  

 

 

 داءـاإله





 القنـاةالطـابع العمرانى لمدن 
 الفهارس فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةدراسة تطبيقية ل

 

  ت
 

 فهرس الموضوعات

 

 أ...........................................................................................................شكر وتقدير  -
 ب................................................................................................................اإلهداء  -
 ت.................................................................................................فهرس الموضوعات  -
  ز.......................................................................................................فهرس األشكال  -
 ظ....................................................................................................... لجداولا فهرس -
 

 :هيكل الدراسة
 ع................................................................................................................ المقدمة -
 غ....................................................................................................... المشكلة البحثية -
 غ......................................................................................................... أهداف البحث -
 غ.......................................................................................................... حدود البحث -
 غ.............................................................................................. المنهج المقترح للدراسة -
 ف............................................................................................ منهجية وتسلسل الدراسة -
 

 هالمؤثرة عليمفهوم الطابع العمراني والعوامل : الفصل األول
 

 ۱...................................................... ................................أهداف ومحتويات الفصل األول 
 ۲..................................................................................................................المقدمة 

 ۳.............................................................................. تعاريف مرتبطة بالطابع العمراني ۱-۱
  ٤.......................................................................................الطابع تعريف  ۱-۱-۱ 
 ٤..............................................................................................العمران  ۱-۱-۲ 
 ٤.....................................................................................الطابع العمراني  ۱-۱-۳ 
 ٥.....................................................................................الطابع المعماري  ٤-۱-۱ 
 ٥......................................................................................الهوية العمرانية  ٥-۱-۱ 
 ٥..................................................................................... النسيج العمراني ٦-۱-۱ 
 ٦...................................................................................التشكيل العمراني  ۱-۱-۷ 

 ۷.....................................................................................الفراغ العمراني  ۱-۱-۸ 

 ۸........................................................................................... أهمية الطابع العمراني ۱-۲

 ۸.................................................................. األهمية الرمزية للطابع العمراني ۱-۲-۱ 

 ۸.................................................................. األهمية الروحية للطابع العمراني ۱-۲-۲ 

 ۹.................................................................. األهمية الوظيفية للطابع العمراني ۱-۲-۳ 

 ۹...................................................األهمية الوظيفية العمرانية للطابع العمراني  -أ  



 القنـاةالطـابع العمرانى لمدن 
 الفهارس فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةدراسة تطبيقية ل

 

  ث
 

 ۹................................................األهمية الوظيفية االجتماعية للطابع العمراني  -ب  

 ۹................................................األهمية الوظيفية االقتصادية للطابع للعمراني  -ج  

 ۱۰................................................................. األهمية الجمالية للطابع العمراني ٤-۱-۲ 

 ۱۰............................................................... األهمية التاريخية للطابع العمراني ٥-۱-۲ 

 ۱۱........................................................................ العوامل المؤثرة على الطابع العمراني ۱-۳

 ۱۱................................................................................... العوامل الطبيعية ۱-۳-۱ 

 ۱۱.................................................................... العوامل الجغرافية ۱-۳-۱-۱  

 ۱۳...................................................................... عوامل المناخيةال ۱-۳-۱-۲  

 ۱٤.................................................................................. العوامل اإلنسانية ۱-۳-۲ 

 ۱٤........................................................................ العوامل الدينية ۱-۳-۲-۱  

 ۱٤................................................................... العوامل اإلجتماعية ۱-۳-۲-۲  

 ۱٥....................................................................... العوامل الثقافية ۱-۳-۲-۳  

 ۱٦.................................................................. العوامل التكنولوجية ٤-۱-۳-۲  

 ۱۷................................................................... العوامل اإلقتصادية ٥-۱-۳-۲  

 ۱۸....................................................................................... مفردات الطابع العمراني ٤-۱

 ۱۸............................................................................... حجم ووظيفة المدينة ۱-٤-۱ 

 ۱۸..............................................................الخلفية التاريخية للمدينة  ۱-۱-٤-۱  

 ۱۸...................................................األنشطة والوظائف واالستعماالت  ۱-۲-٤-۱  

 ۱۹......................................................................... التفاعل مع البيئة المحيطة ۲-٤-۱ 

 ۱۹........................................................وتشكيل األرض  الطبوغرافيا ۲-۱-٤-۱  

 ۱۹.........................................................................المناخ المحلي  ۲-۲-٤-۱  

 ۱۹.........................................................العناصر الطبيعية والتشجير  ۲-۳-٤-۱  

 ۱۹.................................................................................. التشكيل العمراني ۳-٤-۱ 

 ۱۹) .....................................الصورة البصرية الذهنية ( التكوين البصري  ۳-۱-٤-۱  

 ۲۰.............................................................................المسارات     -

 ۲۰.................................................................................الحدود     -

 ۲۰................................................................................األحياء     -

 ۲۰.................................................................اإللتقاء أو العقد نقاط     -

 ۲۰.....................................................................العالمات المميزة     -

 ۲۰......................................................................النسيج العمراني  ۳-۲-٤-۱  
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 الفهارس فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةدراسة تطبيقية ل

 

  ج
 

 ۲۰.............................................................تصنيف النسيج العمراني     -
 ۲۲...................................................دراسة شبكة الشوارع والفراغات  ۳-۳-٤-۱  
 ۲۲........................................................................خطوط السماء  ٤-۳-٤-۱  
 ۲۳.............................................................................................. المباني ٤-٤-۱ 
 ۲۳................................................................................التشكيل  ۱-٤-٤-۱  
 ۲٤......................................................................المقياس والنسب  ۲-٤-٤-۱  
 ۲٤...............................................................................المسامية  ۳-٤-٤-۱  
 ۲٤......................................................التفاصيل ومواد البناء واأللوان  ٤-٤-٤-۱  
 ۲٥.......................................................................................... إدراك البيئة العمرانية ٥-۱
 ۲٥...................................................................... إدراك البيئة العمرانية أهمية ۱-٥-۱ 
 ۲٥..................................................................... مراحل إدراك البيئة العمرانية ۲-٥-۱ 
 ۲٦...........................................................البيئة العمرانية العوامل المؤثرة على إدراك ۳-٥-۱ 

 ۲۷................................................................................................ خالصة الفصل األول 
 
 

 قناة السويسمدن العمراني لتطوراللنشأة ولالبعد التاريخي : الفصل الثاني

 

 ۲۷......................................................................................ومحتويات الفصل الثاني أهداف

 ۲۹................................................................................................................المقدمة 

 ۳۰...................................................................................الجيولوجية الموقع من الجهة  ۲-۱
 ۳۱.............................................................. دراسة تأثير قناة السويس على المنطقة عمرانيا ۲-۲
 ۳۱.................................................... انبذه تاريخية عن نشأة قناة السويس وتطوره ۲-۲-۱ 
 ۳۲.............................................م .ق ۱۸۷٤قناة الملك سنوسرت الثالث  ۲-۲-۱-۱  
 ۳۲..................................................م .ق ۱۳۱۰قناة الملك سيتي األول  ۲-۲-۱-۲  
 ۳۲....................................................م .ق ٦۱۰ة الملك نخاو الثاني قنا ۲-۲-۱-۳  
 ۳۲.....................................................م .ق ٥۱۰قناة الملك دارا األول  ٤-۲-۲-۱  
 ۳۲.....................................................م .ق ۳۳۲قناة اإلسكندر األكبر   ٥-۲-۲-۱  
 ۳۲.....................................................م .ق ۲۸٥قناة بطليموس الثاني   ٦-۲-۲-۱  
 ۳۳.......................................................م  ۹۸قناة اإلمبراطور تراجان  ۲-۲-۱-۷  
 ۳۳...........................................................م  ٦٤۲قناة أمير المؤمنين  ۲-۲-۱-۸  
 ۳۳............................................م  ۱۷۹۸قناة السويس والحملة الفرنسية  ۲-۲-۱-۹  
 ۳٥.............................................مو مدن قناة السويس أثر قناة السويس في ظهور ون ۲-۲-۲ 
 ۳٦...................................................دور القناة في نمو مدينة بورسعيد  ۲-۲-۲-۱  
 ۳٦................................................دور القناة في نمو مدينة اإلسماعيلية  ۲-۲-۲-۲  

 ۳۷....................................................دور القناة في نمو مدينة السويس  ۲-۲-۲-۳  

 ۳۸....................................................م قناة السويس وأقاليم الجمهورية العالقة اإلقليمية بين إقلي ۲-۳
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 الفهارس فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةدراسة تطبيقية ل

 

  ح
 

 ۳۸.......................................................................التعريف بإقليم قناة السويس  ۲-۳-۱ 
 ۳۸....................................................................المح الطبيعية واإلدارية الم -أ  
 ۳۹..............................................................................المالمح السكانية  -ب  
 ٤۰.............................................................................المالمح العمرانية  -ج  
 ٤۱...............................................................ارد الطبيعية والعمرانية لإلقليم المو ۲-۳-۲ 
 ٤۱.....................................................................الموارد الطبيعية األرضية  -أ  

 ٤۱....................................................................المحميات الطبيعية     -
 ٤۲.....................................................................األمطار والسيول     -
 ٤۲......................................................................الموارد التعدينية     -
 ٤۲.....................................................................الموارد الزراعية     -
 ٤۲.......................................................................الموارد األثرية     -

 ٤۲............................................................................الموارد العمرانية  -ب  
 ٤٤.....................................................................................األساسية  البنية ۲-۳-۳ 

 ٤٤....................................................................................شبكة الطرق    -
 ٤٥...........................................................................شبكة السكك الحديدية    -
 ٤٥.....................................................................................النقل المائي    -
 ٤٥.....................................................................................وي النقل الج   -
 ٤۷............................................................................التعريف العمراني بمنطقة الدراسة  ٤-۲
 ٤۷......................................................طبيعية واإلدارية لمنطقة الدراسة المالمح ال ۱-٤-۲ 
 ٤۷....................................................................محافظة بورسعيد   ۱-۱-٤-۲  
 ٤۸......................................................................محافظة السويس  ۱-۲-٤-۲  
 ٤۹..................................................................محافظة اإلسماعيلية  ۱-۳-٤-۲  
 ٥۱...................................................................................مح السكانية المال ۲-٤-۲ 
 ٥۱.....................................................................محافظة بورسعيد  ۲-۱-٤-۲  
 ٥۱......................................................................محافظة السويس  ۲-۲-٤-۲  
 ٥۲..................................................................محافظة اإلسماعيلية  ۲-۳-٤-۲  
 ٥۲..................................................................................العمرانية  المالمح ۳-٤-۲ 
 ٥۲.....................................................................محافظة بورسعيد  ۳-۱-٤-۲  
 ٥۳......................................................................محافظة السويس  ۳-۲-٤-۲  
 ٥۳..................................................................محافظة اإلسماعيلية  ۳-۳-٤-۲  
 ٥۳.....................................................................................البنية األساسية  ٤-٤-۲ 
 ٥۳.....................................................................فظة بورسعيد محا ۱-٤-٤-۲  
 ٥۳......................................................................محافظة السويس  ۲-٤-٤-۲  
 ٥۳..................................................................محافظة اإلسماعيلية  ۳-٤-٤-۲  

 ٥٥................................................................................................خالصة الفصل الثاني 
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 الطابع العمراني لمدينة بورسعيد: الفصل الثالث

 

 ٥٦.....................................................................................أهداف الفصل الثالث ومحتوياته 
 ٥۷......................................................نشأة العمران بمدينة بورسعيد لنهاية القرن الثامن عشر  ۳-۱
 ٥۹..............................................................................التطور العمراني لمدينة بورسعيد  ۳-۲
 ٦۰...............................................................مراحل نمو الكتلة العمرانية للمدينة  ۳-۲-۱ 
 ٦۰.....................م ۱۹۲۹المرحلة األولى منذ نشأة العمران بالمدينة حتى عام   ۳-۲-۱-۱  
 ٦۱................................................م ۱۹٥٥ – ۱۹۳۰المرحلة من عام   ۳-۲-۱-۲  
 ٦۱................................................م ۱۹۸۰ – ۱۹٥٦المرحلة من عام   ۳-۲-۱-۳  
 ٦۱.................................................م ۲۰۰۷ - ۱۹۸۱المرحلة من عام   ٤-۳-۲-۱  
 ٦۱...........................................................................اتجاهات النمو العمراني  ۳-۲-۲ 
 ٦۲) ........................................الهيكل العمراني للمدينة( دراسات الوضع الراهن لمدينة بورسعيد ۳-۳
 ٦۲..................................................................التقسيم اإلداري لمدينة بورسعيد  ۳-۳-۱ 
 ٦۳............................................................................حي شرق   ۳-۳-۱-۱  
 ٦٤...........................................................................حي العرب   ۳-۳-۱-۲  
 ٦٥.........................................................................حي بورفؤاد   ۳-۳-۱-۳  
 ٦٦...........................................................................حي المناخ   ٤-۳-۳-۱  
 ٦۷.......................................................................حي الضواحي   ٥-۳-۳-۱  
 ٦۷..........................................................................حي الجنوب   ٦-۳-۳-۱  
 ٦۸..........................................................................حي الزهور   ۳-۳-۱-۷  
 ٦۹........................................................................توزيع اإلستعماالت للمدينة  ۳-۳-۲ 
 ۷۰..................................................................االستعماالت السكنية  ۳-۳-۲-۱  
 ۷۰................................................................االستعماالت التجارية  ۳-۳-۲-۲  
 ۷۰...............................................................االستعماالت الصناعية  ۳-۳-۲-۳  
 ۷۱.......................................................االستعمال السياحي والترفيهي  ٤-۳-۳-۲  
 ۷۱.........................................أنماط المباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة بورسعيد  ۳-۳-۳ 
 ۷۲........................................................................منطقة اإلفرنج  ۳-۳-۳-۱  
 ۷٥....................................................................منطقة حي العرب  ۳-۳-۳-۲  
 ۷٦...........................................مناطق إسكان العاملين بهيئة قناة السويس  ۳-۳-۳-۳  
 ۷۸.............................................................مناطق اإلسكان التعاوني  ٤-۳-۳-۳  
 ۸۰............................................................مناطق اإلسكان الحكومي  ٥-۳-۳-۳  
 ۸۲.............................................................مناطق اإلسكان السياحي  ٦-۳-۳-۳  
 ۸۳................................................................ة على مستوى المدينالطابع العمراني  مفردات ٤-۳
 ۸٤...............................................................................حجم ووظيفة المدينة  ۱-٤-۳ 
 ۸٤........................................................................الخلفية التاريخية للمدينة -أ  
 ۸٥..........................................................األنشطة والوظائف واالستعماالت  -ب  
 ۸٦.........................................................................التفاعل مع البيئة المحيطة  ۲-٤-۳ 



 القنـاةالطـابع العمرانى لمدن 
 الفهارس فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةدراسة تطبيقية ل

 

  د
 

 ۸٦.................................................................ألرض الطبوغرافيا وتشكيل ا -أ  
 ۸۷................................................................................................خالصة الفصل الثالث 

 

 سالطابع العمراني لمدينة السوي: الفصل الرابع
 

 ۸۹....................................................................................الفصل الرابع أهداف ومحتويات 
 ۹۰...................................................... نشأة العمران بمدينة السويس لنهاية القرن الثامن عشر ۱-٤
 ۹۲..............................................................................التطور العمراني لمدينة السويس  ۲-٤
 ۹۲..............................................................مراحل نمو الكتلة العمرانية للمدينة  ۲-۱-٤ 
 ۹۲....................................................م ۱۹٦۷ما قبل : المرحلة األولى  ۲-۱-۱-٤  
 ۹۲.................................م ۱۹۸٦ – ۱۹٦۷الفترة من عام : المرحلة الثانية  ۲-۱-۲-٤  
 ۹۳.................................م ۱۹۹٦ – ۱۹۸٦الفترة من عام : المرحلة الثالثة  ۲-۱-۳-٤  
 ۹۳...............................م ۲۰۰۷ – ۱۹۹٦الفترة من عام : المرحلة الرابعة  ٤-۲-۱-٤  
 ۹٤.........................................................................اتجاهات النمو العمراني   ۲-۲-٤ 
 ۹٥) .........................................الهيكل العمراني للمدينة ( دراسة الوضع الراهن لمدينة السويس  ۳-٤
 ۹٥................................................................التقسيم اإلداري لمحافظة السويس  ۳-۱-٤ 
 ۹٦.........................................................................حي السويس   ۳-۱-۱-٤  
 ۹۷........................................................................حي األربعين   ۳-۱-۲-٤  
۹۸............................................................................حي فيصل  ۳-۱-۳-٤  
 ۹۹.............................................................................حي عتاقة  ٤-۳-۱-٤  
 ۱۰۰.........................................................................حي الجنابن  ٥-۳-۱-٤  
 ۱۰۱......................................................................توزيع االستعماالت للمدينة  ۳-۲-٤ 
 ۱۰۲.....................................................................المناطق السكنية  ۳-۲-۱-٤  
 ۱۰۲..........................................................الخدمات والمرافق العامة  ۳-۲-۲-٤  
 ۱۰۲...................................................................األراضي الفضاء  ۳-۲-۳-٤  
 ۱۰۲.............................................................االستعماالت الصناعية  ٤-۳-۲-٤  
 ۱۰۲..............................................................المناطق الحرة العامة  -أ   
 ۱۰۲..........................................................المناطق الحرة الخاصة  -ب   
 ۱۰۲........................................................مناطق اإلستثمار الداخلي  -ج   
 ۱۰۲..........................................المنطقة الصناعية شمال خليج السويس  -د   
 ۱۰۳............................أنماط المباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة السويس  ۳-۳-٤ 
 ۱۰٤..........................................................منطقة بورتوفيق  ۳-۳-۱-٤  
 ۱۰٥...............................منطقة حي فيصل ومناطق بحي السويس  ۳-۳-۲-٤  
 ۱۰٦.......................................منطقة حي األربعين وحي المعمل  ۳-۳-۳-٤  
 ۱۰۷............................................................منطقة الصباح  ٤-۳-۳-٤  
 ۱۰۸..............................................................مفردات الطابع العمراني على مستوى المدينة  ٤-٤
 ۱۰۹.................................................................حجم ووظيفة المدينة  ۱-٤-٤ 
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 ۱۰۹...........................................................الخلفية التاريخية للمدينة  -أ   
 ۱۱۰..............................................األنشطة والوظائف واالستعماالت  -ب   
 ۱۱۱.............................................................مع البيئة المحيطة التفاعل  ۲-٤-٤  
 ۱۱۱.....................................................الطبوغرافيا وتشكيل األرض  -أ   
 ۱۱۲....................................................................المناخ المحلي  -ب   
 ۱۱۲................................................................العناصر الطبيعية  -ج   

 ۱۱۳..............................................................................................خالصة الفصل الرابع 
 

 سماعيليةالطابع العمراني لمدينة اإل: الفصل الخامس

 
 ۱۱٥................................................................................. أهداف ومحتويات الفصل الخامس

 ۱۱٦.................................................ماعيلية لنهاية القرن الثامن عشر نشأة العمران بمدينة اإلس ۱-٥
 ۱۱۸.........................................................................لمدينة اإلسماعيلية  طور العمرانيالت ۲-٥
 ۱۲۰.............................................................ل نمو الكتلة العمرانية للمدينة مراح ۲-۱-٥ 
 ۱۲۰...................م ۱۹٤۰حتى عام المرحلة األولى منذ نشأة العمران بالمدينة   ۲-۱-۱-٥  
 ۱۲۱.....................م ۱۹۷٦إلى عام  ۱۹٤۱المرحلة الثانية في الفترة من عام   ۲-۱-۲-٥  
 ۱۲۱.....................م ۲۰۰۲إلى عام  ۱۹۷٦المرحلة الثالثة في الفترة من عام   ۲-۱-۳-٥  
 ۱۲۱......................................................................... إتجاهات النمو العمراني ۲-۲-٥ 
 ۱۲۲................................... )الهيكل العمراني للمدينة( دراسات الوضع الراهن لمدينة اإلسماعيلية  ۳-٥
 ۱۲۲.............................................................قسيم اإلداري لمدينة اإلسماعيلية الت ۳-۱-٥ 
 ۱۲۳............................................................................حي أول   ۳-۱-۱-٥  
 ۱۲٤.............................................................................حي ثان   ۳-۱-۲-٥  
 ۱۲٥...........................................................................حي ثالث   ۳-۱-۳-٥  
 ۱۲۷...................................................................... توزيع اإلستعماالت للمدينة ۳-۲-٥ 
 ۱۲۷................................................................اإلستعماالت السكنية  ۳-۲-۱-٥  
 ۱۲۸................................................لمناطق التجارية والخدمات العامة ا ۳-۲-۲-٥  
 ۱۲۹..................................................................عية المناطق الصنا ۳-۲-۳-٥  
 ۱۳۰...................................................................المناطق السياحية  ٤-۳-۲-٥  
 ۱۳۰....................................حيز العمراني لمدينة اإلسماعيلية أنماط المباني السائدة بال ۳-۳-٥ 
 ۱۳۱.................................................................منطقة حي اإلفرنج  ۳-۳-۱-٥  
 ۱۳۳...................................................................منطقة الشيخ زايد  ۳-۳-۲-٥  
۱۳٤..............................................................منطقة المحطة الجديدة  ۳-۳-۳-٥  
 ۱۳٦...................................................................حي السالم منطقة  ٤-۳-۳-٥  
 ۱۳۷.............................................................منطقة أرض الجمعيات  ٥-۳-۳-٥  
 ۱۳۸..........................................................مناطق اإلسكان الحكومي  ٦-۳-۳-٥  
 ۱٤۰................................................................ابع العمراني لمدينة اإلسماعيلية الط مفردات ٤-٥
 ۱٤۱.....................................مفردات الطابع العمراني على مستوى مدينة اإلسماعيلية  ۱-٤-٥ 
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 ۱٤۱................................................................حجم ووظيفة المدينة  ۱-۱-٤-٥  
 ۱٤۳..........................................................التفاعل مع البيئة المحيطة  ۱-۲-٤-٥  
 ۱٤٤.) .......................۱(مفردات الطابع العمراني لمدينة اإلسماعيلية على مستوى قطاع  ۲-٤-٥ 
 ۱٤٤...................................................................التشكيل العمراني  ۲-۱-٤-٥  
 ۱٥۰...............................................................................المباني  ۲-۲-٤-٥  

 ۱٥۱............................................................................................خالصة الفصل الخامس 
 

 ۱٥۳................................................................................................................النتائج 
 ۱٥٤...........................................................................................................التوصيات 

 ۱٥٦.............................................................................................................المراجع 
 ۱٦۱.............................................................................................................الملخص 
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 فهرس األشكال

 
 

 مفهوم الطابع العمراني والعوامل المؤثرة عليه: الفصل األول

 

 ۳ .................... رسم توضيحي للتعاريف المرتبطة بالطابع العمراني من األشمل إلى األخص) ۱ -۱(شكل 
 ٤................................................................ رسم توضيحي ألبعاد الطابع العمراني) ۲ -۱(شكل 
 ٥................................ مدينة سيدي بوسعيد بتونس ذات الهوية المعمارية المميزة بصريا) ) ۳ -۱(شكل 
 ٦................................................. ببورسعيد بورفؤادعناصر التشكيل العمراني بميدان ) ٤ -۱(شكل 
 ۷) ......................................حديقة المدينة(نت لويس بواشنطن الفراغ الخارجي لمدينة سا) ٥ -۱(شكل 
 ۷........................................... الفراغ الداخلي للمتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة) ٦ -۱(شكل 
 ۷............................................... الفراغ الداخلي بمحطة ركاب ترام الرمل باإلسكندرية) ۷ -۱(شكل 
 ۸.................................................المحكمة الدستورية العليا وتأثرها بالطابع الفرعوني ) ۸ -۱(شكل 
 ۸............................................ قرية نوبية على ضفاف النيل وروحها العمرانية المميزة) ۹ -۱(شكل 
 ۸............. مفردات العمارة النوبية التي تعطيها الروح المميزة لمالمحها العمرانية والمعمارية) ۱۰ -۱(شكل 
 ۹.................. الذي يميزها عن غيرها من األماكن العمارة في سيوه القديمة وطابعها الخاص) ۱۱ -۱(شكل 
 ۹............. مدينة سيدي بوسعيد بتونس لها شخصية سياحية ناتجة عن طابعها العمراني المميز) ۱۲ -۱(شكل 
 ۱۰... التكوين العمرانى للمبانى السكنية المطلة على الكورنيش بمنطقة محطة الرمل باالسكندرية) ۱۳ -۱(شكل 
 ۱۰............................................................... التطور العمراني لمنطقة ترام الرمل) ۱٤ -۱(شكل 
 ۱۱............................................ رسم توضيحي العوامل المؤثرة على الطابع العمراني) ۱٥ -۱(شكل 
 ۱۱......................قرية الخرايبة مدينة مأرب اليمن -تشكيل الطابعتأثير العوامل البيئية على ) ۱٦ -۱(شكل 
 ۱۲.......................................... صورة توضح تأثير التضاريس بمدينة مكناس،المغرب) ۱۷ -۱(شكل 
 ۱۲...............اكتساب مدينة اإلسكندرية الطابع الشريطي لوقوعها على ساحل البحر المتوسط ) ۱۸ -۱(شكل 
 ۱۲............................... أمثلة لألنماط العمرانية، تأثير العوامل الطبوغرافية على العمران )۱۹ -۱(شكل 
 ۱۳.............................................. أمثلة لألنماط العمرانية ، تأثير المناخ على العمران) ۲۰ -۱(شكل 
 ۱۳....................... على الطابع العمراني لمدينة أمستردام) األمطار(عوامل المناخية تأثير ال) ۲۱ -۱(شكل 
 النسيج المتضام لمدينة الرياض وأنماط الفراغات والشوارع المنكسرة بها لتحقيق الخصوصية )۲۲-۱(شكل 

 ۱۳.................................................................... )عمارة المناطق الحارة(والظالل      
     تحقيق الخصوصية معماريا عن طريق توجيه كتل المباني وتجميعها، واستخدام الردود في منطقة ) ۲۳ -۱(شكل 

 ۱٤.................................................................بقريةالجندول باإلسماعيلية الفيالت         
يوضح اختالف الطابع العمراني بإختالف خصائص السكان منطقة العمارات بإسكان العاملين ) ۲٤ -۱(شكل 

 ۱٥................................................................. بهيئة قناة السويس بحي الشيخ زايد        
 ۱٥..... مراني بإختالف خصائص السكان إسكان المحافظة بمنطقة الشيخ زايداختالف الطابع الع) ۲٥ -۱(شكل 
 ۱٦...... الكوليزم بمدينة روما بإيطاليا وهو رمز إبداع االمبراطورية الرومانية لتثقيف المجمتمع) ۲٦ -۱(شكل 
 ۱٦...... لمدينة دبي تأثير التوجهات الفكرية الغربية والعوامل التكنولوجية على الطابع العمراني)  ۲۷ -۱(شكل 
 ۱٦.......................استخدام التكنولوجيا الذكية في مجمع عمائر باتري بارك سيتي بنيويورك) ۲۸ -۱(شكل 
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قطع األراضي المطلة على النيل وإستغاللها في الوظائف اإلدارية والسياحية إلرتفاع أسعار ) ۲۹ -۱(شكل 
 ۱۷......................................................................................... األراضي بها        
 

 ۱۸.................................................................. رسم توضيحي لمفردات الطابع العمراني )۳۰ -۱(شكل 
 ۱۹...............................بالرياض وتأثرها بالمناخ المحلي  تصميم مسارات الحركة بحي السفارات) ۳۱ -۱(شكل  

 ۲۱ ......................................... أنواع النسيج العمرانى تبعا للعالقة بين الكتل والفراغات )۳۲ -۱(شكل 
 ۲۱.................................................... أنواع النسيج العمرانى تبعا لمستوى التحضر)  ۳۳ -۱(شكل 
 ۲۲...........................................أنواع األنسجة العمرانية تبعا لشبكة ومسارات الحركة ) ۳٤ -۱(شكل 
 ۲۲...................................... )منطقة بحري. ( عدم إتزان خط السماء بمدينة اإلسكندرية) ۳٥ -۱(شكل 
 ۲۳....................................................................................... تصنيف المباني) ۳٦-۱(شكل 
 ۲٤.....................ندن تأثير المقياس والنسب والمسامية على الطابع العمراني لحي تشيلسيا بل) ۳۷ -۱(شكل 
 ۲٤.....مراني ألحد شوارع مدينة امستردام ن على الطابع العتأثير التفاصيل ومواد البناء واأللوا) ۳۸ -۱(شكل 
 ۲٤.......................على طابع مدينة يافع اليمنية ) الحجر( تأثير استخدام مواد البناء المحلية ) ۳۹ -۱(شكل 

 

 البعد التاريخي للنشأة والتطور العمراني لمدن قناة السويس: الفصل الثاني

  

 ۳۰...........................................م ۱۸۱۸لسويس ودلتا نهر النيل عام منطقة قناة اخريطة ) ۱ -۲(شكل 
 ۳۱.......................... قناة سيزوستريس وهي أول قناة ُحفرت في عهد الملك سنوسرت الثالث) ۲ -۲(شكل 
 ۳۳.............................................................................. قناة االمبراطور تراجان) ۳ -۲(شكل 
     الرجاء خريطة العالم ومسارات المالحة الدولية وعالقتها بمحور قناة السويس وطريق رأس ) ٤ -۲(شكل 

 ۳٤.................................................................................................الصالح       
خريطة مقارنة لموقع قناة السويس توضح موقع قناة السويس والمدن القديمة وأفرع النيل الماره ) ٥ -۲(شكل 

 ۳٥...................................... بمنطقة القنال ،وموقع قناة السويس والمدن القائمة علية حاليا       
 ۳٦..................................... المدينة ومحور القناةلقطة علوية لمدينة بورسعيد توضح نواة ) ٦ -۲(شكل 
 ۳۷.............................م،  في عهد الخديوي إسماعيل ۱۸٦۹ مراسم افتتاح قناة السويس عام) ۷ -۲(شكل 
 ۳۷........ة السويس بعد إفتتاح قناة السويس خريطة توضح مناطق ظهور التجمعات السكنية بمدين) ۸ -۲(شكل 
 ۳۷............................................وعملية تغذية البواخر بالمازوت  صورة لخليج السويس) ۹ -۲(شكل 
 ۳۸.......................................... خريطة التقسيم اإلداري ألقاليم جمهورية مصر العربيه) ۱۰ -۲(شكل 
 ۳۸........................................................ ليم قناة السويسخريطة الحدود اإلدارية إلق) ۱۱ -۲(شكل 
 ٤۰............................ التوزيع النسبي والتركيب الحضري الريفي لسكان إقليم قناة السويس) ۱۲ -۲(شكل 
اوية إلى األراضي التوزيع النسبي لمساحات أراضي محافظات اإلقليم ونسبة األراضي الصحر) ۱۳ -۲(شكل 

 ٤۰.....................................................................................بالسكان المأهولة         
 ٤۱............................................ خريطة مناطق المحميات الطبيعية بإقليم قناة السويس) ۱٤ -۲(شكل 
 ٤۱................................................... مناطق األمطار على إقليم قناة السويسخريطة ) ۱٥ -۲(شكل 
 ٤۲............................................................... المناطق التعدينية بإقليم قناة السويس) ۱٦ -۲(شكل 
 ٤۲................................................. السويسمناطق اإلستصالح الزراعي  بإقليم قناة ) ۱۷ -۲(شكل 
 ٤۳............................................................. المناطق الصناعية  بإقليم قناة السويس) ۱۸ -۲(شكل 
 ٤٤...................................ناة السويس بمحافظة اإلسماعيلية كوبري السالم المعلق على ق) ۱۹ -۲(شكل 
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 ٤٤................................................... كوبري الفردان المتحرك بمحافظة اإلسماعيلية) ۲۰ -۲(شكل 
خريطة توضح شبكة الطرق اإلقليمية وخطوط السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية إلقليم ) ۲۱ -۲(شكل 

 ٤٦.......................................................................................قناة السويس   
خريطة توضح حدود محافظة بورسعيد وعالقتها بمحافظات إقليم قناة السويس، وخطوط الطول ) ۲۲ -۲(شكل 

 ٤۷.................................................................................. ودوائر  العرض  
 ٤۷........................................... خريطة توضح التقسيم اإلداري ألحياء مدينة بورسعيد) ۲۳ -۲(شكل 
خريطة توضح حدود محافظة السويس وعالقتها بمحافظات إقليم قناة السويس، وخطوط الطول ) ۲٤ -۲(شكل 

 ٤۸................................................................................... ودوائر العرض  
 ٤۸............................................ خريطة توضح التقسيم اإلداري ألحياء مدينة السويس) ۲٥ -۲(شكل 
 خريطة توضح حدود محافظة اإلسماعيلية وعالقتها بمحافظات إقليم قناة السويس، وخطوط ) ۲٦ -۲(شكل 

 ٤۹........................................................................... ول ودوائر العرضالط  
 ٤۹........................................ خريطة توضح التقسيم اإلداري ألحياء مدينة اإلسماعيلية) ۲۷ -۲(شكل 
إلى إقليم قناة السويس ) اإلسماعيلية  -ويسالس -بورسعيد( ديجرام يوضح نسب مساحة محافظة ) ۲۸ -۲(شكل 

 ٥۰................................................................................. والجمهورية         
ديجرام نسبة توزيع سكان المحافظة إلى إجمالي حجم سكان إقليم قناة السويس، و حجم سكان ) ۲۹ -۲(شكل 

 ٥۲........................................................................................ الجمهورية  
 ٥٤..................... خريطة توضح شبكة النقل والطرق اإلقليمية بمحافظات إقليم قناة السويس) ۳۰ -۲(شكل 
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 ٥۷.............................................................. م۱۸٦۲األولى لحي العرب عام النواة ) ۱ -۳(شكل 
    قسمين وهما حي اإلفرنج وحي م، وتقسيمها إلى ۱۸٦۷التخطيط الشبكي لمدينة بورسعيد عام ) ۲ -۳(شكل 

 ٥۷.................................................................................................العرب        
م،  وندرة األراضي غرب حي المناخ والموقع المقترح ۱۹۰۳الحيز العمراني لبورسعيد حتى عام ) ۳ -۳(شكل 

 ٥۸.......................................................................................... لحي بورفؤاد      
 ٥۹.................................................... المناطق األربع التي قسمت إليها مدينة بورفؤاد) ٤ -۳(شكل 
 ٥۹.............................دينة بورسعيد والمحددات الطبيعية خريطة الكتلة العمرانية الحالية لم) ٥ -۳(شكل 
 ٦۰..................................................... نة بورسعيدمراحل تطور الكتلة العمرانية لمدي) ٦ -۳(شكل 
 ٦۱............................................ خريطة توضح محاور النمو العمراني لمدينة بورسعيد) ۷ -۳(شكل 
 ٦۲............................... ۲۰۰۷عيد عام خريطة توضح التقسيم اإلداري ألحياء مدينة بورس) ۸ -۳(شكل 
 ٦۳................................................. خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي شرق) ۹ -۳(شكل 
خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ) ۱۰ -۳(شكل 

 ٦۳............................................................................................... شرق  
 ٦٤............................................... خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي العرب) ۱۱-۳(شكل 
إلى المواقع المختلفة لحي  ر حركة الوصولخريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاو) ۱۲ -۳(شكل 

 ٦٤.............................................................................................العرب   
 ٦٥............................................. خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي بورفؤاد) ۱۳ -۳(شكل 
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خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ) ۱٤ -۳(شكل 
 ٦٥............................................................................................ بورفؤاد  

 ٦٦............................................... خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي المناخ) ۱٥ -۳(شكل 
خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ) ۱٦ -۳(شكل 

 ٦٦..............................................................................................المناخ   
 ٦۷...........................................طور النسيج العمراني لحي الضواحي خريطة توضح ت) ۱۷ -۳(شكل 

خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ) ۱۸ -۳(شكل  
 ٦۷......................................................................................... الضواحي  

 ٦۸............................................. خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي الزهور) ۱۹ -۳(شكل 
إلى المواقع المختلفة لحي خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول ) ۲۰ -۳(شكل 

 ٦۸............................................................................................الزهور   
 ٦۹............................................. خريطة توزيع استعماالت األراضي لمدينة بورسعيد) ۲۱ -۳(شكل 
 ۷۱................................... مناطق أنماط المباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة بورسعيد) ۲۲ -۳(شكل 
 ۷۲...................................... نطاق منطقة اإلفرنج وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق) ۲۳ -۳(شكل 
 ۷۳................................ لقطة علوية للمدينة و عالقة المناطق السكنية بالرصيف الشمالي) ۲٤ -۳(شكل 
 ۷۳................................................... ۲۰۰۹م وعام ۱۹۲۰مبنى سيمون آرزت عام ) ۲٥ -۳(شكل 
 م ويظهر بهما إستخدام الحجارة ۲۰۰۹م وعام ۱۹۱۰المباني المطلة على قناة السويس عام ) ۲٦ -۳(شكل 

 ۷۳................................................. كأساس لإلنشاء واألخشاب للتراسات الخارجية  
 ۷٤...........................المعمارية الغربية  أحد المباني السكنية التي يظهر بها استخدام الطرز) ۲۷ -۳(شكل 
 ۷٤......... أمتار  ٤استخدام الحجارة والخرسانة المسلحة في اإلنشاء وزيادة إرتفاع الدور إلى )  ۲۸ -۳(شكل 
 ۷٥.....................................................واكي لممرات المشاه أسفل المباني م الباستخدا) ۲۹ -۳(شكل 
 ۷٥................................. استخدام البواكي أسفل المباني وفصل حركة المشاه عن اآلليات) ۳۰ -۳(شكل 
 ۷٥................. لمباني داخل النطاقخريطة توضح نطاق منطقة حي العرب وأهم الشوارع وا) ۳۱ -۳(شكل 
 ۷٦........................................................................ م۱۹۳۰شارع الفاروق عام ) ۳۲ -۳(شكل 
 ۷۷........................................... المستويات المختلفة لفيالت العاملين بهيئة قناة السويس) ۳۳ -۳(شكل 
 خريطة توضح مناطق إسكان العاملين بهيئة قناة السويس وأهم الشوارع والمباني داخل  )۳٤ -۳(شكل

 ۷۷المناطق  
 ۷۸.....................................................أحد نماذج اسكان العاملين بهيئة قناة السويس ) ۳٥ -۳(شكل 
 ۷۸..................................................... بمدينة بورسعيدأحد نماذج اإلسكان التعاوني ) ۳٦ -۳(شكل 
 ۷۹............... خريطة توضح مناطق اإلسكان التعاوني وأهم الشوارع والمباني داخل المناطق )۳۷ -۳(شكل 
 ۸۰.............. خريطة توضح مناطق اإلسكان الحكومي وأهم الشوارع والمباني داخل المناطق) ۳۸ -۳(شكل 
 ۸۱..............................................النماذج المختلفة لإلسكان الحكومي بمدينة بورسعيد  )۳۹ -۳(شكل 
 ۸۲............... خريطة توضح مناطق اإلسكان السياحي وأهم الشوارع والمباني داخل المناطق) ٤۰ -۳(شكل 
 ۸۲.....................................................قرية الفيروز  –لسياحي أحد نماذج االسكان ا) ٤۱ -۳(شكل 
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  خريطة توضح تخيل لحدود خليج السويس في العصور المختلفة والمدن القائمة على طرفه ) ۱ -٤(شكل 

 ۹۰............................................................................................الشمالي   
 ۹۱.....خريطة توضح مسار ترعة السويس وخروجها من ترعة اإلسماعيلية وتجاه ترعة بورسعيد) ۲ -٤(شكل 
 ۹۲...............................طبيعية دينة السويس والمحددات الخريطة الكتلة العمرانية الحالية لم) ۳ -٤(شكل 
 ۹۳........................................ خريطة توضح مراحل نمو الكتلة العمرانية لمدينة السويس) ٤ -٤(شكل 
 ۹٤......الكتلة العمرانية لمدينة السويس  خريطة محاور النمو العمراني لمدينة السويس، ومحددات) ٥ -٤(شكل 
 ۹٥.............................................................خريطة التقسيم اإلداري ألحياء السويس ) ٦ -٤(شكل 
 ۹٦...............................................خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي السويس ) ۷ -٤(شكل 
خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ) ۸ -٤(شكل 

 ۹٦............................................................................................ السويس  
 ۹۷..............................................ور النسيج العمراني لحي األربعين خريطة توضح تط) ۹ -٤(شكل 
خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ) ۱۰ -٤(شكل 

 ۹۷........................................................................................... األربعين  
 ۹۸............................................... ريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي فيصلخ) ۱۱ -٤(شكل 
خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ) ۱۲ -٤(شكل 

 ۹۸.............................................................................................. فيصل  
 ۹۹................................................. خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي عتاقة) ۱۳-٤(شكل 
خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ) ۱٤ -٤(شكل 

 ۹۹.............................................................................................. عتاقة  
 ۱۰۰............................................ خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي الجناين) ۱٥ -٤(شكل 
مواقع المختلفة لحي لى الخريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إ) ۱٦ -٤(شكل 

 ۱۰۰...........................................................................................الجناين   
 ۱۰۱........................................................ خريطة توزيع استعماالت مدينة السويس) ۱۷ -٤(شكل 
 ۱۰۳.................................. لمباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة السويسمناطق أنماط ا) ۱۸- ٤(شكل 
لقطة بانورامية لمنطقة بورتوفيق، مقسمة إلى منطقة الفيالت ومنطقة العمائر ومعظمها خاص ) ۱۹ -٤(شكل 

 ۱۰٤................................................................... بالعاملين بهيئة قناة السويس  
 ۱۰٤................ خريطة توضح نطاق منطقة بورتوفيق  وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق) ۲۰ -٤(شكل 
 ۱۰٥.......................................................أحد نماذج االسكان الحكومي بحي فيصل ) ۲۱ -٤(شكل 
 ۱۰٥..............  نطقة حي فيصل  وأهم الشوارع والمباني داخل النطاقخريطة توضح نطاق م) ۲۲ -٤(شكل 
 ۱۰٦......................... يظهر فيه طابع المباني السكنية العشوائية، ميدان األربعين بالمحافظة )۲۳ -٤(شكل 
 داخل النطاقخريطة توضح نطاق منطقة حي األربعين، منطقة المعمل وأهم الشوارع والمباني ) ۲٤ -٤(شكل 

.......................................................................................................................۱۰٦ 
 ۱۰۷......................... صورة توضح النسيج العشوائي المتضام لمنطقة الفرزبحي األربعين) ۲٥ -٤(شكل 
 ۱۰۷............................... قة الصباح واستخدام الحجر في التشطيبات الخارجيةمباني منط) ۲٦ -٤(شكل 
 ۱۰۷..................................................استخدام الوحدة النمطية بمباني منطقة الصباح ) ۲۷ -٤(شكل 
 ۱۰۸................... داخل النطاقخريطة توضح نطاق منطقة الصباح وأهم الشوارع والمباني ) ۲۸ -٤(شكل 
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خريطة التخطيط المبدئي لمدينة اإلسماعيلية موضح عليها ترعة اإلسماعيلية وبحيرة التمساح وخط ) ۱ -٥(شكل 
 ۱۱۷.................................................................سكة الحديد المتجه إلى القاهرة   

 ۱۱۷........................................................................م ۱۸۷۰قصر الخديوي عام ) ۲ -٥(شكل 
 ۱۱۸.........................................................صورة حديثة لفيال  ديليسبس و فوزان بك ) ۳ -٥(شكل 
 ۱۱۹........................................مدخل  شارع نجريلي الذي كان متنفسا للجاليات األجنبية ) ٤ -٥(شكل 
 ۱۱۹........................خريطة الكتلة العمرانية الحالية لمدينة اإلسماعيلية  والمحددات الطبيعية ) ٦ -٥(شكل 
 ۱۲۰.................................................اإلسماعيلية مراحل تطور الكتلة العمرانية لمدينة ) ۷ -٥(شكل 
 ۲۲۱........................................خريطة توضح محاور النمو العمراني لمدينة اإلسماعيلية ) ۸ -٥(شكل 
 ۱۲۲.. ......................م ۲۰۰۸خريطة توضح التقسيم اإلداري ألحياء مدينة اإلسماعيلية لعام ) ۹ -٥(شكل 
 ۱۲۳.................................................خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي أول) ۱۰ -٥(شكل 
خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ) ۱۱-٥(شكل 

 ۱۲٤.............................................................................................. أول  
 ۱۲٥................................................ خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي ثان) ۱۲ -٥(شكل 
حي خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة ل) ۱۳ -٥(شكل 

 ۱۲٥............................................................................................... ثان  
 ۱۲٦............................................... خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي ثالث) ۱٤ -٥(شكل 
اعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي خريطة توضح الحدود الطبيعية والصن) ۱٥ -٥(شكل 

 ۱۲٦.............................................................................................. ثالث  
 ۱۳۰..................... خريطة مناطق أنماط المباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة اإلسماعيلية) ۱٦ -٥(شكل 
 ۱۳۱....................... خريطة نطاق منطقة حي اإلفرنج وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق) ۱۷ -٥(شكل 
 ۱۳۲......................... نماذج مختلفة لفيالت إسكان العاملين بهيئة قناة السويس بحي االفرنج) ۱۸ -٥(شكل 
 إستمرارية الطابع البصرى بمنطقة الفيالت بحى صورة بانوراميه بشارع النخيل توضح ) ۱۹ -٥(شكل 

 ۱۳۲............................................................................................األفرنج  
 صورة بانوراميه شارع الجيش نجريلي سابقا توضح العمائر ذات التراسات الخشبية بحي ) ۲۰ -٥(شكل 

 ۱۳۲........................................................................................... األفرنج  
   ۱۳۳......................... خريطة نطاق منطقة الشيخ زايد وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق) ۲۱ -٥(شكل 
 ۱۳٤. ير وثبات إرتفاعات المبانىصورة علويه لشارع التجارى توضح إستمرارية عناصر التشج) ۲۲ -٥(شكل 
 شارع الشهيد محمد الدره وإستمرارية إستخدام نفس عناصر التشطيبات الخارجية وثبات ) ۲۳ -٥(شكل 

 ۱۳٤....................................................................................... االرتفاعات  
 ۱۳٤................................. االستعماالت التجارية بالدور االرضي شارع التجارى وتداخل) ۲٤ -٥(شكل 
 ۱۳٥.................... خريطة نطاق منطقة المحطة الجديدة وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق) ۲٥ -٥(شكل 
 ۱۳٥....................................................... أحد المبانى السكنية القديمة ويتضح تهالكها) ۲٦ -٥(شكل 
 ۱۳٥.............. صورة علوية توضح الحد الجنوبي لمنطقة المحطة الجديدة وترعة االسماعيلية) ۲۷ -٥(شكل 
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شارع الثالثينى والمبانى القديمة ذات التراسات واالسقف الخشبية ويتضح التنوع فى االنظمة ) ۲۸ -٥(شكل 
 ۱۳٥.......................................................... المبانى القديمةاالنشائية نتيجة إحالل   

 ۱۳٦........................ خريطة نطاق منطقة حي السالم وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق) ۲۹ -٥(شكل 
 ۱۳۷................................................... شارع الغابه الحد الشمالى لمنطقة حى السالم) ۳۰ -٥(شكل 
 ۱۳۷.................. خريطة نطاق منطقة أرض الجمعيات وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق) ۳۱ -٥(شكل 
نماذج مختلفة للتوجهات الفردية بمنطقة أرض الجمعيات ويتضح اإلختالفات على مستوى النطاق ) ۳۲ -٥(شكل 

 ۱۳۸................................................................... وال توجد إستمرارية بصرية  
 ۱۳۹................................................ التدرج فى مستويات اإلسكان بإختالف المناطق) ۳۳ -٥(شكل 
 ياء مدينة خريطة توضح حدود وأسماء القطاعات المتجانسة داخل الحدود االدارية الح) ۳٤ -٥(شكل 

 ۱٤۰......................................................................................اإلسماعيلية   
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 ۳۹........................................ إقليم قناة السويسالهيكل اإلداري والتوزيع النسبي لسكان ) ۱ -۲(جدول 
 ٥۰............................ التقسيم اإلداري لمحافظة اإلسماعيلية حتى مستوى الوحدات المحلية) ۲ -۲(جدول 
 ٥۱..................................... يوضح عدد السكان ومعدل النمو السكاني لمدن قناة السويس) ۳ -۲(جدول 

 
 

 



 القنـاةالطـابع العمرانى لمدن 
 فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

  
 

 

  ع
 

 

 المقدمة

  

للتطوير واالرتقاء  تعتبرالعمارة محورا هاما تدور في علمه العديد من المجاالت الجمالية التي خصصت 

بالذوق الفني لدى األجيال المتعاقبة، كما تعد العمارة أيضا انعكاسا صادقا لبيئة المجتمع الحضرية، والذي يضفي 

بالتبعية طابعا مميزا يختلف على مر العصور كأحد العناصر المؤثرة على النتاج البنائي للمجتمعات العمرانية، 

نا الوعي بأهمية ودراسة االنعكاسات السلبية التي تؤدي بدورها إلى حدوث ما لذا فإن إفتقاد الطابع يحتم علي

 .يسمى بالتلوث البصري وتردي القيم الجمالية للعمران

وهنا نجد أن المدينة المصرية ما هي إال نتاج لمجموعة من التفاعالت المادية والثقافية والحضارية التي  

ظروف ومحددات بيئية خاصة فأنتجت معها تجمعات عمرانية  حدثت في مساحة جغرافية معينة تحت تأثير

ومدن ذات صفات حضرية مميزة وطابع متشابه، تختلف فيما بينها من حيث الموقع والحجم والشكل والمقومات 

 .والخصائص والنشاط السكاني

ط متباينة ومع الحاجة إلى التوسع العمراني لتلبية احتياجات السكان الالزمة ظهرت صور جديدة وأنما 

من المنشآت التي أثرت بدورها على الصورة البصرية، مما كان له األثر السيئ بافتقاد األحياء السكنية لطابعها 

المميز، وأيضا ظهرت مجموعة من النطاقات غير المنظمة عمرانيا والتي قد تصل إلى حد العشوائية خارج 

، مما كان له األثر في ظهوركثير من المشاكل وداخل حدود المدن وفي كل اتجاه دون أي ضوابط تنظيمية

العمرانية ومنها الزحف العمراني على األراضي الزراعية، وإحالل وتجديد المباني المتهدمة والمتهالكة وما 

يتبعه من تغير في مخططات استعماالت األراضي، وانتشار األحياء غير المتجانسة عمرانيا، وينتج عن ذلك 

المترددين على تلك المدن التي قد يكون لها طابع مميز في بعض أحيائها كنتيجة لعوامل تأثير بصري سلبي لدى 

 .أثرت على مراحل نمو تلك المدن

ويتناول هذا البحث عبر فصوله الخمس عملية رصد للطابع العمراني لعواصم األقاليم المحيطة بمحور  

عن وجود مشروع قناة السويس والجاليات األجنبية قناة السويس وما يميز هذه المدن من طابع عمراني مميز نتج 

 .المتعددة الثقافات والمستويات اإلجتماعية التي الزمت هذه المدن لفترات زمنية طويلة

حيث كان من ضمن األهداف األساسية لهذا البحث إختيار هذه المدن لوجود عدد محدود من اإلدارات  

والتي قد تكون عملية رصد للطابع العمراني مؤثرة ومفيدة في  التي تتحكم في عملية التنمية العمرانية بها

 .التوسعات العمرانية
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                                Research problemمشكلة البحث                                    
  
نفسها على ساحة تعد إشكالية الطابع العمراني وافتقاد الهوية واألصالة من أهم المواضيع التي فرضت  

ت العمرانية نظرا لما تعكسه من أبعاد بيئية وإنسانية واجتماعية ولهذا وجدت عدة أسباب لهذا البحث لما مااالهتما
 :له من أهمية لمدن قناة السويس وأيضا أهمية للهوية والطابع المحلي في المدن العربية وذلك بسبب

 

فقدان استمرارية وتوافق الطابع العمراني للعديد من األحياء السكنية، وضياع الخصوصية، وافتقاد الهوية  -
 .االمتدادات العمرانيةالمحلية والطابع المحلي في 

 .الهدم واالستبدال العشوائي للمباني ذات القيمة في المناطق القديمة المميزة -

 .اء واألراضي الفضاءالتعدي العشوائي على المناطق الخضر -

 .بروز ظاهرة االغتراب والالانتماء في البيئات العمرانية المستحدثه داخل المدن والمستقرات القائمة وخارجها -

عدم وجود وعي كافي بمدى أهمية المناطق ذات الطابع العمراني المميز وضرورة الحفاظ عليها واالستفادة  -
 .منها

 
 :تهدف الدراسة إلى   

رصد الوضع الحالي للطابع العمراني لعواصم محافظات قناة السويس بهدف الوصول للنطاقات العمرانية  -
األكثر تميزا وتفردا لمدن القناة، وهي نطاقات ذات مظهر عمراني متميز ومتوافق مع البيئة الطبيعية 

ل دراسة تطور الكتلة العمرانية واالجتماعية وله القدرة على االستمرارية وذلك على المستوى العمراني من خال
 . وتطور أحجام السكان والوظائف واالستعماالت والتقسيم االداري للمدن ودراسة النسيج العمراني ألحياء المدن

تقديم التوصيات التي تفيد في عملية الحفاظ العمراني كأولى خطواته إلى الهيئات والمؤسسات المسئولة عن  -
 .ستمرارية الهوية العمرانية لما تبقى من رصيد قومي للمناطق العمرانية ذات القيمةعملية التنمية العمرانية ال

                                                                                  Limitationsحدود البحث  
 

).السويس-اإلسماعيلية-بورسعيد(يقوم البحث بدراسة الوضع الحالى للطابع العمرانى لحضر مدن قناة السويس   

  
 يشمل منهج البحث على

المدخل النظري ويتناول الدراسات النظرية بعرض التعاريف والمبادئ األساسية الخاصة : الجزء األول
 .البحث بموضوع

.رصد وتحليل الطابع العمراني لمدن قناة السويس من خالل الدراسات السابقة والدراسة الميدانية: الجزء الثاني

 Goals                                                                                       أهداف البحث 

                                                                                    Methodologyمنهج البحث 
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 أهداف الفصل األول

 الفصل األول محتويات

 التعرف على مفهوم الطابع العمرانى وأهميته -۱
 التعرف على العوامل المؤثرة على الطابع العمرانى بوحه عام -۲
 التعرف على مفردات الطابع العمرانى لدراسته وتحليله -۳
 التعرف على كيفية إدراك الطابع العمرانى -٤

 تعاريف مرتبطة بالطابع العمرانى  -۱

 تعريف الطابع
 العمران

 الطابع العمرانى
 الطابع المعمارى 
 الهوية العمرانية 
 النسيج العمرانى 
 التشكيل العمرانى 
 الفراغ العمرانى 

 أهمية الطابع العمرانى -۲

 األهمية الرمزية للطابع العمرانى
 األهمية الروحية للطابع العمرانى

 للطابع العمرانىاألهمية الوظيفية 
 ألهمية الجمالية للطابع العمرانىا

 األهمية التاريخية للطابع العمرانى

 العوامل المؤثرة على الطابع العمرانى -۳

 العوامل الطبيعية 
 العوامل اإلنسانية

 مفردات الطابع العمرانى -٤

 المدينة حجم ووظيفة
 التفاعل مع البيئة المحيطة 

 التشكيل العمرانى
 المبانى

 إدراك البيئة العمرانية -٥ 

 أهمية إدراك البيئة العمرانية
 مراحل إدراك البيئة العمرانية 
 العوامل المؤثرة على إدراك البيئة العمرانية 
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مدخال تمهيديا، نقف من خالله على رؤية نظرية لبعض المفاهيم العامة المتعلقة يعتبر هذا الفصل  

ثم   ،من األشمل إلى األخص بهللتعاريف المرتبطة  ي مفهوم الطابع العمراني والتعرض بموضوع البحث، وه

والذي تظهر أهميته في كونه يعمل على إبراز وتأكيد هوية المجتمعات العمرانية دراسة أهمية الطابع العمراني 

ستمرارية والتواصل الوالذي يعبر عن مدى تحقق ابما تضم من محتوى عمراني واجتماعي واقتصادي وبيئي،  

 .انية حديثافتقدته التجمعات العمراما بين المجتمع وتوائمه مع التشكيل العمراني والمعماري للطابع وهو ما 

وهما  ،العوامل الطبيعية واإلنسانية يدراسة العوامل المختلفة المؤثرة على الطابع العمراني وه كذلكو 

يؤثران بعناصرهما على العمران بنسب مختلفة تبعا لما هو أقوى من هذه العناصر تأثيرا وله القدرة على فرض 

 .سيطرته على الفترات الزمنية

كمحدد أساسي في عمليات دراسة وتحليل  إيجاد مفردات محددة للطابع العمراني إلىوتطرق هذا الفصل  

، ويستهدف هذا الجزء من البحث وضع نموذج ارشادي لتحليل التشكيل العمراني والمعماري للتجمعات العمرانية

يفة من خالل دراسة حجم و وظ الطابع العمراني على مستوى المدينة وعلى مستوى النطاق العمراني وذلك

 .المدينة إلى المباني التي هي المحدد الرئيسي للفراغات العمرانية

كيفية إدراك البيئة العمرانية والتي  بدراسةعام للطابع وذلك  يتم الوصول إلى تصوروفي نهاية الفصل  

يتم من  وهي المرحلة االخيرة التي لبيئة العمرانيةنطباع الذهني لتها عند المشاهد بحيث يتكوين االتظهر أهمي

 .لتثبيت ما يعتبره هاما من عناصرها خاللها 
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 .مفهوم الطابع العمرانى و العوامل المؤثرة عليه: ول الفصل األ ۱

 Definitions associated with the urban character.مرتبطة بالطابع العمرانى تعاريف۱-۱

 

        Definition of Character تعريف الطابع ۱-۱-۱

 .صطالحي يظهر تعريف الطابع من خالل تتبع مفهومه اللغوي واال  
0F" وهي السجية التي ُجبل عليها اإلنسان : من مادة ط ب ع " فمفهومه في اللغة 

۱. 
إن مفهوم الطابع " صطالح المعماريين فيظهر في كالم الدكتور عبد الباقي إبراهيم اوأما مفهومه في  

الصريح لعمارته وتخطيطه أو تبسيط عناصره ولكنه تأصيل لروحه وفلسفته ، ليس من تقليد الماضي أو النقل 
ختزال الفني لخصائصه أو عن طريق مقوماته في اإلنشاء والتصميم والتخطيط بما يتناسب إما عن طريق اال

 .1F۲" مع حاضرنا ومستقبلنا
في مكان ما تعطي إن إستمرارية المالمح البصرية للمباني " للطابع  محمد محي الدينوفي تعريف 

إحساسا بالوحدة والقيم المشتركة مما يؤكد اإلحساس بذلك المكان ككيان واحد ، فالطابع هو حصيلة تلك 
المالمح التشكيلية السائدة في مكان ما بما يدعم قدرة المشاهد على إدراكه ويعطي له شخصية موحدة تميزه عن 

 .2F۳"غيرة من األماكن
تأثر يالطابع ال ينشأ فجأة واليأتي من فراغ بل إنه يأتي نتيجة مراحل تطور عديدة  نجد أنوعلى ذلك  
ها بعوامل طبيعية وحضارية وذلك ليرد على متطلبات البيئة والمجتمع، فيعد الطابع إنعكاسا صادقا على مر في

إال تفاعالت كثيرة  العصور للبيئة الحضارية التي سادت كل مرحلة من المراحل التاريخية ، فالحضارة ما هي
بين العوامل الثقافية وغيرها من المؤثرات التي تضفي على كل مجتمع طابع خاص يختلف من عصر آلخر ، 

 3F٤.فالطابع هو التعبيرالمادي عن رؤية الجماعة وفكرها وثقافتها 
حتياجات ختالف االاستمرار رغما عن التغيرات وفالطابع هو الروح والشخصية التي يمكنها البقاء واال 

4Fإلنه هو الجوهر واألساس أو الجذور ألي حضارة

٥. 

 

                                                           
  ۱۹۹٥.  ٤۰۳، مكتبة لبنان ناشرون ، ص  ، المختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  ۱

  ۲۹، القاهرة ، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية  ص  ، تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة اإلسالمية المعاصرهعبد الباقي إبراهيم . د ۲ 
 . ۱۹۹۷، ۱۸۹لبناء ، عدد ، مجلة عالم ا العمران وأثره على البيئة البصرية لمدينة القاهرةمحمد محي الدين ،   ۳
    .،ورقة بحثية مقدمة ياء السكنية بمدينة القاهرةحعلى القيم الجمالية لألإبراهيم مصطفى الدميري ، الحفاظ .م .أ  ٤
 .۳٥، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، صـ، الطابع البصري للمناطق العمرانيةسعاد حسين بشندي. م ٥

 للتعاريف المرتبطة بالطابع العمرانى من األشمل إلى األخص رسم توضيحي) ۱-۱(شكل 
 الباحث: المصدر
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            The Urbanismالعمران ۱-۱-۲
اإلنسان المادية والروحية  هو النسيج المادي المعبر عن تفاعل اإلنسان مع بيئته بهدف إشباع متطلبات  

5Fجتماعية والفكريةفي إطار محددات خلفياته الثقافية واال

۱ . 
أحدهما يرى أن : وهناك عالقة تبادلية بين اإلنسان والعمران ، ويمكن تناول العمران من منظورين 

في تناول العمران يجعله هو نتيجة تفاعل  تجاه األولالفا. العمران نتيجة واآلخر يرى أن العمران وسيلة 
6Fستيفاء حاجاته المادية والروحيةاذكاء اإلنسان مع البيئة الطبيعية في 

فيتناول العمران  تجاه الثانياال، أما ۲
7Fباعتباره أداة المجتمع ووسيلته لصياغة وتجديد معارفه ومفاهيمه األساسية

۳ . 
ين اإلنسان والعمران ، فاإلتجاه األول يعبر أن واإلتجاهين السابقين يعبران عن العالقة ب  

تجاه الثاني يوضح قدرة وسلطة العمران حتياجاته ، واالااإلنسان هو الذي يصنع ويصوغ العمران ليحقق 
 .في التأثير على اإلنسان 

   The Urban Character     الطابع العمرانى ۱-۱-۳

العمراني على أنه  مجموعة من الصفات العامة التي تميز تناولت العديد من الدراسات تعريف الطابع    
8Fفترة زمنية معينة أوشكل معين ، مثل الحضارة الفرعونية القديمة أوالحضارة اإلغريقية

٤ . 
الصورة النهائية تتطلب  هالطابع العمراني ألي منطقة هو الصورة النهائية لمكونات البيئة العمرانية، هذ  

ئة الطبيعية والتفاعل اإلنساني البعد الزماني، فالمناطق ذات الطابع العمراني المميز إلضافة إلى البياأيضا ب
9Fلها بعد زمني تمر خالله المنطقة بمراحل نموها حتى تصل إلى صورتها النهائية

٥. 
بأنه كل مركب شديد التعقيد يعكس بصدق مالمح البيئة والمجتمع وتقنياتهم  العمراني ويعرف الطابع 

10Fضطراب مؤسساتهاواألساسية ويعكس بالتالي مشاكل المجتمع وأزمة بنيته و جتماعيةاال

٦. 
نطباع الذي يتولد لدى الفرد خالل تجواله داخل حيز عمراني بين ذلك اال بأنهو يعرف الطابع العمراني   

مجموعة من المباني والفراغات ، وينتج عنه مؤثرات مختلفة بصرية وعاطفية وفكرية ، ويكون له ملمح 
11Fوسمات متشابهة مميزة تظل باقية في وجدانه سواء بتناغمها وتناسقها أو بتنافرها

۷. 
) لمجموعة الصفات المركبة التي تميز مكانا بذاته ( الطابع العمرانى هو توفير المراجع البصرية   

12Fلمجتمع ما وهو عبق المكان 

۸“Flavour of places” ائدة صفات التشكيل الس، الذي تم تشكيله من حصيلة
ائدة في تكوين مجموعات المباني والنسيج العمراني والمحيط الطبيعي واإلستعماالت السائدة في مكان الس
 .ما

13Fن للطابعان أساسياوهناك بعد

 ):۲-۱(كما هو بالشكل ۹
 .بعد مادى يعتمد على التفاعل بين المكان والبيئة الطبيعية والعناصر المبنية: أوال   -
 .وهو يتعلق بأنشطة وسلوكيات المجتمعبعد ثقافى حضارى : ثانيا   -

 

                                                           
 .۲۸م، صـ۱۹۸٦، ٦۹مجلة عالم البناء عدد  المحلية جذور وآفاقالعمارة سيد الغضبان، . د ۱
 ۳۱م، صـ۱۹۷۷للمهندس حسن فتحي، األنجلو المصرية،  العمارة اإلنسانيةنبيل فرج،  ۲
 . ۸م، صـ۱۹۹۰، ۱۰۷، مجلة عالم البناء، عدد العمارة ودورها في تربية النشئعبد الحليم إبراهيم،  ۳

  

 .٤۲م، صـ۱۹۸۷، الدار المصرية اللبنانية، طابع العمراني بين التأصيل والمعاصرةالألفت يحيى حمودة، / د  ٥-٤
 .۸۲م، صـ۱۹۹۷، إشكالية النسيج والطابعسيد التوني ونسمات عبد القادر، / د ٦
 ، ورقة بحثية مقدمة للجنة الدائمة للترقية لدرجة أستاذ ، كلية الفنون الجميلة إشكالية الطابع المعماري للمنشآت السياحية في مصرأحمد مصطفى عنان ، /د ۷
 دينة الرياضرمالهيئة العليا لتطوي، ۳اإلسكان  ورقة بحثية مقدمة بندوة،الخصوصية فى تخطيط وتصميم المناطق السكنية، أشرف السيد البسطويسى/ م.أ ۸
 .٤۸م، صـ۱۹۹۷ م،۲۰۱۷لمدينة شرم الشيخ عام التخطيط العام وزارة اإلسكان والمرافق،  ۹

 .رسم توضيحي ألبعاد الطابع العمراني )۲-۱(شكل 
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    The Architecture Character الطابع المعمارى ٤-۱-۱        

هو توافر خصائص وسمات وعناصر شكلية أو تشكيلية أو وظيفية أو بيئية أو لونية أو عالقات مكانية   
أو هندسية أو غيرها، موجودة ومتكررة في العمل المعماري مما يعمل على إضفاء نوع من الوحدة 

ارية ألن ولكن هذا ال يعني أن وجود طابع معماري ضمان لوجود هوية معم. التشكيلية في ذلك العمل
نعكاس الهوية الثقافية للجماعة المقصودة بالخدمة المعمارية في االهوية المعمارية ال تأتي إال عن طريق 

14Fالعمل المعماري

۱. 
 :رئيسية هي مستوياتوللطابع المعماري ثالثة 

قيم الطابع القومي، وهو يتمثل في تحقيق إنتماء العمل المعماري للبلد المقام فيه بكل ما يحتويه من  -۱
 .قتصاديةاجتماعية وثقافية و احضارية   و

جتماعية المحلية وظروفه الطبيعية الطابع اإلقليمي، وهو ما يعكس تجاوب البناء مع اإلقليم بظروفه اال -۲
 .والمناخية

تأكد من خالل األساليب التي ينفرد بها المعماري في معالجة كافة جوانب وي، وهعماريةالمالشخصية  -۳
 .الوظيفي منها والجمالي وأيضا اإلنشائيالتصميم المعماري 

هو حصيلة صفات التشكيل الخارجى السائدة فى تكوين واجهات المبانى فى وعليه فالطابع المعماري 
15Fمكان ما، التى تصل بها إلى حد التميز والتفرد 

۲. 
 

     The Urban Identity الهوية العمرانية ٥-۱-۱
إن المقصود بالهوية العمرانية ليس تلك األشكال   

التي تلصق أو تكون في المباني حتى نتمكن من 
تميزها والقول أن هذا المبنى أو هذا العمران إسالمي 

ل ما أو غربي، ولكن المقصود بالهوية العمرانية هو ك
يعطي البيئة العمرانية الطابع المميز لها سواء ذلك في 

16Fالمباني أو الفراغات أو المسارات

 -۱(، كما بالشكل ۳
الذي يوضح مدينة بوسعيد بتونس وهي من أهم )۳

المدن التي تحمل هوية معمارية مميزة بصريا، 
فمباني هذه المدينة تتميز بلونين فقط األبيض 

عماري محمي من وهي أول موقع م، واألزرق
17Fم وذلك لتفرده المعماري۱۹۱٥اليونسيف سنة 

٤. 
 

   The Urban Fabricالنسيج العمرانى    ٦-۱-۱
وهو تعبير يستخدم في المجاالت العمرانية الحضرية ويعبر عن العالقة التبادلية مع الموقع من طرق     

راضي اإلستعماالت، أومساحات محصورة ونسب المباني وقطع التقسيم وشبكة المسارات الراسمة لقطع 
ن فراغات وما تصال وما يرتبط بها مفهو مجموع مالمح نظام الفراغات البيئية أوشبكات الحركة واال

تحدده من مربعات أوخطط عمرانية وتنظيم وتشكيل هذه المساحات المحصورة بين معابر الحركة ونظم 

                                                           
 .٤٦، مجلة عالم البناء العدد الطابع المعماري والشخصية المعماريةمحمد إبراهيم جمعة، / د ۱
  ۲۱۲، مرجع سابق، صـقانون البناء الموحد  ۲
 . ۱۹۹۳، ٥۱، مجلة المهندس األردني ، عدد أزمة الهوية العمرانية لدى المسلمينجميل عبد القادر ، / د ۳
٤ www.http://en.wikipedia.org/wiki/sidi-Bou-Said 

ذات الهوية المعمارية  سيدي بوسعيد بتونس مدينة)  ۳-۱(شكل
 .المميزة

www.wolfstad.com/image/2006/tunisia.jpg 
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الفراغات والمسارات، ويمتد أيضا ليشمل أنساق البناء على قطع األراضي والخطط والنطاقات ونسب البناء 
18Fنماطهاأو

۱. 
  :مفردات وعناصر النسيج العمراني

 : شبكة الطرق والمسارات وتشمل -أ
 .شكل شبكة المسارات وتدرجها -

 .أطوال المسارات وعروضها  -
/ متر( وتقاس بمجموع أطوال مسارات الحركة مقسوما على مساحة النسيج(كثافة مسارات الحركة  -

 )).هكتار
مساكن في النسيج تقاس بمجموع أطوال مسارات الحركة مقسوما على عدد ال(كفاءة مسارات الحركة   -
 ) ).مسكن/ متر( 

 :المباني وقطع األراضي وتشمل  -ب
وهي نسبة مساحة الكتل إلى المساحة الكلية للنسيج وتتضمن مساحة الكتل مساحة : الكثافة البنائية  -

 .الفراغات داخلها مثل األفنية الداخلية وغيرها
 .بنى سكني ومحتواهوهي قطعة من األرض مخصصة لبناء وحدة أو م: قطع البناء  -
 .رتفاعات بصورة عامة في النسيجوتشمل نسب اال: رتفاعاتاال  -

ستعماالت ستعماالت وتشمل الوظائف المؤداه داخل النسيج والنسب بين المساحات التي تشغلها االجـ اال
  .المختلفة

 
     The Urban Form التشكيل العمرانى ۱-۱-۷

األشياء المكونة لعمران المدينة مثل المباني، الشوارع، المرافق، هو التشكيل الفراغي لمجموعة   
19Fالهضاب، األنهار، األشجار

۲. 
الشكل ، األبعاد ، ( المظاهر السطحية  ومن هنا يمكن إدراك أن المالمح العمرانية ألي منطقة تتضمن  

( صاالت ، اإلرتفاعات ، الكتل ، الفراغات ، كثافات العمران ، اإلستعماالت ، معابر الحركة ، اإلت)الحدود
، ويمتد ليشمل العديد من )الطرق ، البنية األساسية

 .مكونات الشكل 
 : تتمثل فيمفردات التشكيل العمراني وعليه فإن  
وهو الشكل الخارجي لحدود : للكتلة  الشكل العام - أ

الكتلة العمرانية والذي يعكس مدى تكييف السكان مع 
 .الظروف الجغرافية للموقع

ويحدد في مضمونه الشكل : شكل شبكة الحركة - ب
الذي تتخذه شبكة المسارات التي تربط أجزاء الكتلة 

  .العمرانية بعضها البعض
وفيه توضح عالقة : عالقة المركز بنطاق التأثير -جـ

20Fالخدمات بالكتلة السكنية وشكل توزيعها

۳. 
 .عناصر التشكيل العمراني بميدان بورفؤاد) ٤ -۱(ويوضح شكل 

  
                                                           

 . ۱۹۸۱ل علمي منشور ، القاهرة ، ا، مق التنمية العمرانية في المناطق الصحراويةحازم إبراهيم ، / د ۱
  2 Kevin Lynch, Theory of good city form, The M.I.T press, 1984, p.47   

 .م۱۹۹۱، جامعة القاهرة، رسالة ماجستير،كلية الهندسة ، ، التغير العمراني للقرية المصرية، توثيق وتحليل النسيج والطابع العمرانيمحمد رضا عبد هللا علي/ م ۳

 اني بميدان بورفؤاديوضح عناصر التشكيل العمر) ٤ -۱(شكل 
 الباحث: المصدر
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    The Urban Space  الفراغ العمرانى ۱-۱-۸

لمجموعة من العناصر وعمليات تنسيق الموقع التي يمكن إدراكها من إن الفراغ العمراني هو نتاج   
خالل تصور كامل للعملية التصميمية ، وهو يعد من أكثر المناطق تميزا وثباتا في الصورة البصرية للنسيج 

 .العمراني 
ويعرف الفراغ العمراني على أنه الفراغ الذي يتحدد   

اني، األسوار، ويتشكل بعناصر من صنع اإلنسان مثل المب
األشجار، البحيرات الصناعية، سواء كانت هذه العناصر 

منه أو تحدده كامال وينقسم الفراغ العمراني  اً تشكل جزء
 21F۱:إلى فراغ خارجي وفراغ داخلي

وهو يمثل الحياه العامة ويخدم  :الفراغ الخارجي  
الذي يوضح  )٥-۱(الشكل ب كما،مجموعة كثيرة من الناس

حديقة ( الفراغ الخارجي لمدينة سانت لويس بواشنطن 
22Fمن الفراغ الخارجي ويتكون ). المدينة

۲ 
: شبكة المسارات وتنقسم إلى أربعة أقسام وهي -أ 
الشوارع، الميادين، أماكن إنتظار السيارات، ممرات  
 .المشاه 
 .الحدائق العامة والمناطق الخضراء -ب 
 ا.المالعب -جـ 
 .األماكن المفتوحة حول المدن -د 
عبارة عن مساحات مفتوحة  ووه: الفراغ الداخلي 
  :تختص بأنشطة محددة مثل 
  .فراغات األسواق والمراكز التجارية -أ 
 .فراغات األنشطة الدينية -ب 
 .الفراغ الداخلي بمحطة ترام الرمل) ۷-۱(كما بالشكل  .أفنية سكك الحديد ومحطات الركاب -جـ 
، وهي األماكن المتاحة للمشاهد أن يدخلها  (Node)وعند كيفين لينش تعد الفراغات العمرانية هي نقاط التجمع  

ب الفراغات العمرانية وتلعة، ت في الصورة البصرية ميادين كبيرحتى تقاطعات الشوارع ، وقد تكون هذه الفراغا
 . )تصادية اقجتماعية، جمالية ، اوظيفية، بيئية، ( دورا بالغ األهمية لما لها من أهمية 

                                                           
 .م۱۹۹۸الناشرمكتبة األنجلو المصرية، .تخطيط المدنأحمد خالد عالم، / م.د  ۱
۲ Powell, City transformed, urban Architecture at the beginning of the 21st Century, Laurence king , New York, 2001 

يوضح الفراغ الخارجي لمدينة سانت لويس ) ٥ -۱(شكل 
 ).حديقة المدينة(بواشنطن 

www.cityparksblog.org.new.st-louis-garden 

 .يوضح الفراغ الداخلي للمتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة) ٦ -۱(شكل 
www.egypty.com/egyptana/Arts_culture/Eyptian_museum.asp  يوضح الفراغ الداخلي بمحطة ركاب ترام الرمل باإلسكندرية )۷ -۱(شكل. 

 .الباحث: المصدر
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                             The importance of the urban character. أهمية الطابع العمرانى ۱-۲

تظهر أهمية الطابع العمرانى فى كونه يعمل على إبراز و تأكيد هوية المجتمعات العمرانية بما تضم من 
و بالتالى فهو يعبر عن مدى تحقق اإلستمرارية و التواصل ، قتصادى و بيئى اجتماعى و امحتوى عمرانى و 

 .فتقدته التجمعات العمرانية حديثا اما ما بين المجتمع و توائمة مع التشكيل العمرانى و المعمارى للطابع و هو 
و قد إقترن بروز إشكالية الطابع العمرانى و المعمارى بالوعى المتزايد بأهمية األبعاد اإلنسانية و 

23Fاإلجتماعية و الثقافية فى مخططات التنمية العمرانية

ه للظروف المحلية بمختلف آفالطابع العمرانى هو مر، ۱
 .جوانبها

 الرمزية للطابع العمرانىاألهمية  ۱-۲-۱

 The Symbolic importance of the urban Character     

يمثل الطابع العمرانى والمعمارى المظهر 
والصورة الحقيقية للحضارة فهو رمز للحضارة 

  .اووخصوصيته اوتفرده
عنى يرتباط الطابع المعاصر بالتراث اكما أن 

إستمرار روح الحضارة وقدرتها الذاتية على العطاء 
24Fوعدم تبعيتها ألى حضارة أخرى

-۱(، ويوضح شكل ۲
المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة ويرمز مبنى ) ۸

    .للطابع الفرعوني
 األهمية الروحية للطابع العمرانى ۱-۲-۲

          The Spiritual significance of the urban character                          

حسن فتحى خطورة  برزوي،رتباط العاطفى بين السكان و المدينة نتماء واالالطابع يوقظ روح اال
تدمير طابع القرى فيقول إن  عدم التزام المعمارى بالتقاليد والعرف خاصة فى القرى يؤدى الى أن يفقد 

25Fإستقرارهم وإلى إنهيار ثقافتهم الخاصة القرويين

األهمية الروحية  انيوضح اللذان) ۱۰-۱(، ) ۹-۱(الشكل.۳
، ومفرداتها المعمارية والعمرانية التي تعطيها الخاص بهاسب القرية النوبية طابعها للطابع العمراني التي تك
 .الروح المميزة لعمارتها

 

  

                                                           
 ۲۰۸صـ ، ۱۹۹۷يناير ، مركز أبحاث انتركونسلت ، الجزء الثانى  – اإلبداع الفنى فى العمارة: على رأفت/ د.ا ۱
 م۱۹۹۱، ۲۸-۲٦صـ ،جامعة القاهرة ،كلية الهندسة ،رسالة ماجيستير ، الطابع المعمارى و العمرانى ونظام التحكم فى العمران فى مصر، خالد منسى  ۲

 

 

 وروحها العمرانية المميزةقرية نوبية على ضفاف النيل ) ۹ -۱(شكل 
http://www.usefilm.com/image/643318.html 

 .المحكمة الدستورية العليا وتأثرها بالطابع الفرعوني )۸ -۱(شكل 
 .الباحث: المصدر

مفردات العمارة النوبية التي تعطيها الروح المميزة لمالمحها )۱۰ -۱(شكل 
 العمرانية والمعمارية

www.arabic.memphistours.com/.../aswan/11. 

http://www.hayah.cc/forum/t6384.html
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 ألهمية الوظيفية للطابع العمرانىا ۱-۲-۳

The Functional importance of the urban character                 

     

 األهمية الوظيفية العمرانية للطابع العمرانى -أ

لفرق بينه و بين غيره من تسهيل إدراك المكان و تأكيد ا
يوضح العمارة في سيوه ) ۱۱-۱(الشكل . األماكن

القديمة وطابعها الخاص الذي يميزها عن غيرها من 
األهمية الوظيفية للطابع لتأكيد األماكن وهو ما يوضح 

 .األماكن المختلفةالفرق بين طابع 
 
 

 األهمية الوظيفية اإلجتماعية للطابع العمرانى -ب

ماعية فى دول العالم جتتشير األبحاث اال
تأثير طابع المدن ونوعية عمارة المتحضر إلى 

ومدى أهمية هذا ،اإلسكان على الحياة اإلجتماعية 
مختلف المشاكل التأثير بالنسبة لمشاكل الشباب و

إلن الطابع يوقظ روح االنتماء  جتماعية األخرى،اال
، وبنفس واالرتباط العاطفي بين السكان والمدينة

إن رد فعل افتقاد "    سيد التوني. المعنى يقول د
غتراب وعدم الطابع في المشروعات كان ظاهرة اال

 .26F۱"االنتماء وتدهور الصحة النفسية
 

 العمرانىقتصادية للطابع األهمية الوظيفية اال –ج 

يساهم الطابع فى إرساء قواعد التنمية   
ن لها شخصية سياحية إفهناك مدن يقال ،اإلقتصادية 

عمرانى و  أو باألصح أهمية سياحية ناتجة عن طابع
مثل مدن أسبانيا و تونس   معمارى يميز هذه المدن

والمغرب،حيث تتمتع كل منها بتراث عمراني 
بدخل قومي  اوحضاري يجذب السائحين مما يعود عليه

كان أكثر  لمجتمع شخصيته المميزهلكبير، وكلما كان 
للعمارة  جاذبية لغيره من المجتمعات، وكلما كانت

كما هو  كانت أكثر جاذبية لغيرها،  شخصيتها المتميزة
لدول البحر المتوسط سية وهي تمثل لألوروبيين المعلم المثالي بالنسبة ، مدينة بوسعيد التون)۱۲-۱(بشكل 

27Fقتصادية مميزةالما لها من طابع عمراني ومعماري مميزفيعطيها أهمية سياحية 

۲.  

                                                           
 .۱۹۹۱، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، الطابع المعماري والعمراني ونظم التحكم في العمران في مصرخالد منسي، / م ۱
 .۱۹۸۳، فبراير، ۳۰مجلة عالم البناء، العدد  ۲

 لها شخصية سياحية مدينة سيدي بوسعيد بتونس) ۱۲ -۱(شكل 
 ناتجة عن طابعها العمراني المميز

www.intbau.org/images/sidibousaid.jpg 

يميزها عن العمارة في سيوه القديمة وطابعها الخاص الذي  )۱۱ -۱(شكل 
 غيرها من األماكن

http://i722.photobucket.com/albums/ww224/hauteworld/tunisia19.jpg
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 ألهمية الجمالية للطابع العمرانىا ٤-۱-۲

The Importance of beauty in the urban character      

يعتبر تحقيق الجمال مطلب أساسى ألى تكوين 
معمارى فى أى مجتمع وفى أى عصر من العصور 

ويختلف اإلحساس بالجمال من مجتمع ألخر ومن ،
بالتكوينات العمرانية شخص ألخر وخاصة فيما يتعلق 

والمعمارية، وإن كان هذا يعتمد على الثقافة والخبرة، 
كال بشقيها وبما أن الجمال هو محصلة إدراكنا لألش

لذا يعد الطابع واحدا من المبادئ  ،المادي والمعنوي
الهامة لتحقيق الجمال في التكوينات المعمارية 

28Fوالعمرانية

الذي يوضح التكوين ) ۱۳-۱(كما بالشكل  .۱
العمراني للمباني السكنية المطلة على الكورنيش بمنطقة 

 المعماري طابعهامحطة الرمل وقيمتها الناتجة عن 
 .الذي أكسبها أهمية جمالية  مميزة رانيوالعم

 

 همية التاريخية للطابع العمرانىاأل ٥-۱-۲

The Historic importance of the urban character      

والوعى ،جتماعية يقوم الطابع العمرانى والمعمارى على إبراز وتأكيد أهمية األبعاد الثقافية واال
Heritageوالتراث  Placeوالمكان   Contextبالمحتوى  29F

ومن خالل تتبع التطور التاريخى للطابع ، ۲
ستنتاج األسباب الباعثة والقواعد و االعمرانى والمعمارى من النشأة متجها إلى الذروة أو الهبوط يمكن 

30Fليات التى أدت لهذه التغيراتاآل

الذي يوضح التتابع التاريخي العمراني لمنطقة ترام ) ۱٤-۱(كما بالشكل  .۳
 .م۲۰۰۹ – ۱۹۳۰ل من سنة الرم

 

 

  

                                                           
، رسالة ماجستير، قسم التصميم العمراني، كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني، جامعة القاهرة، ضوابط التحكم في طابع المناطق العمرانيةفريد فايد محمد فريد،  ۱

۲۰۰۱. 
 ٦۲صـ ، ۱۹۹۷، إشكالية النسيج والطابع: سيد التونى /د، نسمات عبد القادر /د  ۲
 ٦صـ، ۲۰۰۸، جامعة قناة السويس ،كلية الهندسة ،سالة ماجيستير ر ،صادية على الطابع المعمارىالسياسات والتوجهات اإلقتتأثير ،حسام محمد الصمتى  ۳

التكوين العمرانى للمبانى السكنية المطلة على الكورنيش ) ۱۳ -۱(شكل 
 بمنطقة محطة الرمل باالسكندرية

http://fidaktk.blogspot.com/2010/06/bluedanube-l-e-x-
n-d-r-i-egypt.html 

 
 
 

 .التطور العمراني لمنطقة ترام الرمل ) ۱٤ -۱(شكل 
http://fidaktk.blogspot.com/2010/06/bluedanube-l-e-x-n-d-r-i-egypt.html 

 م۲۰۰۹ م۱۹۷۰ م۱۹۳۰



 القنـاةالطـابع العمرانى لمدن 
 مفهوم الطابع العمرانى والعوامل المؤثرة عليه  الفصل االول     فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةدراسة تطبيقية ل

 

۱۱ 
 

           Factors affecting the urban character العوامل المؤثرة على الطابع العمراني ۱-۳
  
 اإلنسانية وكلٌ  يوجد الكثير من العوامل المؤثرة على الطابع العمراني منها العوامل الطبيعية والعوامل 

هو أقوى من هذه العناصر تأثيرا وله القدرة على  منهما بعناصره يؤثر على العمران بنسب مختلفة تبعا لما
العوامل يختلف  همن هذ ن مدى قوة تأثير أيٍ إعلى الفترات الزمنية، ومن ذلك يمكننا أن نقول  هفرض سيطرت

 .العوامل المؤثرة على الطابع العمراني) ۱۲-۱(، ويوضح شكل ويتغير من فترة زمنية ألخرى

 

 

    Natural factors العوامل الطبيعية ۱-۳-۱

تعتبر البيئة الطبيعية أحد العوامل الرئيسية المؤثرة  
على البيئة العمرانية كليا وذلك لقوة عناصرها التي قد 
يصعب تغيرها في كثير من األحيان أو العبث بها فيكون 

تؤثر الحل هو التعامل معها، وبذلك فإن البيئة الطبيعية 
ختالف على الطابع العمراني بصور مختلفة وفقا ال

31Fكانت جغرافية أو مناخية نوعية مؤثراتها سواءً 

۱. 

 

    Geographical factors ةامل الجغرافيوالع ۱-۳-۱-۱

الجبال، الهضاب، التالل، الوديان، السهول، المنحدرات، األنهار، ( تتمثل العناصر الجغرافية في  
العناصر دور كبير في تشكيل الكتل العمرانية بصريا ووظيفيا ممثالً في التشكيل البصري  هولهذ ،)البحار

32Fستعماالت األراضي بالنطاقات العمرانيةاوتوزيع 

وبالتالي فتعد الطبوغرافيا أهم العوامل التي تعطي  ۲

                                                           
، بحث مقدم في المؤتمر العلمي الطابع العمراني والمعماري للمجتمعات العمرانية الجديدة وعالقته بالبيئة والطبيعة اإلجتماعيةمحمد سليم البهنساوي، / م.د.أ ۱

 .۱۹۹٥جامعة األزهر،  الرابع، كلية الهندسة،
 .۲۰۸، صـ۱۹۹۷، مطابع األهرام التجارية، ) اإلبداع الفني في العمارة( ثالثية اإلبداع المعماري علي رأفت ، / د ۲

قرية الخرايبة -تأثير العوامل البيئية على تشكيل الطابع) ۱٦ -۱(شكل 
مدينة مأرب اليمن ، 

www.alovelyworld.com/webyemen/htmfr/yem063.htm 

 .العوامل المؤثرة على الطابع العمراني رسم توضيحي )۱٥ -۱(شكل 
 الباحث بتصرف: المصدر
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33Fوهوية منفردة ومتميزة اً خاص اً النطاقات العمرانية طابع

الذي يوضح أمثلة لتأثير ) ۱۹-۱(كما بالشكل  .۱
 .العوامل الطبوغرافية على العمران

وضح الشكل لى أرض منبسطة، ويفتشكيل المباني على أرض منحدرة مثال يختلف عن تشكيل المباني ع 
34Fعلى تشكيل الطابع العمراني بمدينة مأرب باليمنالتضاريس تأثير ) ۱-۱٦(

) ۱۷-۱(، كما يوضح الشكل ۲
هنية خاصة ذوتتميز هذه المدن بصورة ، ل العمراني لمدينة مكناس بالمغربتأثير التضاريس على التشكي

35Fالموقعمرتبطة بتجاوبها مع البيئة الطبيعية المحيطة وخاصة مع طبوغرافيا 

۳. 

كما أن البيئة العمرانية تتفاعل أيضا مع المسطحات المائية بصورها المختلفة فالمناطق العمرانية التي تقع 
الذي يوضح تأثر الطابع العمراني  )۱۸-۱(على بحار ومحيطات تكتسب الطابع الشريطي كما هو فى شكل 

 .ها الطابع الشريطي لعمرانهاكتساباو  على ساحل البحر المتوسطقوعها لمدينة اإلسكندرية لو

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .م۱۹۸۷نانية، القاهرة، لب، الدار المصرية الالطابع العمراني بين التأصيل والمعاصرةألفت يحيى حموده، / د ۱

 ۳۹-۳٤ص  ۱۹۹۲، دار الكتب القطريه تخطيط المدن إسلوب ومراحل، عاطف حمزة حسن/م.د  ۲
، بحث مقدم في المؤتمر العلمي الطابع العمراني والمعماري للمجتمعات العمرانية الجديدة وعالقته بالبيئة والطبيعة اإلجتماعيةمحمد سليم البهنساوي، / م.د.أ ۳

 .۱۹۹٥الرابع، كلية الهندسة، جامعة األزهر، 

 صورة توضح تأثير التضاريس بمدينة مكناس،المغرب :)۱۷ -۱(شكل 
www.losviajeros.com/fotos/Africa/marruecos/index.php?

fn=mulay 

إكتساب مدينة اإلسكندرية الطابع الشريطي لوقوعها على ساحل  :)۱۸ -۱(شكل 
 البحر المتوسط 

www.funonthentent.in/index 

 .أمثلة لألنماط العمرانية، تأثير العوامل الطبوغرافية على العمران) ۱۹-۱(شكل 
المالمح العريضة للمدن : معهد التخطيط اإلقليمي والعمرانى ، جامعة القاهرة، أكاديمية البحث العلمى : المصدر

 .۱۱-۳ـ ، ص۱۹۸۷، التقرير الثالث ، سبتمبر ۲۰۰۰المصرية عام 
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۱۳ 
 

  

     Climatic factorsالعوامل المناخية  ۱-۳-۱-۲

ابع في أساسه نالعناصر  هوتأثير هذ) الحرارة، الرطوبة، الرياح، األمطار ( تتمثل العوامل المناخية في  
من محاولة تكيف المبنى للظروف المناخية بقصد خلق ظروف مناخية مالئمة لإلنسان مما يؤثر على الشكل 

36Fللمبنى وكذلك على النسيج الداخلي للفراغاتالخارجي 

 ).۲۰-۱(كما هو موضح بشكل ۱

 

 
 

ومن ثم ظهرت أنماط مختلفة من المدن من حيث النمط التخطيطي أو الطابع العمراني والمعماري 
 :وظهرت

 .عمارة المناطق الحارة 
 .عمارة المناطق الباردة 

 .عمارة المناطق المعتدلة 

 

 

                                                           
 ۱٥٤ص  ۱۹۸۰رسالة ماجيستير، كلية الهندسة جامعة القاهرة  ،المناخ والتشكيل المعمارىطارق وفيق محمد، /م  ۱

على الطابع العمراني ) األمطار(تأثير العوامل المناخية  :) ۲۱ -۱(شكل 
 .لمدينة أمستردام

www.allposter.co.uk/sp/high-pitched 

النسيج المتضام لمدينة الرياض وأنماط الفراغات  :) ۲۲ -۱(شكل 
عمارة المناطق (لتحقيق الخصوصية والظالل والشوارع المنكسرة بها

 )الحارة
http://archnet.org/library/images/one-

image.tcl?image id=18390&collection id=# 

 .أمثلة لألنماط العمرانية ، تأثير المناخ على العمران) ۲۰ -۱(شكل 
التقرير ، ۲۰۰۰المالمح العريضة للمدن المصرية عام : معهد التخطيط اإلقليمي والعمرانى ، جامعة القاهرة، أكاديمية البحث العلمى : المصدر

 ،۱۹۸۷الثالث ، سبتمبر 
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المعالجات تتمثل في توجيه المباني  همنها بمعالجات عمرانية ومعمارية مختلفة، وهذ والتي تتميز كلٌ 
األمثل، وأشكال المباني الخارجية وعالقتها بالمباني المجاورة، وأشكال الفراغات الخارجية وأحجامها 

كما باع األنماط التخطيطية المناسبة كنمط التخطيط المتضام أو المنتشر،تاوأسلوب تنسيق البيئة المحيطة و
( الذي يوضح النسيج المتضام لمدينة الرياض القديمة وأنماط الفراغات والشوارع بها ) ۲۲-۱( بالشكل 

وكذلك أنماط تخطيط شبكة الطرق ومسارات المشاه، كما يؤثر على التصميم ). عمارة المناطق الحارة
للمباني من حيث توزيع الفراغات والعناصر الداخلية ونسب الفتحات باإلضافة إلى مظهر المبنى  الداخلى

37Fمن حيث اإلنشاء واأللوان المستخدمة ومواد البناء

يوضح تأثير العوامل المناخية األمطار ) ۲۱-۱(الشكل  .۱
  .مستردامأإنخفاض درجة الحرارة على الشكل الخارجي والطابع العمراني لمدينة و

      Human factors العوامل اإلنسانية ۱-۳-۲

مع  هعالقة اإلنسان وتفاعلوهى تتأثر ب، انىتعتبر العوامل االنسانية هى المؤثر النهائى على الطابع العمر 
وقد تم تصنيفها إلى مجموعة من العوامل منها التى تنظم العالقة بين ، البيئة وأيضا تفاعل األفراد فيما بينهم

 .)العوامل اإلجتماعية والثقافية(والتى تنظم العالقة بين الناس وبعضهم  .)العامل الدينى(وخالقة  اإلنسان
والتى تنظم العالقة بين ) العوامل اإلقتصادية(قتصادية والتى تنظم العالقة بين اإلنسان والحركات اال

 ).العوامل السياسية والتشريعية(اإلنسان والحاكم 

    Religious factorsيةالعوامل الدين ۱-۳-۲-۱

منذ بدء الخلق والعامل الدينى له تأثير واضح على الناتج العمرانى مثل ما هو بالحضارة الفرعونية من  
نعكس ذلك على عمارتهم الجنائزية ومدى محاولتهم احياة األخره وإيمانهم بالبعث بعد الموت والهتمام با

للتقرب إلى اإلله فى عمارتهم الدينية أيضا عدم إهتمامهم بالحياة الدنيا على عمارة االسكان،  وتليها العقائد 
جتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على اواألديان المختلفة إلى أن نصل إلى الديانة اإلسالمية وما لها من قواعد 

ومنها المساواه والخصوصية وتقويم النفس والبدن وعلى رأس ذلك اإلهتمام بالعقائد الدينية العمران 
38Fاألخرى

۲. 

   Social factorsجتماعية العوامل اال ۱-۳-۲-۲

جتماعية على الطابع العمراني كي تؤثر العوامل اال 
حتياجات المجتمع المختلفة مثل الحاجة إلى اتلبي 

جتماعية االالخصوصية أو أوالتقاليد والعادات 
حتياجات من مجتمع ألخر المشتركة، وتتغير هذه اال

فية والعادات وفقا للعوامل األخرى مثل خلفيتة الثقا
الموروثة وأيضا النازع الدينى وتنعكس تلك العوامل 

على المعالجات المعمارية والعمرانية بما يتناسب مع 
39Fالمجتمع مثل

۳ : 

                                                           
 ۱٦ص ۱۹۸۱مارس  ۸، مجلة عالم البناء العدد التنمية العمرانية فى المناطق الصحراويةحازم محمد إبراهيم، /د  ۱
 .۲۰۰۳رسالة ماحستير، كلية الهندسة، جامعة عين شمس، قسم العمارة،  يره على المتلقي،، العمارة بين الفكر التصميمي وتأثنيرمين البراموني/ م ۲
 .۱۹۷۰، المؤتمر الثاني، منظمة المدن العربية، البحرين، دراسة المشاكل التخطيطية التي تواجه المدينة العربيةمحمد أمين مختار، / د.أ ۳

تحقيق الخصوصية معماريا عن طريق توجيه كتل المباني  ): ۲۳ -۱(شكل 
 .الجندول باإلسماعيليةوتجميعها، واستخدام الردود في منطقة الفيالت بقرية 

 الباحث: المصدر
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سلوب المتبع فى توجيه كتل المبانى وتجميعها داخل ا يظهر ذلك فى األيتحقيق الخصوصية عمران -
م الردود استخدإالفيالت بقرية الجندول باإلسماعيلية ويوضح منطقة ) ۲۳ -۱(الشكل .مسطحات األراضى

 .ما بين الفيالت لتحقيق الخصوصية لكل وحدة سكنية
 
 

 

 
 
ر المبنى ص يظهر ذلك فى توجيه عنا و تحقيق الخصوصية معماريا )۲٥-۱(، )۲٤-۱(كما يوضح شكال  -

40Fستغالل زوايا الرؤية الخارجيةوإ

۱. 
الجنائزية فى  ستعماالت األراضى كما هو بالعمارةاتجاهات الفكرية والعادات على مخططات كما تؤثر اال

عتقادهم الدفن فى جهة الغرب وبذلك أصبحت األراضى غرب النيل بغرض الدفن او،الحضارة الفرعونية 
 .فقط

 :جتماعى فيما يلى وبذلك يمكننا تلخيص العناصر المكونة للعامل اال
األسر  من حيث السن والنوع والحالة التعليمية والدينية وحجم األسرة ومدى توافق: خصائص السكان  -

 .المركبة واألنشطة
تفرض العادات والتقاليد شكال معينا للبيئة العمرانية يتم توارثه عبر : جتماعية العادات والتقاليد والقيم اال -

الترابط والتكامل اإلجتماعى، قيم التواضع (من التواصل والتجانس العمرانى مثل  اً األجيال ويحقق نوع
 .41F۲)هستقالل، توفير الخصوصية داخل المسكن وخارجورغبة األسرة فى االستقاللية المسكن اوالمساواه، 

 

     Cultural factors العوامل الثقافية ۱-۳-۲-۳

ن اإلتجاهات الثقافية إتعتبر العوامل الثقافية من أهم العوامل المؤثرة على الطابع العمرانى حيث  
42Fستعماالت األراضىاالمختلفة تؤثر على نسب توزيع االستعماالت بمخططات 

، وأيضا قد تضيف ۳
من المبانى الجديدة االستعمال مثل ظهور اإلستادات الكولوزيوم بالعصر  اً التوجهات الفكرية الثقافية عدد

، والذي كان يستخدم في إعادة تمثيل المعارك والمسرحيات الشهيرة على أساس األساطير الرومانى

                                                           
، المؤتمر العلمي الرابع، كلية الهندسة، والمعماري للمجتمعات العمرانية الجديدة وعالقته بالبيئة والطبيعة اإلجتماعيةالطابع العمراني أحمد سليم البهنساوي، /د ۱

 .۱۹۹٥جامعة األزهرالقاهرة، 
 .۱۹۸۲دسة، جامعة أسيوط، ، رسالة ماجستير، كلية الهن، دراسة تحليلية لبعض العوامل المؤثرة في تكوين المجموعات المعماريةمحمود أحمد عبد اللطيف/ م ۲

3 Ashraf Salama, Human factors in environmental Design, the Anglo Egyption book, 1998. 

 .يوضح إختالف الطابع العمراني بإختالف خصائص السكان  ):۲٥ -۱(، ) ۲٤ -۱(شكل 
 .منطقة العمارات بإسكان العاملين بهيئة قناة السويس بحي الشيخ زايد: يمينا

 .إسكان المحافظة بمنطقة الشيخ زايد: يسارا
 .الباحث: المصدر
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 وقد  ).۲٦-۱(وهو رمز إبداع اإلمبراطورية الرومانية شكل  الكالسيكية، كان استخدامه للفن والثقافة
ستثمار فى األونة األخيرة أدى إلى تغير تام بخط السماء ونسيج المدينة مدينة دبى بفكر اال ت أيضاتأثر

 لتوجهات الذي يوضح تأثير ا )۲۷-۱( كما بالشكل   ستعماالت متعددة تتعامل مع مختلف الجنسياتاودخول 
 .ربية على الطابع العمراني لمدينة دبيالغالفكرية 

 

  Technological factors      ولوجيةالعوامل التكن ٤-۱-۳-۲

بتطور التكنولوجيا يوميا فإنها دائما ما تعطى  
تصاالت مفردات تؤثر على العمران، فتطور وسائل اال

، األفراد خارج المبانى وداخلهايؤثر على كثافة حركة 
ووسائل المواصالت وتطورها يؤثر على الشكل العام 

43Fللنسيج العمرانى من خالل تطور آلة المواصالت

۱ ،
بخالف ذلك تأثير التكنولوجيا على مواد البناء، حتى 

ستخدام العنصر ذاتة مثل الحوائط اأنها أصبحت تعدد 
تصال ائل أصبح من الممكن أن يصبح أنشائى وبه وسا،

بل والمبانى الذكية أصبحت الحوائط الخارجية بها 
تتفاعل وتتحكم تلقائيا بدرجة تأثير الشمس والرياح 

وذلك ليولد  ،جة الرطوبة والحرارة بداخل المبنىودر
44Fنتيجة التكنولوجيا ما يسمى بالمبانى الذكية

كما هو  .۲
استخدام التكنولوجيا الذكية بحي ) ۲۸-۱(موضح بشكل 

بارك بنيويورك، وذلك عن طريق ربط الحوائط باتري 
 ميكانيكة المبنى بأجهزة ، شرق، جنوب والزجاج غرب

، وهو ما أثر على .أعلى سطح المباني لتوفير الطاقة
 . الطابع العمراني بهذا الحي

                                                           
 .۱۹۹۳، رسالة دكتوراه، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، تكنولوجيا البناء األسس والمحددات اإلقتصادية للتطبيق في مصرراندا محمد كامل، / د ۱
 .، المؤتمر العلمي الثاني، منظمة المدن العربية، البحريندراسة المشاكل التخطيطية التي تواجه المدينة العربيةمختارأمين،أحمد /  د.أ ۲

يوضح تأثير التوجهات الفكريةالغربية والعوامل  :) ۲۷ -۱(شكل 
 .التكنولوجية على الطابع العمراني لمدينة دبي

http://www.flashydubai.com/images/Tall_Buildings_Dub
ai_Electricity.jpg 

 

الكوليزم بمدينة روما بإيطاليا وهو رمز ابداع  :)۲٦ -۱(شكل 
 .االمبراطورية الرومانية لتثقيف المجمتمع

www.picsdigger.com/the. colosseum.in.rom. 
. 

الذكية في مجمع عمائر استخدام التكنولوجيا ) ۲۸ -۱(شكل 
 .باتري بارك سيتي بنيويورك

http://www.multifamilyinvestor.com/green-
roofs-on-battery-park-city-apartment-
buildings/ 
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      Economic factorsقتصاديةالعوامل اال ٥-۱-۳-۲

نعكاسه  على الطابع المشكلة للعمارة والعمران ، الذي يؤدي القتصادية من أهم المحددات إن العوامل اال 
  ،فالوضع اإلقتصادي قد يشهد فترات من اإلنتعاش وآخر من الركود خالل فترات زمنية مختلفة، العمراني

وكذلك الحال في العمارة والعمران ، وهناك العديد من األمثلة على ذلك نذكر منها العصر المملوكي حيث 
صر الذهبي للعمارة لما خلفه من الكنوز المعمارية التي إعتبرت قمة العمارة اإلسالمية في مصر يلقب بالع

والقاهرة خاصة ، وكذلك العصر الفاطمي الذي زادت فيه العالقات التجارية مع الدول المطلة على البحر 
 .اري بناء الدور والقصور والوكاالت الغنية بالفن المعم وزاد في ذلك الوقت ،المتوسط

وفي الوقت الحاضر نجد أن إستعماالت األراضي أصبحت تلعب دورا هاما في تشكيل طابع المدينة 
،فإرتفاع قيمة األراضي والعرض والطلب على وحدات اإلسكان والمباني اإلدارية والتجارية يؤثر على 

ات المباني عناصر التشكيل العمراني والمعماري من حيث مساحات األراضي ونسب البناء وإرتفاع
الذي يوضح تأثير إرتفاع  )۲۸-۱(كما بالشكل 45F۱ ومسافات الردود والكثافات البنائية وتشكيل الواجهات

 أسعار األراضي وسط نيويورك على إرتفاعات المباني وإختالف التشكيل العمراني بها  عن باقي المدينة
المباني وقلت مسافات الردود إلرتفاع ،فكلما زاد الطلب كلما زادت الكثافات البنائية وزادت إرتفاعات 

46Fأسعار األراضي

الذي يوضح قطع األراضي المطلة على النيل وإستغاللها في ) ۲۹ -۱(، كما بالشكل ۲
رتفاع أسعار األراضي بها مما أثر على الطابع العمراني على الواجهة الوظائف اإلدارية والسياحية وذلك ال

  .المائية بها

  

                                                           
 ۲٥صـ، ۲۰۰۸، جامعة قناة السويس ،كلية الهندسة ،ؤسالة ماجيستير ، السياسات والتوجهات اإلقتصادية على الطابع المعمارىتأثير ،حسام محمد الصمتى  ۱
، جامعة األزهر، كلية الهندسة، ، المؤتمر العلمي الدولي الثالثإتجاهات العمارة بعد الحداثة وأثرها على العمارة في مصرعبد الحميد أحمد، / د ۲

۱۹۹۳. 

تأثير إرتفاع أسعار األراضى وسط نيويورك على  ):۲۸ -۱(شكل 
 .إرتفاعات المبانى

www.thedailybeast.com/cheat-sheet/item/empire-
state-building-gets-new-neighbor/architecture/ 

 
 

قطع األراضي المطلة على النيل وإستغاللها في  ): ۲۹ -۱(شكل 
 .الوظائف اإلدارية والسياحية إلرتفاع أسعار األراضي بها
www.multimedia-puplishing.co/cityof-cairo 
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                                   Vocabulary of the urban character مفردات الطابع العمراني ٤-۱

 
يستخدم الطابع العمراني والمعماري كمحدد أساسي في عمليات دراسة وتحليل التشكيل العمراني  

نه يعبر عن المالمح العمرانية والمعمارية المميزة لمكان ما كنتاج مباشر للتجمعات العمرانية، ألوالمعماري 
، ومن هنا كانت قتصادية والبيئية المؤثرة على البيئة العمرانية وتنظيمها وتنميطهاجتماعية وااللتأثير العوامل اال

ويستهدف هذا الجزء من البحث لعمرانية الضرورة إليجاد أسلوب قياسي في دراسة وتحليل طابع المناطق ا
دينة وعلى مستوى النطاق العمرانى، كما بالشكل مالوضع نموذج إرشادي لتحليل الطابع العمرانى على مستوى 

)۱- ۳۰(47F۱ 
   

 

 

 :وفيما يلي عرض لمفاهيم تلك المفردات 

      Size and function of the cityحجم ووظيفة المدينة  ۱-٤-۱

مركز المدينة دائما ما  إنحجم ووظيفة المدينة يعتبر من العوامل الرئيسية المحددة للطابع العمراني حيث 
ختالف النسيج العمراني وأحجام المباني والمقياس السائد وبالتبعية ايختلف عن باقي ضواحي المدن حيث 

 .د الناس المرتادين للمنطقة وأيضا نوعية األنشطة التي تمارس أعدا

تعتبر من العوامل المحددة للطابع العمراني حيث إختالف مراحل :  الخلفية التاريخية للمدينة۱-۱-٤-۱
 .نموها وتطورها عن المناطق األخرى 

تشكيل الطابع، فالنشاط حيث تؤثر إستعماالت األراضي على : األنشطة والوظائف واإلستعماالت ۱-۲-٤-۱
  .والنحاسين في القاهرة المميز يقوي الصورة الذهنية للحي، ومثال ذلك طابع مناطق الخيامية وخان الخليلي

 

 

                                                           
  .كلية التخطيط العمراني، جامعة القاهرة، رسالة ماجستير، ، الطابع البصري للمناطق العمرانيةسعاد حسين بشندي۱

  

 .رسم توضيحي لمفردات الطابع العمراني) ۳۰ -۱(شكل 
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      Interaction with the surrounding environmentالتفاعل مع البيئة المحيطة ۲-٤-۱

تشكيل وتحديد الطابع العمراني للمناطق المختلفة  ن التفاعل والتكامل مع الببيئة الطبيعية يساهم فيإحيث 
  .ويحدد خواص المكان

تؤثر الطبوغرافيا على صورة المدينة وعلى تشكيلها العمراني :  الطبوغرافية وتشكيل األرض ۲-۱-٤-۱
تحاد تشكيل األرض مع المباني يشكل طابعا مميزا للمنطقة ويؤثر على توزيع األنشطة والوظائف اف

 .المختلفة 

كما تؤثر أحيانا الحدود والمحددات التي تساعد في تحديد المنطقة العمرانية وعالقتها مع ما حولها من 
 .مناطق وأيضا تأكيد مداخلها 

ويلعب تشكيل سطح األرض دورا هاما ومؤثرا على صورة التشكيل العمراني وإتجاه وأسلوب إمتداد 
 .المدينة 

يؤثر المناخ المحلي على : المناخ المحلي ۲-۲-٤-۱
تشكيل وطابع المناطق العمرانية المختلفة حيث يؤثر 

قتصادية جتماعية واالطبيعة الحياه اال مباشرة على
تشكيل  من أهم العوامل المؤثرة علىالتي بدورها 

العمران والتصميم المعماري مما يعطي لكل منطقة 
طابعها المميز نتيجة وضع الحلول التخطيطية 

48Fوالمعمارية المالئمة للظروف المناخية

، ويوضح ۱
تصميم مسارات حركة المشاه بحي )  ۳۱-۱(شكل 

السفارات بمدينة الرياض وتوجيه كافة إمكانيات 
لمسارات  التصميم للحصول على أكبر نسبة إظالل

حركة المشاه مراعيا بذلك إرتفاع درجة الحرارة بمدينة 
49Fالرياض وكذلك استخدام العناصر النباتية لترطيب مسارات الحركة

۲ . 

تساعد العناصر الطبيعية والتشجير في وضوح  :العناصر الطبيعية والتشجير وعائالت النباتات  ۲-۳-٤-۱
المناطق العمرانية نظرا لوجود عالقة التباين بين المناطق العمرانية ذات الكثافة البنائية المنخفضة  شخصية

 ) .الضواحي ( وكثافة التشجير العالية 

     Urban profileالتشكيل  العمراني  ۳-٤-۱

لداخلي للمدينة ويقصد به تحليل التشكيل العمراني والبصري الداخلي للمدينة حيث يمكن تحديد التشكيل ا 
 .من تخطيط شبكة الشوارع وتوزيع المباني وعالقتها بالفراغات العمرانية 

لمعرفة طابع التشكيل العمراني للمدينة البد :  ) الصورة البصرية الذهنية ( التكوين البصري ۳-۱-٤-۱
فالزائر حينما يزور مدينة أو يمر بها فإنه يدرك مجموعة من العناصر  من تحليل التكوين البصري للمدينة 

                                                           
 .۱۹۸٥، المناخ وعمارة المناطق الحارةشفق الوكيل، / محمد سراج الدين، د/ د ۱
، المؤتمر العلمي الرابع، كلية الهندسة، الطابع العمراني والمعماري للمجتمعات العمرانية الجديدة وعالقته بالبيئة والطبيعة اإلجتماعيةأحمد علي البهنساوي، / د ۲

 .۱۹۹٥جامعة األزهر، القاهرة، 

بحي السفارات بالرياض تصميم مسارات الحركة ) ۳۱ -۱(شكل 
 .وتأثرها بالمناخ المحلي

Wwwflickr.com/photos/60202190. 
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من خالل وحدد لينش عناصر تكامل الصورة الذهنية  ،تحدد الصورة الذهنية العامة للمدينة والتي البصرية
50Fخمسة عناصر وهي

۱ : 

والتحرك من خاللها  لوصول للمكانلالتي يستخدمها اإلنسان  وهي الخطوط المعبرة :(Paths) ساراتالمـ 
صر نحركة آلية أو نصف آلية أو مترجال، وهي عسواء كانت حركته من خالل  ورؤية متتابعات بصرية

51Fأساسي في رؤية المدينة والتعرف على مكوناتها

۲. 

وتعبر  وهي الخطوط الطولية المستمرة التي يمكن إدراكها كحدود فاصلة بين المناطق :(Edge)ـ الحدود 
لمحيطه بالمكان سواء كانت حدود طبيعية مثل البحار واألنهار أو الجبال أو صناعية مثل عن المناطق ا

 .شرايين الحركة الرئيسية والتي يستخدمها اإلنسان خالل حركته وصوال للمكان

الحي هو منطقة ذات خصائص تشكيلية متجانسة ويمكن التعرف عليه عن طريق  :(Districts)ـ األحياء 
زه عن أي حي آخر، وتعتبر إستمرارية هذه الصفات هي التي تمنح الحي طابعه الصفات التي تمي

،فأحيانا تكون هذه الصفات مميزة في الشكل والحدود ومتجانسة مع بعضها وأحيانا أخرى تكون الخاص
   .غير مميزة ومتداخله داخل الحي

وهي تعبر عن أماكن اإللتقاء التي  هي مناطق تجمع الحركة واألنشطة :(Node)لتقاء أو العقد ـ نقاط اال
وفي الغالب تكون فراغات هامة مثل الميادين والفراغات الموزعة على  يمكن أن يميزها اإلنسان بسهولة

   .طول الطريق، ويرى لينش أنها بؤر يرتكز عندها نشاط ما ولهذه البؤر أهميتها في تحديد طابع المنطقة

تتمثل في عنصر متفرد فريد وتذكاري في المحتوى العمراني، وهي هي  :(Landmark)ـ العالمات المميزة 
العديد من العناصر التي يعتمد عليها كمرجع لتوجيه حركته تمكنه من تمييز المكان دون غيره وقد تكون 

أشياء مميزة ترمز إلى  ة، والمآذن والمباني العامة، كما تمثل العالمات المميزاً هذه العالمة مبنى عالي
ف عن المحيط العمراني كمنطقة مخططة وسط منطقة عشوائية، أومنطقة حديثة الطراز داخل ختالاال

  .منطقة أثرية، وتتميز بطابع فريد يجعلها مميزة في محيط بيئتها

 Urban Fabric    النسيج العمراني  ۳-۲-٤-۱

النسيج العمراني يعكس عالقة الكتل بالفراغات فمن خالل النسيج العمراني يمكن تحديد درجة الخشونة  
ن المباني ذات الحجم الواحد الواحد توصف بأنها على درجة من الخشونة ودرجة من إوالدقة،حيث 

ضواحي فإنها تعطي متزاج موحدة ومنتظمة، أما المنازل الصغيرة في قطع األراضي المختلفة الحجم بالاإل
وذلك بتحليل الهيكل العمراني وشبكة الشوارع  درجة من الدقة ودرجة إمتزاج غير موحدة وغير منتظمة 

52Fاني وعالقتها بالفراغات العمرانيةودرجة إمتزاج وتفاعل العناصر الدقيقة بالعناصر الفظة وتوزيع المب

۳. 

 :تصنيف النسيج العمراني

العمرانية القائمة ومن ثم المستخدمة في التجمعات المستحدثة طبقا لعدة عوامل يختلف تصنيف األنسجة 
 :ويمكن حصر أهم تلك التصنيفات كما يلي

 

                                                           
 .۱۹۸٤، جامعة القاهرة، التخطيط العمراني ، رسالة ماجستير، كليةالطابع البصري للمناطق العمرانيةسعاد بشندي، / د ۱
۲ Kevin Lynch, The image of city,1979,p.47-48 
 .٦٤الهندسة، جامعة القاهرة، صـ، مجلة قسم مقدمة في التشكيل والنسيج العمراني والطابع المعماريسيد التوني، / نسمات عبد القادر، د/ د ۳
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 :ل والفراغاتتتصنيف األنسجة العمرانية تبعا للعالقة بين الك -
، أو ممتد نسيج متداخل ،نسيج مبعثر :وتصنف األنسجة العمرانية تبعا للعالقة بين الكتل والفراغات إلى

 )۳۲ -۱(كما بالشكل  .نسيج متضام

 

 

 

 :تصنيف النسيج العمراني تبعا لمستوى التحضر -

نسيج  ،نسيج شبه حضري ،نسيج ريفي ،نسيج بدوي :وتصنف األنسجة العمرانية تبعا لمستوى التحضر إلى
 )۳۳ -۱(كما بالشكل  .نسيج حضري حديث ،حضري تقليدي

 أنواع النسيج العمرانى تبعا للعالقة بين الكتل والفراغات) ۳۲ -۱(شكل 
المالمح العريضة للمدن المصرية عام : معهد التخطيط اإلقليمي والعمرانى ، جامعة القاهرة، أكاديمية البحث العلمى  :المصدر

 .۹-۳، صـ ۱۹۸۷، التقرير الثالث ، سبتمبر ۲۰۰۰

 نسيج متضام نسيج متداخل أو ممتد نسيج مبعثر

 نسيج بدوي

 نسيج ريفي

 نسيج شبه حضري

 نسيج حضري تقليدي

 نسيج حضري حديث

 أنواع النسيج العمرانى تبعا لمستوى التحضر): ۳۳ -۱(شكل 
المالمح : معهد التخطيط اإلقليمي والعمرانى ، جامعة القاهرة، أكاديمية البحث العلمى  :المصدر

 ۱٦-۳إلى صـ  ۱٤-۳، صـ ۱۹۸۷، التقرير الثالث ، سبتمبر ۲۰۰۰العريضة للمدن المصرية عام 
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۲۲ 
 

:كةتصنيف النسيج العمراني تبعا لشبكة ومسارات الحر -   
كما  .نسيج شريطي، نسيج شبكي، نسيج إشعاعي: يصنف النسيج العمراني تبعا لشبكة ومسارات الحركة إلى

)۳٤ -۱(بالشكل   
 

 

 

 

 

 

 

ويقصد بهذه الدراسة دراسة توزيع المباني وعالقتها  : دراسة شبكة الشوارع والفراغات ۳-۳-٤-۱
بالفراغات العمرانية باإلضافة إلى تأثير شبكة الشوارع والفراغات على الصورة البصرية وذلك من 

53Fخالل

۱: 

 .ـ تحديد اإلطار العام لشبكة الشوارع ۱
 .ـ تحديد الفراغات الرئيسية بالمنطقة ۲
 .راغات العمرانية ـ دراسة وتحديد الخصائص البصرية للف۳

 : والتي يمكن التعرف عليها من خالل تحليل العناصر التالية 
ـ ارتفاعات المباني وعالقتها بعرض الفراغ حيث يتغير طابع الفراغ ويفقد شخصيته عند تغيير ارتفاعات 

 .المباني 
حيث أنها تعكس ـ تأثير التفاصيل ودرجة دقتها وكثافتها داخل الفراغات على طابع وتشكيل الفراغ ، 

 .األنشطة داخل المباني كما تؤثر على الصورة البصرية العامة للفراغ 
 
يعتبر خط :  Sky Line خطوط السماء ٤-۳-٤-۱

نعكاسا مباشرا لخصائص المنطقة اسماء المدينة 
والحياه بها كما يجمع الكثير من المناظر المحورية 
التي تكون أكبر قدر من التشكيل وخط السماء بصفة 
عامة هو إجمالي أشكال وعالمات المدينة المميزة 
وأيضا هو ترجمة للمضمون العمراني للمدينة الذي 

 صاديةقتجتماعية السياسية واالتجسيد للعوامل اال وه

                                                           
 .م۱۹۹۷العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ، إشكالية النسيج والطابعسيد التوني، / نسمات عبد القادر، د/ د ۱

. تزان خط السماء بمدينة اإلسكندريةاعدم ):  ۳٥-۱(شكل 
 ).منطقة بحري(

www.travelpod.com/21233245.tpod.htm 
 

 

 نسيج إشعاعي

 شبكي نسيج شريطي نسيج

 أنواع األنسجة العمرانية تبعا لشبكة ومسارات الحركة ) ۳٤ -۱(شكل 
القاهرة، أكاديمية البحث معهد التخطيط اإلقليمي والعمرانى ، جامعة 

، التقرير الثالث ۲۰۰۰المالمح العريضة للمدن المصرية عام : العلمى 
 .۹-۳، صـ ۱۹۸۷، سبتمبر 
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ختالف المضمون العمراني وذلك ال تزان خط السماء بمدينة اإلسكندريةايوضح عدم ) ۳٥-۱(والشكل 
 .ختالف خصائصها العمرانية، وهي سمة من سمات المدن العربيةللمنطقة ال

     Buildingالمباني  ٤-٤-۱

أساسا على تشكيل وحجم وارتفاع  المباني هي المحدد الرئيسي للفراغات العمرانية حيث إن تشكيل الفراغ يعتمد
ولدراسة المباني البد من تحديد عناصر ومحددات الطابع المعماري للمباني التي تدخل في  .المبنى المحدد

 :تشكيل الطابع العمراني ولكي يمكن دراسة هذه العناصر يتم تقسيم المباني إلى مجموعات 

 :ين وتنقسم طريقة تصنيف المباني إلى مجموعات إلى تصنيف

 : ) ۳٦-۱(كما هو بالشكل  يتم فيه تصنيف المباني إلى مجموعات طبقا للمعايير التالية: التصنيف األول 

 .مجموعة مباني تقع على أحد جانبي الطريق 
 .مجموعة مباني تقع على جانبي الطريق 
 .مجموعة مباني تقع على فراغ عمراني 

وهو الذي يعتمدعلى تحديد الصفة الغالبة في مجموعات المباني وهي مجموعة مباني متنوعة : التصنيف الثاني 
 .وتنتمي لفترات تاريخية مختلفة وهي التي يميزها التنوع 

بوجود مجموعة مباني متصلة وتنتمي لنفس الفترة التاريخية وهي التي تؤثر بقوة على شكل الفراغ وتتميز 
 .معماري قوي 

مجموعة مباني مختلفة ولكنها وجدت في نفس الحقبة وهي مجموعة من المباني تتميز بالفردية ولكنها مبنية في 
54Fنفس العصر أو الفترة الزمنية ولها نفس الطراز

۱ . 

 :من  وتكون دراسة المباني بالمناطق العمرانية بعد تصنيفها من خالل دراسة لكلٍ 

أو مجموعة مباني متصلة  وهو الخطوط العامة لكتلة المبنى سواء كان مبنى منفصالً : التشكيل  ۱-٤-٤-۱
ومجموعة مباني مشتركة بالدور األرضي فقط ومنفصلة في باقي األدوار ، كما أن تشكيل المبنى مرتبط 

55Fبقوة الطراز الذي ينتمي إليه 

۲. 

                                                           
 م۱۹۹۷العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ، إشكالية النسيج والطابعسيد التوني، / نسمات عبد القادر، د/ د ۱
، رسالة ماجستير، قسم التصميم العمراني، كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني، جامعة القاهرة، ضوابط التحكم في طابع المناطق العمرانيةحمد فريد، فريد فايد م ۲

۲۰۰۱ 

  تصنيف المباني  )۳٦  -۱(شكل 
 .بتصرف الباحث: المصدر
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المقياس هو أحد عناصرتشكيل الطابع العمراني، ويقاس بمدى تناسب  :المقياس والنسب   ۲-٤-٤-۱
ويوضح الشكل . المباني والفراغات من حيث أبعاد الكتل وإرتفاعها ونسب الفتحات بها وعالقاتها بالفراغات

العالقة بين اتساع تناسب المقياس وتأثير) ۳۷ -۱(
ومواد البناء الفراغ وارتفاع الحوائط المحددة له 

والتي أثرت على الطابع العمراني لحي خدمة المست
    .تشيلسيا بلندن

تحليل نسبة الفتحات إلى  :المسامية  ۳-٤-٤-۱
حيث الشكل والنسب الحوائط المصمتة وذلك من 

يلها في تكوينات واجهات والحجم وموقعها وتشك
 ).۳۷-۱(، كما بالشكل المباني

وهو  :التفاصيل ومواد البناء واأللوان  ٤-٤-٤-۱
مدى تجانس مجموعة المباني المحددة للفراغ من 

56Fحيث مواد البناء ولون أسطحها ومدى مالئمة التفاصيل لموقع تلك المباني

۱ . 

 التي التفاصيل العمرانية بشكل مباشر على تشكيل واجهات المباني فالتفاصيل العمرانية هيحيث تؤثر 
توضع على مستوى مجموعات من المباني بشكل يمكن للرآي إدراكها وفهمها ومنها يمكن تحقيق 

ان على الذي يوضح تأثير التفاصيل ومواد البناء واللو) ۳۸ -۱(، كما بالشكل اإلستمرارية البصرية للمناطق
  .الطابع العمراني ألحد شوارع مدينة أمستردام

اما مواد البناء فتشابه مواد البناء ينتج عنه تشابه الطابع وإن اختلف المكان والزمان، وخاصة على مستوى 
مجموعات المباني، كما أن إستعمال العديد من تكنولوجيا البناء وبخاصة التقليدية بجانب الحديثة في منطقة 

57Fواحدة ينتج عنه افتقاد المباني التجانس بها وبالتالي نقص وفقدان الطابع والشخصية عمرانية

 -۱(، شكل ۲
على الطابع العممراني لمدينة يافع اليمنية حيث ان ) الحجر( يوضح تأثير إستخدام مواد البناء المحلية ) ۳۹

دة بالعالم من حيث إستخدامها وتقويمها هذه المدينة لها أهمية بالغة وذلك بسبب إستخدامها لتقنية البناء الفري
بالحجر، مع مراعاة تفاعل متطلبات العمارة المختلفة مع العمارة المحلية لهذة  في بناء العمائر المرتفعة

  .المدينة
زة باإلستمرارية حيث يظهر تأثير التفاصيل والزخارف الدقيقة في مجموعة المباني المتصلة المتمي 

 .المعمارية والبصرية ، حيث تدخل التفاصيل في رسم وحدة التكوين لهذة المجموعة 

                                                           
سكن، الهيئة العليا لتطوير مدينة الحي السكني أكثر من مجرد  ۳، ورقة بحثية، ندوة اإلسكان دور األلوان في البيئات السكنيةخالد صالح عبد المجيد، / د.م.أ ۱

 .۲۰۰۷الرياض، مايو،
 .۱۲۱،صـ۱۹۹۲، جامعة القاهرة، رسالة ماجستير، أثر تكنولوجيا مواد البناء على الطابع المعماري في مصرأسامة محمد على فرج، / د ۲

على طابع مدينة ) الحجر( تأثير استخدام مواد البناء المحلية )  ۳۹ -۱(شكل 
 .يافع اليمنية 

www. alamerr.net/fradat-albena-alyafee.htm 

تأثير المقياس والنسب والمسامية على الطابع العمراني ) ۳۷ -۱(شكل 
 .لحي تشيلسيا بلندن

www.johnsimpsonarchstreet.com/urban/urban.htm 

تأثير التفاصيل ومواد البناء واأللوان على الطابع )  ۳۸ -۱(شكل 
 .العمراني ألحد شوارع مدينة امستردام

www.lodging-word.com/perfriendlyserch.net 
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۲٥ 
 

 

 
نطباع الذهنى المتكون عن البيئة العمرانية والذى يقوم به المشاهد لتثبيت ما يعتبره تعريفه بأنه األيمكن  

ستعمالها فيما بعد لتوجيه حركته داخل اهاما من عناصرها بعد تكوين عالقات مكانية بينها بصورة تمكنة من 
58Fالبيئة العمرانية

۱. 
 
 أهمية إدراك البيئة العمرانية ۱-٥-۱

 Important of awareness of the Built Environment      
 

 :تىآلواضح عنها ممثلة فى انطباع ذهنى قوى العمرانية وتكوين تظهر أهمية إدراك البيئة ا
 .ستمتاع بالبيئة العمرانيةألمان والقدرة على االاإعطاء إحساس ب  -
 .ستخدام البيئة العمرانيةازيادة قدرة المستعملين على   -
 .تكوين عالقات مكانية بين عناصر البيئة العمرانية تضفى عليها معنى  -
 .هنى واضح عن البيئة العمرانيةذنطباع اتكوين   -
 :نطباع الذهنى هى عملية منظمة يلزمها ثالث خصائص أساسيةوعملية تكوين اال 

الذهنى إال إذا كان منتبها  نطباعفالعقل ال يمكنه إدراك أحد مكونات البيئة العمرانية ضمن اال :اإلنتباه
نتباه بين الفئات المختلفة من ختالف درجات االاف، هلوجود هذا العنصر العمرانى ويحس بأهميت

 .نطباع المتكونالمترددين على البيئة العمرانية يؤثر بشكل جوهرى على اال
زادت فرصتها لتمثل كلما كانت عناصر اليئة العمرانية بسيطة وسهلة اإلستيعاب للعقل كلما : البساطة

 .نطباع الذهنى الذى يكونه األفراد عن البيئة العمرانيةمن اال اً جزء
نطباع الذهنى له عالقة مكانية واضحة أن يكون عنصر البيئة العمرانية المرشح للدخول فى اال :التكوين

 .وقوية بباقى عناصر البيئة العمرانية
 

 مراحل إدراك البيئة العمرانية ۲-٥-۱
          Stages of awareness of the Built Environment 

 
 :وتأتى عناصر إدراك البيئة العمرانية فى ثالث مراحل رئيسية 

من المؤثرات المتباينة من البيئة  اً حيث يتلقى المشاهد فيض: ستقبال المؤثرات من البيئة العمرانيةا -
العمرانية من خالل الحواس الخمسة األساسية لإلنسان دون أن يكون لكل منها بالضرورة معنى واضح 

 .وهذه الخطوة توفر المادة الخام التى يمكن تكوين اإلنطباع منها، حددمو
ثرات التى تستقبلها حواسهم حيث يبدأ األفراد فى إضفاء معنى على المؤ :إضفاء معنى على المؤثرات -

وهذه الخطوة ، من خالل الخبرات السابقة وثقافتهم باإلضافة إلى السياق الذى يستقبل فيه هذه المؤثرات
ستقبلها اإلنسان من بيئته المحيطة حيت تتوارى تلك التى ال ترتبط بمعنى وال اتختزل المؤثرات التى 

جتماعية أو غير اأو يربطها بقيمة ثقافية أو عمرانية أو  يتبقى منها إال التى يستطيع العقل أن يفسرها
 .ذلك

                                                           
 .۲۰۰۲، القاهرة، مقدمة في التصميم العمرانيأحمد صالح الدين عوف،  ۱

 Awareness of the Built Environment إدراك البيئة العمرانية                             ٥-۱
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۲٦ 
 

ختيار عدد قليل من انتقائية اوهى المرحلة األخيرة التى يتم خاللها بصورة  :تكوين اإلنطباع الذهنى -
لومات العمرانية ذات المعنى القوى والواضح والعالقة المكانية الواضحة لتكوين إنطباع ذهنى عنها عالم

نتقائية تحكمها ثقافة الفرد واألعراف السائدة فى المجتمع وغيرها من وهذه العملية اال، عقلداخل ال
 .نطباع عن بعض العناصر أو إهمال بعضها األخرالمؤثرات التى من شأنها ترسيخ اال

 
  العوامل المؤثرة على إدراك البيئة العمرانية ۳-٥-۱

                                  Factors affecting the awareness of the built Environment  
كلما زاد تعرض العنصر ووضوحه أمام المشاهد كلما كان أكثر وضوحا لهم ويستطيع  :التعريض -

 .يللالمشاهدين رؤيتة فى ظروف إضاءة مختلفة فى أوقات مختلفة من النهار وال
 ، اصيل، الوجود على أكثر من محور حركة، إمكانية رؤية التفمحوريةالرؤية: ويؤثر على التعريض 

 .إرتباط بمهنى قوى
 .الشكل البسيط مهم جدا فى جعل البيئة العمرانية ظاهرة عند المشاهدين :التشكيل -  

العناصر التى لها معنى داخل البيئة العمرانية لها القدرة على الثبات بذهن المشاهد أكثر من  :المعنى  -
 .غيرها التى ليس لها معنى واضح وملموس لدى المشاهد

يقصد به إرتباط ذهنى بين موقع كل عنصر من عناصر البيئة العمرانية بحيث يمكن  :التكوين -
59Fالوصول منه إلى باقى العناصر

۱. 

  

                                                           
 .۲۰۰۲، القاهرة، مقدمة في التصميم العمرانيوف، أحمد صالح الدين ع ۱



 القنـاةالطـابع العمرانى لمدن 
 مفهوم الطابع العمرانى والعوامل المؤثرة عليه  الفصل االول     فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةدراسة تطبيقية ل

 

۲۷ 
 

 

 
 

مجموعة من الصفات المركبة التى تميز المكان بذاته وتشمل المكونات المادية والغير الطابع العمرانى هو  -
باع الذى نتلقاه عند زيارة مكان ما ويتأكد اإلنطمادية المرتبطة بالمجتمع وتغير الزمن على هذا المكان فتعطي 

  .هذا اإلنطباع عند تكرار الزيارة

 :يتأثر الطابع العمرانى بعدة عوامل وهى -
 .العوامل الطبيعية ومنها العوامل الجغرافية والمناخية 
 .والسياسية العوامل اإلنسانية ومنها العوامل الدينية واإلجتماعية والثقافية والتكنولوجية واإلقتصادية 

 .كال منهميرتأثلف تأثير هذه العوامل على الطابع بتغير الفترات الزمنية وقوة تويخ

من مجموعة مفردات تعبر عن المكان أو الحيز العمرانى كنتاج للعوامل المؤثرة عليه  يتكون الطابع العمرانى -
 :وتقسم هذه المفردات إلى مستويين

 
الخلفية التاريخة واألنشطة والوظائف (على مستوى المدينة تتمثل فى حجم ووظيفة المدينة : أوال 

 .)الطبوغرافيا والمناخ المحلى والعناصر الطبيعية(والتفاعل مع البيئة المحيطة ) واإلستعماالت
التكوين البصرى والنسيج العمرانى وشبكة (على مستوى القطاع العمرانى فى التشكيل العمرانى : ثانيا 

 .)والتفاصيلالنسب والمسامية ومواد البناء التشكيل والمقياس و (بانى موال) سماءالشوارع والفراغات وخط ال

 

 خالل ثالث مراحل  من يتم إدراك البيئة العمرانية -
 

 صة الفصل األولخال

 تكوين االنطباع الذهني

 استقبال المؤثرات من البيئة العمرانية

 إضفاء معنى على المؤثرات
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 الثانىأهداف الفصل 

 الثانىالفصل  محتويات

 التعرف على البعد التاريخى لظهور مدن قناة السويس -۱
 )السويس-اإلسماعيلية-بورسعيد(التعريف بمنطقة الدراسة  -۲

 الموقع من الجهة الجيولوجية ۱

 على المنطقة عمرانيا دراسة تأثير قناة السويس ۲

 نبذه تاريخية عن نشأة قناة السويس وتطورها
 أثر قناة السويس فى ظهور ونمو المدن 

 العالقة اإلقليمية بين إقليم قناة السويس وأقاليم الجمهورية ۳

 التعريف بإقليم قناة السويس
 الموارد الطبيعية والعمرانية لإلقليم

 البنية األساسية

 التعريف العمرانى بمنطقة الدراسة ٤

 المالمح الطبيعية واإلدارية لمنطقة الدراسة 
 المالمح السكانية 
 المالمح العمرانية

 البنية األساسية 
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 :مقدمةال

  

إن قناة السويس تاريخ وحضارة وإقتصاد وسياسة وشريان حياه، فقد كانت لقرن من الزمان موضوعا  

النيل شريان  أثيرا لدى الباحثين والكتاب، فهي آداه عالمية تؤثر على مصالح ومصائر مصر والعالم، وإذا كان

سر نحو آسيا، جعليها العديد من األسماء منها مفتاح الشرق، وباب الشرق، الأطلق  مصر فالقناة وريدها، وقد

 .وأقصر طريق مالحي يربط أوروبا بالشرق كله

ولم تكن فكرة ربط البحر األبيض المتوسط بالبحر األحمر من بنات أفكار العلماء في أوائل القرن التاسع  

خ السويس أو ما تعرف اآلن بقناة السويس، بل سبق شق لسبس لتعرف بترعة برز د دينينادعشر والتي نفذها فر

قناة السويس على مرعصور التاريخ العديد من األفكار التي داعبت بفكر حكام مصر منذ أقدم العصور من 

  .فراعنة أو فرس أو إغريق أو رومان أو عرب بحفرها والغنم من ورائها

فتوح مة حولها واجهة عالمية لمصر ومتحف تعتبر منطقة قناة السويس والنطاقات العمراني واآلن 

من الدراسة العمرانية التي يتطرق إليها ، لذلك تحتاج هذه المنطقة إلى نوع ا المعاصرةها وإمكانياتهلعرض تاريخ

 . البحث

ولهذا يتناول الفصل الثاني نبذه مختصرة عن نشأة قناة السويس وتطورها من عصر الفراعنة إلى وقتنا  

وتأثير مشروع حفر قناة السويس على ظهور ونشأة مدن القناة،  والعالقة اإلقليمية بين مدن قناة السويس الحالي، 

 .وعالقتها باإلقليم وباقي الجمهورية
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 .البعد التاريخى للنشأة والتطور العمرانى لمدن قناة السويس: الفصل الثانى  ۲

                                                       Site of the geological الموقع من الجهة الجيولوجية ۲-۱

رتفاع فى بعض الجهات وإنخفاض فى جهات أخرى بفعل ابين القشرة األرضية فى حركة مستمرة  
التعد ف السنوات والتى آالذلك من ركات ال نكاد نالحظها لما يستغرق قانون توازن القشرة األرضية وهذه التح
 .شيئا فى عمر الكرة األرضية الجيولوجى

 :لهذا نلخص حياة هذه المنطقة فى ثالث مراحل 

، كان البحر األبيض المتوسط متصال بالبحر األحمر عن طريق برزخ السويس :المرحلة األولى  -
ويوضح ، ى طبيعة تضاريس األرض بهذه المنطقةتصال مرسومة رسما واضحا علهذا االوكانت أثار 

 .رسم للخطوط الكنتورية المحدده لبرزخ السويس) ۱-۲(شكل 

فى هذه المنطقة لهذا  تمرالتانيسى والمنديسى ، الفرع البيلوزى هكانت أفرع النيل الثالث: المرحلة الثانية -
أفرع النيل السبعة ) ۱-۲(ويوضح شكل ، كانت األراضى بهذه المنطقة من أخصب األراضى المصرية

 .هيرودوت وعالقتها بمنطقة قناة السويس كما وصفها المؤرخ

هذه المنطقة وبدء وضع داية مالحظة العقل البشري ألهمية وهذه المرحلة هى ب: المرحلة الثالثة -
مستعينا بفرع النيل البيلوزى وكان هذا فى عهد  األفكار لربط البحر األبيض المتوسط بالبحر األحمر

 . 60F۱م.ق ۱۸۸۷سنوسرت الثالث عام 
  

                                                           
 .، المجلد الثاني، تاريخ المدن القديمة ودليل المدن الحديثةاإلسماعيلية وسواها -السويس -، منطقة قنال السويس ومدن القنال بورسعيدفؤاد فرج/ م ۱

 .م۱۸۱۸خريطة منطقة قناة السويس ودلتا نهر النيل عام ) ۱ -۲( شكل 
 الباحث بتصرف من: المصدر

 1- Google earth Pro 5 
 .اإلسماعيلية وسواها، المجلد الثاني، تاريخ المدن القديمة ودليل المدن الحديثة -السويس -فؤاد فرج، منطقة قنال السويس ومدن القنال بورسعيد/ م -۲

 .۱۹۸٥مد البغدادي، مدينة بورسعيد دراسة في جغرافية المدن، رسالة ماجستير، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، مصطفى مح -۳
 .مكتبة اإلسكندرية، لوحات ريو، إفتتاح قناة السويس رحلة الملوك، مركز المخطوطات -٤
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۳۱ 
 

 

 دراسة تأثير قناة السويس على المنطقة عمرانيا  ۲-۲
The effect of the Suez Canal on the surrounding residential area                         

 

  هارنبذة تاريخية عن نشأة قناة السويس وتطو ۲-۲-۱

A brief history on the emergence of the Suez Canal residential area                                

، البحر األبيض المتوسط بالبحر األحمر قد داعبت مخيلة حكام مصر منذ أقدم العصورإن فكرة ربط  
وال غرابة فى ذلك فإن بوغاز السويس وموقع مصر الجغرافى يغريان على تنفيذ هذه الفكرة إغراء ليس له 

غنائم ال فغنمت من وراء ذلك ، فإن مصر كانت دوما بمثابة سوق لتبادل التجارة بين الشرق والغرب، مثيل
وكان من الطبيعى أن يفكر حكامها من فراعنة أو فرس أو إغريق أو رومان أو عرب فى تحسين ، حصر لها

61Fحالة تجارتها وأن يهتموا بحفر ما يعرف حاليا بقناة السويس

۱. 
قتصاد ستثمارات فى قلب االاقتصاد وسياسة وشريان عطاء يضخ افإن قناة السويس تاريخ وحضارة و 

وأطلق عليها العديد من ، ويختلط فى مياهها ومع ترابها دماء مصرية غالية، إنها كيان مصري عالمى، المصرى
 .طريق مالحى يربط أوروبا بالشرق كله رفهى أقص .سياآاألسماء منها مفتاح الشرق وباب الشرق والجسر نحو 

ت قناة السويس أصبحت شريان المواصالت منذ شق"قناة السويس نبض مصر  هجمال حمدان فى كتاب/وذكر د
 ".وتحولت قبلة عالمية كان العالم كله على ميعاد معها، وعنق الزجاجة فى شبكة المالحة، العالمية

من عهد  ومن ذلك فإن فكرة ربط البحر األبيض بالبحر األحمر مرت بكثير من األفكار والمشروعات 
62Fفمن المشروعات التى نفذت بالفعل األتى، ينفذ فمنها مانفذ بالفعل ومنها ما لم ،الفراعنة

۲ : 
 م.ق ۱۸۷٤قناة الملك سنوسرت الثالث  ۲-۲-۱-۱ 

King Senusret the third Canal (1874 BC)       

أول من فكر فى البحرين المتوسط واألحمر بطريق  
غير مباشر عن طريق النيل هو فرعون مصر سنوسرت 

وذلك لتوطيد التجارة ، الثالث من األسرة الثانية عشر
فكانت السفن ، وتيسير المواصالت بين الشرق والغرب

تسير ) البحر األبيض المتوسط(مال القادمة من بحر الش
أول فروع النيل من جهة (فى الفرع البيلوزى من النيل 

ثم تتجه شرقا إلى ) الزقازيق حاليا(حتى بوبست ) الشرق
وكانت تقع على بحيرة ) أبوصير حاليا(بلدة تيخاو 
ومنها إلى بحر أروترى ) البحيرات المره(كاموريت 

وقد تم ) ۲-۲(كما هو موضح بشكل) البحر األحمر(
سم قناة ام وعرفت ب.ق ۱۸۷٤فتتاح هذه القناه عام ا

 .سيزوستريس
  

                                                           
 ۳۷ص ،۱۹۸۸دار المعارف ، ،قناة السويس من القدم إلى اليومجورج حليم كيرلس،    ۱ 

 .۱۹۹۷، الجزء األول، بورسعيد، موسوعة تاريخ بورسعيدضياء الدين حسن القاضي،  ۲

 في عهد وهي أول قناة ُحفرت قناة سيزوستريس) ۲ -۲(شكل 
 .الملك سنوسرت الثالث

www.associationlesseps.org/en/suez_historiqu
e.html 
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۳۲ 
 

 
         King Sity the first Canal (1310 BC)  م.ق ۱۳۱۰قناة الملك سيتى األول  ۲-۲-۱-۲ 

هتم بإعادة حفر اوقد ) م.ق۱۳۰۰-م.ق۱۳۱۹(كان الملك سيتى األول ثانى ملوك األسرة التاسعة عشر  
ستعملها فى التجارة وفى او، قناة سيزوستريس والتى أصابها اإلهمال بعد أن غمرتها الرمالوتطهير 

 .وقام بتأسيس مدينة بليونتوبوليس على مقربة من القناة، التأديبية على الحدود الشرقية هرحالتة وحمالت
  

          King Necho the second Canal (610 BC)م.ق ٦۱۰قناة الملك نخاو الثانى  ۲-۲-۱-۳

والذى قام بإعادة ) م.ق٥۹٤-م.ق٦۰۹(كان الملك نخاو الثانى ثانى ملوك األسرة السادسة والعشرين  
نة لفترة طويلة من الزمان وتكون بها سد رملى عزل خليج السويس عن افتقرت إلى الصياحفر القناة التى 

يوفق فى وصل البحيرة المره بخليج  غير أنه لم، ونجح فى وصل النيل بالبحيرة المره، البحيرة المره
نيخوس هو "قاف العمل بعدة تفسيرات منها ما ذكره المؤرخ اإلغريقى هيرودوت بقوله يوفسر إ،السويس

وقد حفرت القناه ، أول من حفر القناه التى تؤدى إلى بحر أروترى والتى أتم دارا الفارسى حفرها من بعده
، صفوف من المجاديف من المرور فيها جنبا إلى جنب ةثوات ثالذعريضة حتى تستطيع سفينتان من 

إذ جاء  هوتوقف نيخوس فى منتصف عملية الحفر ألن نبوئة العرافة ميليت حالت دون تشجيعه على إتمام
فحفر القناه سيعود بالفائدة على ، إنى أرى وراء الغيب أن عملك هذا سيجلب الضرر على مصر:"فيها 

إنك اليوم تتقاضى الرسوم على مرور الناس بأرضك ، جنبى دون الوطنىالغريب دون القريب وعلى األ
أما غدا عندما تفتح القناه فسيمر بها الجميع ، وتتحكم فى مصير البضائع والناس، وعلى مرور التجارة

له وبحق فبحق اإل، فتفقد السيطرة على القناه وتجعل للخطر منفذا إلى قلب بالدك، وستجذب مطامع أعدائك
فعدل الملك نخاو ، "تصالالكانت القناه وال كان اال..عليك مر بوقف العمل وكف عن مواصلة الحفرالوطن 

 .ستكمال حفر القناهاالثانى عن 
              King Dara the first Canal (510 BC)م.ق ٥۱۰قناة الملك دارا األول  ٤-۲-۲-۱ 

ونهج سياسة جديدة ) م.ق٤۸٥-م.ق٥۲۲(والعشرين جاء الملك دارا األول ثاني ملوك األسرة السابعة  
وكان من أهم األعمال التى قام بها أن وصل مياه النيل ، نيعلى خالف سلفه من الفرس فتقرب إلى المصري

وكانت هذه القناه تنحدر من أبى صوير نحو الجنوب ثم تتفرع إلى الجنوب الشرقى ، بالبحيرات المره
 .يوم ومنها إلى البحيرة الكبيرة بالقرب من الدفرسوارمحازية للتالل الرملية إلى سراب

        Alexander the Great Canal ( 332 BC) م.ق ۳۳۲قناة اإلسكندر األكبر  ٥-۲-۲-۱ 

هتمامة بعبور سفنه الحربية من ميناء دخل األسكنر األكبر مصر وقام بوضع مشروع قناتين ال 
جديده من رشيد وأبى قير مخترقتا الدلتا حتى البحيرات  اإلسكندرية إلى البحر األحمر عن طريق قناة

كما إهتم أيضا بمشروع حفر قناة الشمال التى تمتد من قناة سيزوستريس إلى بحيرة التمساح ومنها ، المره
63Fغير أن المنية عاجلته قبل إتمامهما) بحيرة البردويل(إلى بحيرة سيربونيس 

۱. 
       Ptolemy the second Canal (285 BC) م.ق۲۸٥ثانى ليموس القناة بط ٦-۲-۲-۱ 

التى قام اإلسكندر األكبر  القناةوقام بحفر) م.ق ۲٤٦-م.ق ۱۸٥(تولى بطليموس الثانى حكم مصر  
بالقرب من مدينة ) ميناء السويس(على البحر األحمر فى هيروبوليس  هفأنشأ ميناء ألسطول، بتصميمها

وإستمر فى حفر القناة ، )بحيرة التمساح(كما أنشأ مدينة أرسنوى بجوار بحيرة كم أور ، )السويس(كليسما 
من البحر األحمر حتى البحيرات المره لتتصل بفرع النيل الشرقى كما أعيد حفر الجزء الشمالى منها 

                                                           
 .٤٥-٤۲صـ ، ۱۹۸۸دار المعارف ، ،قناة السويس من القدم إلى اليومجورج حليم كيرلس،   ۱
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 هفتتحها بطليموس الثانى فى سفينتاوتم حفر القناة فى عامين و، إلى القنطرة والبحر الشمالىالموصل 
ويسا هوأنشأ ، خل القناة من بلوزيوم عند مصب الفرع البيلوزىدالخاصة التى أبحر بها من اإلسكندرية و

على مصر وفى  هرتفاع ماء البحر األحمر وطغياناعظيما عند مصب القناة عند البحر األحمر خوفا من 
 .64F۱م.ق٤٥نهاية العصر البطلمى أصاب اإلهمال تلك القناة مما أدى إلى إغالقها عام 

 م ۹۸قناة اإلمبراطور تراجان  ۲-۲-۱-۷ 
Emperor Trajan Canal (98 AD )                      

عندما تولى اإلمبراطور تراجان حكم مصر رأى  
قام ، لضرورات التجارةستخدام القناة للمالحة اإعادة 

مارة بمدينة ) القاهرة(بحفر قناة جديدة تبدأ من بابليون 
عين شمس ثم إلى قرية العباسة بمحافظة الشرقية حتى 

رات ييتصل مع الفرع القديم الموصل لبوبست بالبح
 .عام ۳۰۰ستمرت القناة فى أداء دورها لمدة او، المرة

 Caliph of م ٦٤۲قناة أمير المؤمنين  ۲-۲-۱-۸ 

the faithful Canal ( 642 AD )      

وأطلق ) السويس(إلى القلزم ) القاهرة(أعاد عمرو بن العاص قناة الرومان إلى المالحة من الفسطاط  
وقد خطر له أن يشق القناة مباشرة بين البحرين األبيض واألحمر إال أن " قناة أمير المؤمنين"عليها اسم 

البحر  هصر كلها لطغيان مياعتقادا منه بأن شق البرزخ يعرض ماالخليفة عمر بن الخطاب أثناه عن عزمه 
ستخدمت فى نقل الحجاج إلى اُ وإستخدمت فى التجارة بين الدول العربية وأنحاء العالم كما ، األحمر

عام إلى  ۱٥۰إلى  ۱۰۰ستمرت هذه القناة تؤدى رسالتها ما بين او، األراضى الحجازية لتأدية فريضة الحج
م بردم القناة بصفة كلية عند السويس لمنع نقل  ۷٦۷ام أن أمر الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور فى ع

إستخدمت ، وبذلك تعطلت المالحة بين البحرين أحد عشر قرنا، المؤن إلى الثائرين على حكمه فى المدينة
 .خاللها الطرق البرية فى نقل التجارة من وإلى مصر

 م ۱۷۹۸قناة السويس والحملة الفرنسية  ۲-۲-۱-۹ 

Suez Canal and the French campaign ( 1798 AD )                                

منذ دخول الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون بونابرت وفكرة ربط البحرين األبيض واألحمر  
65Fوتمت العديد من الدراسات والمشاريع لتحقيق الهدف ومنها ، تسيطر على فرنسا

۲: 
 م ۱۸۰۰مشروع لوبير    -

مدير مصلحة الطرق والكبارى بباريس إلى نابليون تقريرا يشتمل على إقتراحين لربط  قدم لوبير 
 :البحرين

، وهو حفر قناة بقطاع صغير لربط مدينة اإلسكندرية بمدينة السويس: راح األول لخدمة تجارة مصرتقاال -
 .وتمر هذه القناة بوسط الدلتا وتغذى من مياه النيل

وهو حفر قناة مالحية بقطاع كبير من مدينة السويس إلى خليج : تجارة العالميةقتراح الثانى لخدمة الاال -
 .بيلوز عند الموقع الذى كان به ميناء بيلوز على البحر األبيض المتوسط

                                                           
 . ۱۹۸۸دار المعارف ،جورج حليم كيرلس، قناة السويس من القدم إلى اليوم ۱
 .۱۹۹٥،الهيئة المصرية العامة للكتاب،۱۹۰٤ -۱۸۸۳قناة السويس والتنافس اإلستعماري األوروبي  ،السيد حسين جالل/ د ۲

 .قناة االمبراطور تراجان) ۳-۲(شكل 
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عن مستوى  هرتفاعاوقد وقع لوبير فى خطأ كبير عندما أقر أن مستوى مياه البحر األحمر يزيد 
عام متجهة إلى  ٦۰وبذلك ظلت األفكار والمشاريع التالية لمدة ، مترا ۹.۹۱مياه البحر األبيض المتوسط ب 

66Fفكرة إتمام القناة عن طريق ربط خليج السويس بالنيل وأهملت فكرة ربط البحرين مباشرة

۱. 
 م ۱۸٥٥مشروع لينان وموجيل   -
أعمال  يل الحكومة المصرية وموجيل أحد المتخصصين فمن لينان دى بلفون وزير أشغا كتشف كلٌ ا 

إلى الخديوى  اقتراحاوقدما ، الطبوغرافيا أنه ال يوجد أى فرق يبن منسوب ماء البحرين األبيض واألحمر
محمد سعيد إنشاء قناة مباشرة من السويس إلى بيلوز وهى تقع على الشاطئ األيمن لفرع النيل البيلوزى 

ن يكون على شكل بيضاوى ممتد فى البحر األبيض المتوسط ويمتد على الجانبين وحددا موقع الثغر وأ
  .حواجز مائية يحميها من الشمال حاجز ثابت لحماية مدخل الميناء من األمواج

 م ۱۸٥٦مشروع اللجنة الدولية   -
الدولية من فتكونت اللجنة ، توجه دى لسبس إلى أوروبا بمشروع لينان وموجيل لينال التأييد العالمى 

العلماء والمهندسين ورجال البحرية، وقامت اللجنة الدولية بدراسة أعماق الماء أمام شاطئ خليج بيلوز 
ية لتجاهها، وقد عدلت اللجنة الدواوالرياح السائدة وطبيعة المواد الرسوبية ومقدارها و هوطبيعة تكوين

 .نوقع فى النقطة التى عليها بورسعيد اآلكم غرب هذا الم۳٥مصب القناة من فم الطينة ليكون على بعد 
م بأن القناة المباشرة هى الحل الوحيد لربط البحر األبيض ۱۸٥٦وأصدرت اللجنة الدولية قرارها عام  

 .كم۱۷۲.۷٥المتوسط بالبحر األحمر، ويكون طول القناة من السويس إلى مصبها الجديد ببورسعيد 
 .م۱۸٥۹إبريل  ۲٥الميناء ومدينة بورسعيد فى وتم البدء فى أعمال حفر القناة وإنشاء  
67Fم فى عهد الخديوى إسماعيل۱۸٦۹نوفمبر  ۱٦فتتاح قناة السويس للمالحة فى اوتم  

۲. 

 
 

 

                                                           
 .۱۹۹۰، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، دراسة في تاريخ مصرالحديث، مؤامرة مد امتياز شركة قناة السويسالسيد حسين جالل، / د ۱
 .۱۹۸٦، دار المعارف، البديلة والمنافسةقناة السويس والطرق السيد حسين جالل، / د ۲

 .خريطة العالم ومسارات المالحة الدولية وعالقتها بمحور قناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح) ٤ -۲(شكل 
 .لعالمأطلس ا -۱: الباحث بتصرف من: المصدر

2- www.sis.gov.eg/ar/lastpage.aspx?category-ID=22 
3- www.maps.yahoo.co                                            

http://www.sis.gov.eg/ar/lastpage.aspx?category-ID=22
http://www.maps.yahoo.co/
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 ظهور ونمو مدن قناة السويسأثر قناة السويس فى  ۲-۲-۲

The impact of the Suez Canal in the emergence and growth of cities in the Suez Canal 

ففى الشمال تكونت مدينة بورسعيد وحى بورفؤاد على ، لقد كونت قناة السويس معها سلسلة من المدن 
توفيق على البحر رتكونت مدينة السويس وحى بوالبحر األبيض المتوسط والطرف الشمالى للقناه وفى الجنوب 

ولقناة ، األحمر والطرف الجنوبى للقناة وتتوسطهما مدينة اإلسماعيلية على بحيرة التمساح بمنتصف القناة
68Fالسويس أهمية إقتصادية على المستوى المحلى والعالمى

وأدى نشاط حركة المالحة فى القناة إلى إيجاد نشاط ، ۱
بورسعيد والسويس قوامه الرئيسى تموين السفن العابرة بالوقود واألغذية وغير ذلك مما  قتصادى فى مينائىا

69Fقد تحتاج إليه السفن أو الركاب

خريطة مقارنة لموقع قناة السويس توضح موقع قناة السويس ) ٥-۲(، الشكل ۲
 .ئمة عليها حالياوالمدن القديمة وأفرع النيل الماره بمنطقة القنال، وموقع قناة السويس والمدن القا

 
 

 
  

  

                                                           
 ۱۹۸٦، دار المعارف، قناة السويس والطرق البديلة والمنافسةالسيد حسين جالل، / د ۱ 
 ۱۹٥۷، ۳۸۰ص، مكتبة مصر، دراسات جغرافية مصر، محمد صفى الدين/د ۲ 

 خريطة مقارنة لموقع قناة السويس توضح موقع قناة السويس والمدن القديمة وأفرع النيل الماره بمنطقة القنال ،)  ٥ -۲(شكل 
 .وموقع قناة السويس والمدن القائمة علية حاليا

 الباحث بتصرف من: المصدر
 رحلة الملوك، مركز المخططاتمكتبة اإلسكندرية، لوحات ريو، إفتتاح قناة السويس  -
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 دور القناة فى نمو مدينة بورسعيد ۲-۲-۲-۱

                                         Role of the canal in the growth of the Port Said city 

ومن كلمة سعيد اسم حاكم مصر ، مة بورت وهى كلمة فرنسية تعنى ميناءلاسم مركب من ك" بورسعيد" 
ويرجع أصل التسمية إلى اللجنة ، محمد سعيد باشا

جتماع المنعقد عام الدولية حيث قررت فى اال
ختيار اسم بورسعيد على الثغر المقترح ام ۱۸٥٥

ختيار اوتم ، إنشاؤه فى الطرف الشمالى للقناة
الموقع على أن يكون فى غرب القناة نظرا ألن 
دلتا نهر النيل تقع فى غرب منطقة المشروع وهى 
مصدر هام لإلمداد بالمياه العذبة والمواد الغذائية 

وكان موقع مدينة ، ل الحفرللقائمين على أعما
قبل مشروع قناة السويس  )حاليا بورسعيد(الفرما 

عبارة عن أرض رملية واسعة غير مأهولة مليئة 
بنباتات البوص والبردى وفى زمن الفيضان كانت 

بيض ومياه بحيرة المنزلة تغمرها مياه البحر األ
فتحولها إلى أرض طينية مليئة باألعشاب وتتناثر 

 .الشاطئ عشش بدائية لصيادى األسماك والطيور البحرية وكانت إقامتهم غير ثابتةعلى إمتداد 
وتعتبر المدينة ذات موقع متميز فى جمهورية مصر العربية إذ يحدها من الشمال البحر األبيض  

 .المتوسط ومن الشرق قناة السويس ولذلك أعتبرت بورسعيد بوابة مصر الشرقية إلى العالم الخارجى
من بحيرة  اً وكانت أرض مدينة بورسعيد جزء، )٦-۲( الشكل  م كان أول ظهور للمدينة۱۸٥۹م وفى عا 

المنزلة ماعدا جزء قليل منها وهو الجزء القريب من البحر بطول الشارع العمومى الذى يبدأ من الرصيف 
لسبس الخيام فى تلك المنطقة نظرا ألن ذلك الوقت من السنة كان فى الربيع وخالله تكون ي فأقام د، الغربى

ستبدلت هذه الخيام بأكواخ خشبية وقام برفعها على قوائم خشبية ااألرض جافة ال تغمرها المياه وسرعان ما 
بيعة وتتحدى قوانين وهكذا بدأت أعمال الحفر وبدأت مدينة جديدة تغالب الط، حتى ال تصلها مياه الفيضان

نتصار إرادة اإلنسان وهو إقامة مدينة فى أرض ساحلية مكونة العمران التقليدية وسجلت عالمة تاريخية ال
70Fتوسط شماال ومياه بحيرة المنزلة جنوباممن تالل رملية منخفضة تتخللها مياه البحر ال

۱.  
  

 دور القناة فى نمو مدينة اإلسماعيلية ۲-۲-۲-۲

Role of the canal in the growth of the Ismailia city                                                       

نشأت مدينة اإلسماعيلية نتيجة مشروع ربط البحرين األبيض واألحمر عن طريق قناة السويس على  
عتلى إسماعيل ام عندما ۱۸٦۳فى ، وكانت تعرف باسم قرية التمساح، األرض الواقعة شمال بحيرة التمساح

، م۱۸٦۹فتتاح القناة عام اوبدأ تاريخها الحديث مع ، باشا عرش مصر سميت بمدينة اإلسماعيلية نسبة إليه
هتم بها الخديوى فجلب لها أشهر المهندسين الفرنسيين لينشئوا المدينة كى تكون واحده من أروع احيث 

ام بها حفالت إفتتاح ستقبال ضيوفه وأقوأعدها الخديوى ال، مصريةإنجازات حلمه فى بناء وتخطيط المدن ال
 .فتتاح قناة السويس بحضور أباطرة وملوك العالم وقريناتهماتوضح مراسم ) ۷-۲(قناة السويس، الشكل 

                                                           
 ۱۹۸٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، ۱۸۸۲ -۱۸٥۹بورسعيد تاريخها وتطورها منذ نشأتها زين العابدين شمس الدين، / د ۱

لقطة علوية لمدينة بورسعيد توضح نواة المدينة )  ٦ -۲(شكل 
 .ومحور القناة

http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/Gallery
/Gallery.aspx?ID=sDaECIU۰EZpd۷UrCjoTKVw%۳d
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۳۷ 
 

 
فتتاح القناة بدأت المدينة تؤدى دورها اوبعد  

بأن تقوم بوظيفة ميناء للترانزيت ببحيرة التمساح 
تساعها وإحتوائها لعدد كبير من ابسمت اتالتى 
وكانت المدينة مركزا إلدارة شركة القنال ، السفن

أصبحت فى عام  وكثرت العمارة بها حتى
م مدينة الحدائق العامرة بالمنازل البديعة ۱۸۷۰

التى أقيمت على الطراز األوروبى والتى كانت 
 .فى الغالب تخص العاملين بأشغال القناة

 
 
 دور القناة فى نمو مدينة السويس ٤-۲-۲-۲ 

Role of the canal in the growth of the Suez city                                                           

ضمحلت تماما حتى لم تعد تتكون إال من بعض اغير أنها كانت قد ، السويس من أقدم الموانئ الصرية 
) ۸ -۲(كما يوضح شكل ، ولكن النهضة الحقيقية لمدينة السويس بدأت بفتح قناة السويس، األكواخ للصيادين

كما وجهت  ،تصال بين الشرق والغربفأصبحت نقطة هامة لالالتجمعات السكانية بالمدينة بعد إفتتاح القناة، 
أن تصبح المدينة محطة عالمية في عتباره مدخل القناة التى هى بدورها ساعدت اة بإلى مينائها عناية فائق

صورة لخليج السويس وعملية ) ۹ -۲(ضح شكل ويو ،71F۱م۱۹۱٦وذلك فى عام ، لتغذية البواخر بالمازوت
 .تغذية البواخر بالمازوت

يرة سيناء ومن الغرب فهى تقع فى الطرف الشمالى لخليج السويس ويحدها شرقا قناة السويس وشبه جز 
 .الصحراء الفاصلة بينها وبين القاهرة

  

                                                           
 ۲٥-۲۲ص، أكتوبر۲٤ديوان عام محافظة السويس بمناسبة عيد السويس القومى كتاب صادر عن ، ۲۰۰٥السويس  ۱ 

في عهد   م،۱۸٦۹م افتتاح قناة السويس عام مراس)  ۷-۲(شكل 
 .الخديوي إسماعيل

www.faroukmisr.net/isma3elbasha.htm 
 

خريطة توضح مناطق ظهور التجمعات السكنية  ) ۸ -۲(شكل 
 .بمدينة السويس بعد إفتتاح قناة السويس

   

   

 نواة الحي العربي

 حي بور توفيق

 .صورة لخليج السويس وعملية تغذية البواخر بالمازوت ) ۹ -۲(شكل 
http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/Gallery/Gal

lery.aspx?ID=۳jus%۲f%۲bavyGSA۳mtx٤tz 

http://www.faroukmisr.net/isma3elbasha.htm
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۳۸ 
 

 

 العالقة اإلقليمية يبن إقليم قناة السويس وأقاليم الجمهورية  ۲-۳
Regional connection between the region of the Suez Canal and the regions of the Republic 

 
   

 التعريف بإقليم قناة السويس ۲-۳-۱

Defining the region of the Suez Canal            

  
إقليم قناة السويس هو اإلقليم الثالث من أقاليم مصر 

من محافظات بورسعيد واإلسماعيلية  السبعة ويضم كلٌ 
والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والشرقية 

 ۱۹,۱۸( ۲كم ۸۰٥۸۸,۷۳بمساحة إجمالية حوالى 
من إجمالى مساحة % ۷,۹۸تمثل حوالى ) مليون فدان
مليون نسمة  ۷,۹كما يقطن باإلقليم نحو ،الجمهورية

من إجمالى سكان الجمهورية فى عام % ۱۰,۸يمثلون 

 .72F۱م۲۰۰٦
 المالمح الطبيعية واإلدارية -أ

Natural and administrative features  
        

يشغل إقليم قناة السويـس  
الجزء الشمالى الشرقى 

ويقع اإلقليـم بين ، للجمهورية
 ۱۰ – ٥۰ ۲۹دائرتى عرض  

 ٤٥ – ۳۱ ٤٥وخطى طول   ۳۰
ويعتبر مدخل مصر ،  ۳۳

الشرقى حيث يربط بين قارتى 
سيا وأفريقيا ويحده من الجهة آ

الشمالية البحر األبيض المتوسط 
ومن الجهة الجنوبية البحر األحمر 
وإقليم جنوب الصعيد ومن الشرق 
خليج العقبة والحدود الدولية 

 اللجمهورية ومن الغرب إقليم
73Fالقاهرة والدلتا

۲. 
                                                           

 . ٤٦،صـ۲۰۰۸ عامإستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱،۲
 

 .ريطة التقسيم اإلداري إلقاليم جمهورية مصر العربيهخ) ۱۰ -۲(شكل 
ط العمراني، اإلقاليم التخطيطية الهيئة العامة للتخطيطي: المصدر

 .المصرية، وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية

 .خريطة الحدود اإلدارية إلقليم قناة السويس) ۱۱ -۲(شكل 
الهيئة العامة للتخطيطيط العمراني، اإلقاليم التخطيطية المصرية، وزارة اإلسكان : المصدر

 .والمرافق والتنمية العمرانية
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 والتطور العمرانى لمدن قناة السويسالبعد التاريخى للنشأة  الفصل الثانى    فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

۳۹ 
 

اتيجية كبيرة هما منطقة قناة السويس ذات األهمية الدولية فهى ستراويضم اإلقليم منطقتين لهما أهمية  
، تربط الشمال بالجنوب وهى منطقة الدراسة وتضم كال من محافظة بورسعيد واإلسماعيلية والسويس

ء كما ستراتيجية والتاريخية وتضم محافظتى شمال وجنوب سيناومنطقة شبه جزيرة سيناء ذات األهمية اال
 .الحدود اإلدارية إلقليم قناة السويس )۱۱-۲(يوضح الشكل 

 
شمال ، السويس، اإلسماعيلية، بورسعيد(ويتكون الهيكل اإلدارى إلقليم قناة السويس من ست محافظات  

عزبة  ۳۹۹۳باإلضافة إلى قرية  ٦۲٥مدينة و ۳۸مركزا و  ۲۹بإجمالى ، )الشرقية، جنوب سيناء، سيناء
74Fتابعة وتجمع بدوى

۱. 
 

 الهيكل اإلداري والتوزيع النسبي لسكان إقليم قناة السويس) ۱-۲(جدول 

 المحافظات
 التوزيع النسبى لحضر وريف سكان اإلقليم الهيكل اإلداري لإلقليم

عدد  المساحة الكلية
 المدن

عدد 
 األحياء

عدد 
القرى 
 والعزب

إجمالى  عدد السكان باأللف
عدد 
 السكان

 %
 لإلقليم

 %
 % ۲كم للجمهورية

 لإلقليم
%  

 ريف حضر للجمهورية

 ۰,۸ ۷,۷ ٥۷۱ - ٥۷۱ - ۷ ۱ ۰,۱۳ ۱,۷ ۱۳٤٤,۹٦ بورسعيد

 ۱,۲ ۱۲,۱ ۹٤۲,۸ ٥۰٥,۲ ٤۳۷,٦ ٦۳۳ ۳ ۷ ۰,٥ ٦,۳ ٥۰٦٦,۹٦ اإلسماعيلية

 ۰,۷ ٦,۸ ٥۱۰,۹ - ٥۱۰,۹ - ٥ ۱ ۰,۹ ۱۱,۳ ۹۰۰۲,۲۱ السويس

 ۰,٤ ٤,۳ ۳۳۹,۷ ۹٥,٦ ۲٤٤,۱ ٥٤۱ - ٦ ۲,۸٥ ۳٦ ۲۸۹۹۱,٦ ش سيناء

 ۰,۱۸ ۱,۹ ۱٤۹,۳ ٦٤,٥ ۸٤,۹ ۹۷ - ۸ ۳,۱ ۳۸,۸ ۳۱۲۷۲,۰ ج سيناء

 ۷,٥۲ ٦۸ ٥۳٤۰ ٤۱۰۷ ۱۲۳۳ ۳۳٥۷ ۲ ۱٥ ۰,٤۸ ٦,۱ ٤۹۱۱,۰ الشرقية

 ۱۰,۸ ۱۰۰ ۷۸٥۳,۷ ٤٤٥۹,٤ ۲۹٥۹,٦ ٤٦۱۸ ۱۷ ۳۸ ۸ ۱۰۰ ۸۰٥۸۸,۷۳ اإلجمالى

 
       Population profilesالمالمح السكانية -ب
مليون  ۷,۲ونحو ، ۱۹۹٦مليون نسمة وفقا لتعداد  ٦,۲بلغ إجمالى حجم سكان إقليم قناة السويس نحو  

محتال بذلك المرتبة السادسة بين أقاليم ، ۲۰۰٦مليون نسمة فى عام  ۷,۹ونحو ، ۲۰۰٥نسمة لعام 
 .من إجمالى سكان الجمهورية% ۱۰,۸الجمهورية وبنسبة تبلغ 

من الحجم السكانى عام % ٦۸أما عن التوزيع النسبى لسكان محافظات اإلقليم فقد تبين أن حوالى  
يتركز فى محافظة الشرقية وحدها لتأتى فى المرتبة األولى من حيث التركيز السكانى فى حين تأتى  ۲۰۰٦

ويكون التركيز السكانى ، من حجم السكان% ٦,۲ناء فى المرتبة األخيرة بنسبة محافظة شمال وجنوب سي
 ۲۰۰٦من جملة السكان عام % ٦,٥، %۱۲، %۷,۳لمحافظات بورسعيد واإلسماعيلية والسويس بنسب 

 .على الترتيب
كل إلقليم حيث ال يشلأما عن التركيب الحضري الريفى لسكان محافظات اإلقليم فتبرز الصفة الريفية  

۲۰۰٦.75F من إجمالى السكان عام % ٦۲,۳من إجمالى السكان والريف % ۳۷,۷سكان الحضر إال 

۲ 
                                                           

 . ٤۷،صـ۲۰۰۸،إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس عام وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱،۲
 

         
 

 

الباحث بتصرف من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم :/ المصدر
 ٤-٤۷، صـ۲۰۰۸ة السويس عام قنا
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٤۰ 
 

       Urban Profileالمالمح العمرانية -ج
تمثل المالمح العمرانية محورا هاما فى دراسات اإلقليم حيث أنها تربط بين المالمح الجغرافية واإلدارية  

ع إستخدامات األراضى بمحافظات اإلقليم والكثافات وتشتمل المالمح العمرانية على توزي، والمالح السكانية
  .السكانية العمرانية والفئات الحجمية بمدن إقليم القناة

من % ۸مليون فدان تمثل حوالى  ۱۹,۱۸أى  ۲كم ۸۰٥۸۸,۷۳تبلغ إجمالى مساحة اإلقليم حوالى  
عن منطقة الدراسة  اأم، المساحةوبذلك يحتل اإلقليم المرتية الرابعة من حيث ، إجمالى مساحة الجمهورية

من إجمالى مساحة % ۱۹,۱مليون فدان فتمثل حوالى  ۳,٦۷أى  ۲كم ۱٥٤۱٤,۱۳فتبلغ مساحتها حوالى 
وتمثل كال من محافظة بورسعيد ، من إجمالى مساحة الجمهورية% ۱,٥۲ يإقليم قناة السويس وحوال

احة اإلقليم على الترتيب و نسب من إجمالى مس% ۱۱,۲، %٦,۳، %۱,٦اإلسماعيلية والسويس نسب 
76Fمن إجمالى مساحة الجمهورية% ۰,۸۹، %٥,۰، ۰,۱۳%

۱.  

  

                                                                                                                                                                                     
 

 .۲۰۰۸لمحافظات إقليم قناة السويس عام  إستراتيجية التنميةوزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱

 التوزيع النسبي والتركيب الحضري الريفي لسكان إقليم قناة السويس) ۱۲ -۲(شكل 
العمراني، إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم الباحث بتصرف من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط : المصدر

 ۲۰۰۸قناة السويس عام 

 .التوزيع النسبي لمساحات أراضي محافظات اإلقليم ونسبة األراضي الصحراوية إلى األراضي المأهولة بالسكان) ۱۳ -۲(شكل 
ة، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إستراتيجية التنمية الباحث بتصرف من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمراني: المصدر

 .۲۰۰۸لمحافظات إقليم قناة السويس عام 
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٤۱ 
 

 
و بتحليل إستخدامات األراضي لإلقليم وجد أن األراضى الصحراوية تشغل المسطح األكبر حيث تصل 

المأهولة بالسكان  وتليها األراضى، من إجمالى مساحة اإلقليم% ٥۱,٤بنسبة  ۲كم ٤۱۳۹٦مساحتها إلى 
، %۲۰,٤بنسبة  ۲كم ۱٦٤۲۸,۱۳ثم األراضى الزراعية بمساحة ، %٤۸بنسبة  ۲كم ۳۹۱۹۲,۷بمساحة 

من إجمالى % ۱۸,٦ ثم األراضى البور بنسبة
77Fمساحة اإلقليم

۱. 
 الموارد الطبيعية والعمرانية لإلقليم ۲-۳-۲

Natural resources and physical 
conditions of the region 

 الموارد الطبيعية األرضية -أ 

تمثل الموارد الطبيعية أحد المقومات 
الرئيسية لإلستثمار وتشمل المحميات الطبيعية 
والموارد المائية والموارد األرضية باإلضافة إلى 

 .الموارد األثرية والسياحية
منها رأس محمد  المحميات الطبيعية -

تيران وصنافير ومنطقة سانت كاترين  اوجزيرت
ومحمية ، ونبق وأبوجالوم بمحافظة جنوب سيناء

الزرانيق ببحيرة البردويل واألحراش الساحلية 
، شمال سيناءالممتدة من العريش حتى رفح بمحافظة 

ومنطقة بواغيز أشتوم الجميل وجزيرة تنيس 
 .باإلضافة إلى محمية طابا، بحافظة بورسعيد

درجة األولى على بالالمياه السطحية تعتمد  -
بحر وتشمل المياه التى تنساب فى ، مياه نهر النيل

مويس بالشرقية وترعة اإلسماعيلية التى تضم ترع 
الصالحية والمنايف وبورسعيد والسالم ويقدر 

مليار  ۳تصريف ترعة اإلسماعيلية بحوالى 
كما يجرى إستقدام مياه نهر النيل من فرع ، سنة/۳م

دمياط من خالل ترعة السالم حيث يخترق مسارها 
اعيلية اإلسم، بورسعيد، الشرقية، محافظات دمياط

إلى شمال سيناء وتبلغ المساحة اإلجمالية المقرر 
  .ألف فدان ٦۲۰عة السالم حوالى رريها من ت
التى تسقط على  األمطار والسيول -

مليار  ۳-۲فظات القناة وسيناء حوالى امح
وتعتبر شهور ديسمبر ويناير وفبراير ، سنة/۳م

                                                           
 . ٥٤صـ،۲۰۰۸إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس عام وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۲ ۱

 
 

 .مناطق المحميات الطبيعية بإقليم قناة السويس)  ۱٤ -۲(شكل 
تصرف من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية الباحث ب: المصدر

العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إستراتيجية التنمية لمحافظات 
 ،۲۰۰۸إقليم قناة السويس عام 

 .األمطار على إقليم قناة السويس مناطق  ) ۱٥ -۲(شكل 
الباحث بتصرف من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية : المصدر

ة التنمية لمحافظات العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إستراتيجي
 ،۲۰۰۸إقليم قناة السويس عام 
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٤۲ 
 

مم فى بورسعيد  ۳۷أكثر الشهور مطرا لتصل حوالى 
ال تسقط أمطار خالل أشهر  بينما، خالل شهر ديسمبر

78Fيونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر

۱. 
أكبر يعتبر خليج السويس  الموارد التعدينية -

مناطق إنتاج الزيت الخام فى مصر حيث يمثل متوسط 
وإذا ، تاج الكلىنمن اإل% ۷۷إنتاجها السنوى نحو 

أضيفت سيناء فإن نصيب إقليم القناة وسيناء يرتفع إلى 
من إنتاج الزيت الخام وبذلك يحظى إقليم %۸۰-۸٥

كما ، قناة السويس بأعلى نسبة إلنتاج الزيت الخام
من % ۹۰يحتوى حوض خليج السويس على أكثر من 

وهناك أيضا ، إجمالى البترول المكتشف فى مصر
حقول على الساحل الشرقى لخليج وجود لفرص قوية 

وعلى طول قناة السويس وفى وسط سيناء ، السويس
  .وفى شمال سيناء شرق مدينة بورسعيد

تعتبر الزراعة النشاط  الموارد الزراعية -
الرئيسى للغالبية العظمى من سكان اإلقليم حيث تمثل 

مليون فدان يقع منها  ۱,۲المساحة المنزرعة حوالى 
وتمثل بذلك نحو ، فظة الشرقيةفى محا% ٥,٦۳

من إجمالى المساحة المنزرعة على مستوى % ۱٥
79Fالجمهورية

۲.  
ثار يضم اإلقليم العديد من اآل الموارد األثرية - 

، واإلسالمية، القبطية، الرومانية، اليونانية، الفرعونية
نشطة البيئية باإلضافة إلى المزارات الحديثة من األ

  .لسياحة الشاطئيةبجانب مناطق ا، والحرفية
 الموارد العمرانية -ب

يحظى اإلقليم بموارد عمرانية متعددة،   
نسبة للموارد الصناعية يضم اإلقليم قاعدة صناعية لابف

ضخمة تعتمد بصفة رئيسية على مخرجات القطاع 
الزراعي ومستلزماته الوسيطة، والصناعات عالية 
التقنية في مجال اإللكترونيات واإلتصاالت 

لوجيا والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وتكنو
تصنيع الخامات الدوائية و مشروعات التخزين 

مواد البناء والحديد والصلب، و يضم إقليم قناة السويس عددا  ةوتموين السفن والخدمات البحرية، وصناع
  :والجاري تخطيطها ومن أهم المناطق والمشروعات الصناعية ما يلي  من المناطق الصناعية الجديدة

 

                                                           
 ٥٤ـص،۲۰۰۸إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس عام ، وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني ۱
 ٥٦صـ،۲۰۰۸إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس عام وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۲

 .مناطق التعدينية بإقليم قناة السويس ال ) ۱٦ -۲(شكل 
الباحث بتصرف من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية : المصدر

العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إستراتيجية التنمية 
 ،۲۰۰۸عام لمحافظات إقليم قناة السويس 

 .مناطق اإلستصالح الزراعي  بإقليم قناة السويس   )۱۷ -۲(شكل 
الباحث بتصرف من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، : المصدر

الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة 
 ،۲۰۰۸السويس عام 



 قنـاةالالطـابع العمرانى لمدن 
 والتطور العمرانى لمدن قناة السويسالبعد التاريخى للنشأة  الفصل الثانى    فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٤۳ 
 

الحرة بمحافظة بورسعيد وتبلغ المنطقة الصناعية  -
ألف  ٤۹٤المساحة المخططة للمشروعات حوالي 

، وتشمل صناعات إنتاج المالبس الجاهزة ۲م
والمنتجات الجلدية وتعبئة الحاصالت والمواد 
الغذائية والكيماويات والعطور والصناعات المعدنية 
وحديد التسليح وتجهيز الورق والرخام وإنتاج 

80Fالزجاج

۱. 
ة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة المنطق -

،وتشتمل على مناطق للصناعات ۲كم۸۷,٦إجمالية 
الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومراكز خدمات صناعية 
وتجميع وتصنيع المعدات الثقيلة وسيارات النقل 
الكبيرة ومشروعات مستحضرات طبية وتجميل 

 .ومشروعات السيراميك
المنطقة الصناعية الغربية بمحافظة اإلسماعيلية  -

،مخصصة ۲ليون مم۱,٥على مساحة إجمالية 
 هللصناعات متوسطة الحجم وبعض األنشط

 .الخدمية
وتم إضافة مساحة ) ۲مليون م۳,۳٦(فدان۸۰۰المنطقة الحرة العامة بمحافظة اإلسماعيلية وتبلغ مساحتها  -

م، وتضم مشروعات منسوجات ومالبس جاهزة وتجميع وتصنيع أجهزة ۱۹۹۹إليها عام  ۲ألف م۱۱۰نحو 
ت اناعية وبويات وتجميع وتصنيع  موتورات وقطع غيار ولوازم سيارات وصناعكهربائية ومنظفات ص

 .معدنية وجلدية وتعبئة وتغليف وغربلة حاصالت زراعية
ألف فدان حيث إقامة الصناعات عالية ۱٦مشروع وادي التكنولوجيا بمحافظة اإلسماعيلية بمساحة حوالي  -

ولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية التقنية في مجال اإللكترونيات واإلتصاالت وتكن
 .وتكنولوجيا تصنيع الخامات الدوائية والكيماويات الوسيطة 

يبية مساحة فدان، باألد۱۸مناطق ببورتوفيق بمساحة  ۳المناطق الحرة العامة بمحافظة السويس وتشمل  -
التخزين والسيما مشروعات تموين فدان وتشمل مشروعات ۲۱۲عتاقة مساحة فدان، ومنطقة جبل ۷٦

السفن والخدمات البحرية وتصنيع المعدات البحرية ومعدات السالمة واإلنقاذ ومجال تجميع أجهزة الحاسب 
اآللي، وبناء اليخوت والسفن الصغيرة وتكسير السفن وبناء الوحدات العائمة وتصنيع منتجات األلمونيوم، 

 .المعدنية وتصنيع وتجميع األوناش العلوية وتشكيل ودرفلة الصاج وتصنيع الهياكل 
وتضم مجموعة متنوعة من الصناعات  ۲كم۲۳۳المنطقة الصناعية شمال خليج السويس وتشغل مساحة  -

 .الثقيلة والصناعات البتروكيماوية وتكرير البترول وتركيز خامات الحديد والصلب واألسمدة
فدان وتضمان مجموعة صناعات زراعية وحيوية ٥۰۰ بالعريش بمساحة انالحرتالمنطقتان الصناعيتان  -

باإلضافة إلى أنشطة الصناعات الصغيرة والورش الخدمية وصناعات التعبئة والتغليف والصناعات 
 .التجميعية وبعض أنشطة التصنيع الزراعي

مساحة بجوار مدينة العبور على  ۱۷القاهرة الصحراوي تقع عند الكيلو /المناطق الصناعية طريق بلبيس -
صناعات غذائية،غزل ونسيج، كيماوية، ورقية، خشبية، هندسية، موادبناء، ( اً مصنع ۱٦۲فدان وتضم ۷۰۰

 ).حرفية، ثروة حيوانية وداجنة

                                                           
 . ٦۰-٥۸صـ،۲۰۰۸إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس عام وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،   ۱

 .الصناعية  بإقليم قناة السويس المناطق )  ۱۸ -۲(شكل 
الباحث بتصرف من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية : المصدر

العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إستراتيجية التنمية 
 ،۲۰۰۸لمحافظات إقليم قناة السويس عام 



 قنـاةالالطـابع العمرانى لمدن 
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٤٤ 
 

 .كوبري الفردان المتحرك بمحافظة اإلسماعيلية) ۲۰ -۲(شكل 
http://www.archistructura.net/bldgs/۷۰۷

/index_en.html 

كوبري السالم المعلق على قناة السويس بمحافظة ) ۱۹ -۲(شكل 
 .اإلسماعيلية

http://www.scuarts.com/SuezCanal.htm 
 
 

صناعات غذائية، غزل ونسيج، كيماوية،كهربائية وهندسية، ( اً مصنع۱۸۰مدينة الصالحية الجديدة تضم  -
 .81F۱)منتجات ورقية، بالستيك، خشبية وأثاث معدني، مواد بناء 

 البنية األساسية ۲-۳-۳

تضم شبكة البنية األساسية باإلقليم شبكات الطرق القومية واإلقليمية والسكك الحديدية، والطرق النهرية 
  .تصاالت والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحياال والموانئ باإلضافة إلى شبكات

 :تربط بين مدن اإلقليم وبين العواصم والمدن الرئيسية بالمحافظات المجاورة وهي كالتالي  شبكة الطرق -
الذي يمتد من السلوم غربا وحتى رفح المصرية شرقا بطول : الطريق الدولي الساحلي الشمالي  -

كم، ۲۲۰كم، الدلتا بطول ۲۲۰منطقة سيناء بطول(طاقات تنموية رئيسية كم يمر عبر ثالث ن۱۰٥۰نحو 
 .ويمر داخل اإلقليم بمحافظات شمال سيناء، اإلسماعيلية، بورسعيد).كم٥٥۰مطروح بطول 

طريق الحدود الدولية من رفح المصرية إلى رأس النقب بطول : طرق النقل اإلقليمية الشرقية  -
 -كم، طريق القنطرة شرق جنوبا إلى شرم الشيخ۲۲۰حر األحمر بطول كم، طريق خليج السويس والب۲٤٥
 .كم٦۹٤طابا بطول كلي  -رأس النقب -نويبع

كم، وطريق ۱۲۱اإلسماعيليةالصحراوي بطول  -طريق القاهرة: طرق الربط اإلقليمية الغربية -
كم، وطريق ۱۳٤السوبس الصحراوي بطول  -كم، طريق القاهرة۱۱۰العين السخنة بطول  -القاهرة

شريانية هامة تفتح آفاقا للتنمية بالمنطقة، حيث  اً كم، وتعد طرق۹۰اإلسماعيلية أبو حماد الزقازيق بطول 
تحقق الربط بين منطقة القناة شرقا وباقي المحافظات غربا، وللربط بإقليم القاهرة الكبرى باإلضافة إلى 

 .الرط مع مدن محافظات الوجه القبلي
 :ناء وغرب القناةالربط بين سي -

 .كم بمحافظة السويس۱,٦٥نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 
كم فوق قناة السويس بمحافظة اإلسماعيلية، ويصل ۹,٥كوبري مبارك السالم للسيارات بطول 

 .ألعلى مسافة عالمية بين كوبري وسطح مياه هرتفاعا
بر أطول وأضخم كوبري كوبري الفردان للسكة الحديد والسيارات بمحافظة اإلسماعيلية ويعت

  .معدني متحرك في العالم
 

 
 
 

                                                           
 . ۲۰۰۸السويس عام إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱



 قنـاةالالطـابع العمرانى لمدن 
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٤٥ 
 

 
 
 -فال يوجد حاليا خطوط للسكك الحديد في سيناء بعدما توقف خط اإلسماعيلية شبكة السكك الحديدية -

، ولكن يتم ربط مدن القناه الثالث بباقي الشبكة القومية لسكك حديد مصر ۱۹٦۷غزة بعد حرب  -العريش
 -قليوب -عدة خطوط منها خط سكة حديد القاهرةتجاه للقاهرة ووسط الدلتا وذلك من خالل من خالل اال

بورسعيد بطول  -كم وخط اإلسماعيلية۱٦٤,۲اإلسماعيلية وبطول  -التل الكبير -أبو حماد -الزقازيق -بنها
 .كم۱۲٥,۸كم، وخط القاهرة السويس بطول ۹۲,۱السويس بطول  -كم، وخط اإلسماعيلية۷۷,۹

سويس التى تمر بين عواصم محافظات القناة ولكنها التخدم حركة يحظى اإلقليم بوجود قناة ال النقل المائى -
نها بديلة طريق إإال أنها تخدم النقل العالمى بصفة رئيسية حيث ، النقل على مستوى اإلقليم بشكل منتظم

باإلضافة إلى عدد من ، عتبرت بذلك شريان الرخاء للعالم وشريان التجارة العالمىاُ رجاء الصالح والرأس 
صارف الكبيرة وأهمها ترعة اإلسماعيلية للمالحة المائية وينقل عن طريقها بعض أنواع مواد موالالترع 

 .البناء ويجرى تطويرها حاليا حتى تتحول إلى مجرى مالحى من الدرجة األولى
 :ويوجد بمنطقة القناة وسيناء مجموعة من الموانئ البحرية ذات أحجام وإستخدامات مختلفة منها 
وهى موانئ بورسعيد وبورتوفيق ، تستقبل سفن بضائع وحاويات وركاب: دة األغراضموانئ متعد •

 .واألديبية والسويس والعريش
ومينائى نويبع وشرم الشيخ لنقل الركاب ، ميناء الزيتية لنقل البترول بالسويس: موانئ متخصصة •

 .والسياح
 .وهى موانئ بورسعيد والسويس والعريش والطور: موانئ الصيد •
تصال بأجزاء العالم المختلفة من جهة وبجميع أقاليم مصر توجد مجموعة من المطارات لال ل الجويالنق -

 .وتخدم جميع الموانئ الجويه فى سيناء فيما عدا مطار بورسعيد بمحافظة بورسعيد
 توضح شبكة الطرق اإلقليمية وخطوط السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحريةخريطة ) ۲۱ -۲( الشكل 

82Fإلقليم قناة السويس

۱. 

                                                           
 ۲۰۰۸إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس عام وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱
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٤٦ 
 

 

  
 .خريطة توضح شبكة الطرق اإلقليمية وخطوط السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية إلقليم قناة السويس) ۲۱ -۲( الشكل 

 الباحث بتصرف من : المصدر
لمحافظات إقليم قناة السويس  إستراتيجية التنميةوزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، 

 ۲۰۰۸عام 
 



 قنـاةالالطـابع العمرانى لمدن 
 والتطور العمرانى لمدن قناة السويسالبعد التاريخى للنشأة  الفصل الثانى    فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٤۷ 
 

مدينة بورسعيد على الطرف  يتتمثل منطقة الدراسة فى الثالث مدن المطلة على محور قناة السويس وه 
الشمالى للقناة ومدينة السويس على الطرف الجنوبى وتتوسطهما مدينة اإلسماعيلية المطلة على بحيرة التمساح 

وبذلك تكون منطقة الدراسة ضمن اإلطار ، كم۱۲۰بمنتصف محور قناة السويس والذى يبلغ طوله حوالى 
 .من مساحة اإلقليم% ۱۹.۱۳وبذلك تمثل ، ۲كم۱٥٤۱٤.۱۳اإلقليمى إلقليم قناة السويس وتقدر مساحتها 

 المالمح الطبيعية واإلدارية لمنطقة الدراسة ۱-٤-۲

Management and natural features of the study area                                          

ستراتيجية دولية متمثلة فى إطاللتها على محور قناة السويس الها من أهمية  تتميز منطقة الدراسة بما 
سيا وأفريقيا وأيضا هو المحور الرابط بين الشمال آوهو المحور الفاصل بين قارتى ) شريان الرخاء لعالم(

 –السويس  –بورسعيد (ويتكون الهيكل اإلدارى لمنطقة الدراسة من ثالث محافظات ، والجنوب
 ٥۰ – ۳۱ ٤۸وخطى طول ،شماال  ۳۱ ۱٦ – ۲۹طقة الدراسة بين دائرتى عرض وتقع من، )اإلسماعيلية

 .شرقا ۳۲
        Port Saidمحافظة بورسعيد ۱-۱-٤-۲ 
يحدها شماال البحر المتوسط وجنوبا ، تقع محافظة بورسعيد على الطرف الشمالى الشرقى للجمهورية 

حيث ، ومن الشرق محافظة شمال سيناء الدقهليةبحيرة المنزلة ومحافظة اإلسماعيلية ومن الغرب محافظة 
 ۳۲ ٤۰ - ۳۲ ۱۸وخطى طول ، شماال ۳۱ ۱٦ - ۳۰ ٥۷تمتد محافظة بورسعيد بين دائرتى عرض 

83Fشرقا

 .84F۲)۲۲ -۲(، كما هو موضح بالشكل ۱

 
 

                                                           
 .۲۸ -۲٦، صـ۲۰۰٦، يونيو دليل التقسيم اإلداري للمحافظات حتى مستوى الشياخة والقريةإتخاذ القرار، س الوزراء، مركز المعلومات ودعم مجل ۱
 .م۲۰۰۷، الجزء الثاني القسم األول، مدينة بورسعيد،المجلس االعلى للثقافة، المدن المصريةمصطفى محمد البغدادي، / د ۲

      Urban definition of the study areaالتعريف العمرانى بمنطقة الدراسة ٤-۲

خريطة توضح حدود محافظة بورسعيد وعالقتها ) ۲۲ -۲(شكل 
 .بمحافظات إقليم قناة السويس، وخطوط الطول ودوائر العرض

وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ف الباحث بتصر: المصدر
إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم الهيئة العامة للتخطيط العمراني، 

 ۲۰۰۸قناة السويس عام 
 

 

 .خريطة توضح التقسيم اإلداري ألحياء مدينة بورسعيد) ۲۳ -۲(شكل 
 .السابقالمرجع  -۱الباحث بتصرف من : المصدر

دليل التقسيم إتخاذ القرار، س الوزراء، مركز المعلومات ودعم مجل -۲
 ۲۰۰٦، يونيو اإلداري للمحافظات حتى مستوى الشياخة والقرية



 قنـاةالالطـابع العمرانى لمدن 
 والتطور العمرانى لمدن قناة السويسالبعد التاريخى للنشأة  الفصل الثانى    فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٤۸ 
 

من إجمالى مساحة % ۱,۷ألف فدان تمثل  ۳۲۰,۱أى  ۲كم ۱۳٤٤,۹٦وتبلغ مساحة محافظة بورسعيد  
 .مساحة الجمهوريةمن إجمالى % ۰,۱۳، إقليم قناة السويس

، العرب، الشرق: تضم سبعة أحياء تتمثل فى، تعد محافظة بورسعيد محافظة حضرية ذات مدينة واحدة
 ).۲۳ -۲(، كما هو موضح بالشكل العرب، الزهور، الضواحى، بورفؤاد، المناخ
 

      Suezمحافظة السويس  ۱-۲-٤-۲ 
يحدها من ، المدخل الجنوبى لقناة السويستقع محافظة السويس شمال غرب خليج السويس وعلى  

شمال سيناء وجنوب  االشمال محافظة اإلسماعيلية ومن الجنوب محافظة البحر األحمر ومن الشرق محافظت
 حيث تمتد محافظة السويس بين دائرتى عرض ، السويس ومن الغرب محافظة حلوان سيناء وخليج

 ).۲٤ -۲(، كما في شكل شرقا ۳۲ ٥۰ – ۳۱ ٥٥وخطى طول ، شماال ۳۰ ۱۳ – ۲۹ ۰۰
من إجمالى % ۱۱,۲ألف فدان تمثل  ۲۱٤۲,٥أى  ۲كم ۹۰۰۲,۲۱وتبلغ مساحة محافظة السويس  

85Fمن إجمالى مساحة الجمهورية% ۰,۹، مساحة إقليم قناة السويس

۱. 
، السويس: تضم خمسة أحياء تتمثل فى، وتعد محافظة السويس محافظة حضرية ذات مدينة واحدة 

86Fالجناين، فيصل، عتاقة، ربعيناأل

 .هأحياء مدينة السويس الخمس )۲٥ -۲(، كما هو موضح بالشكل ۲
 

  

                                                           
 .، الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة بالسويس۲۰۰۹السويس كتاب صادر عن محافظة السويس،  ۱
 ۳۰ - ۲۹، صـ۲۰۰٦، يونيو دليل التقسيم اإلداري للمحافظات حتى مستوى الشياخة والقريةإتخاذ القرار، جلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم م ۲

وعالقتها  السويسخريطة توضح حدود محافظة ) ۲٤ -۲(شكل 
 .بمحافظات إقليم قناة السويس، وخطوط الطول ودوائر العرض

وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الباحث بتصرف من 
ستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم إالهيئة العامة للتخطيط العمراني، 

 ۲۰۰۸قناة السويس عام 
 

 خريطة توضح التقسيم اإلداري ألحياء مدينة السويس) ۲٥ -۲(شكل 
 .المرجع السابق -۱الباحث بتصرف من : المصدر

دليل إتخاذ القرار، جلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم م -۲
، يونيو اإلداري للمحافظات حتى مستوى الشياخة والقريةالتقسيم 
۲۰۰٦ 



 قنـاةالالطـابع العمرانى لمدن 
 والتطور العمرانى لمدن قناة السويسالبعد التاريخى للنشأة  الفصل الثانى    فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٤۹ 
 

 
  
     Ismailia محافظة اإلسماعيلية  ۱-۳-٤-۲ 
وتحدها شماال محافظة بورسعيد ، تقع محافظة اإلسماعيلية على الضفة الشرقية والغربية لقناة السويس 

حيث تمتد ، وجنوبا محافظة السويس ومن الشرق محافظة شمال سيناء ومن الغرب محافظة الشرقية
 قاشر ۳۲ ٥۰ – ۳۱ ٤۸وخطى طول ، شماال ۳۱ ۱۰ – ۳۰ ۱۳محافظة اإلسماعيلية بين دائرتى عرض 

 .)۲٦ -۲(شكل   يوضحه كما
من إجمالى % ٦,۳ألف فدان تمثل  ۱۲۰٥,۹أى  ۲كم ٥۰٦٦,۹٦وتبلغ مساحة محافظة اإلسماعيلية  

87Fمن إجمالى مساحة الجمهورية% ۰,٥، مساحة إقليم قناة السويس

۱. 
 –القنطرة شرق  –التل الكبير  –فايد  –اإلسماعيلية ( مراكز إدارية  ٥و تضم محافظة اإلسماعيلية  

88Fمدن إدارية۷وثالثة أقسام حضرية و) القنطرة غرب 

التقسيم اإلداري ألحياء ) ۲۷ -۲(، ويوضح شكل ۲
 .مدينة اإلسماعيلية

 
 

 
 

  

                                                           
 .م۲۰۰٤، الملتقى المصري لإلبداع والتنمية، اإلسماعيلية عبقرية المكان واإلنسانيسري دعبس، / د.أ ۱
 ۱۳۷ -۱۳٤، صـ۲۰۰٦، يونيو اإلداري للمحافظات حتى مستوى الشياخة والقريةدليل التقسيم إتخاذ القرار،  جلس الوزراء، مركز المعلومات ودعمم ۲

وعالقتها  اإلسماعيليةخريطة توضح حدود محافظة ) ۲٦  -۲(شكل 
 .بمحافظات إقليم قناة السويس، وخطوط الطول ودوائر العرض

وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية المصدر الباحث بتصرف من 
إستراتيجية التنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، 

 ۲۰۰۸لمحافظات إقليم قناة السويس عام 
 

خريطة توضح التقسيم اإلداري ألحياء مدينة ) ۲۷  -۲(شكل 
 .اإلسماعيلية

 .المرجع السابق -۱الباحث بتصرف من : المصدر
دليل التقسيم إتخاذ القرار،  مركز المعلومات ودعمجلس الوزراء، م -۲

 ،۲۰۰٦، يونيو اإلداري للمحافظات حتى مستوى الشياخة والقرية



 قنـاةالالطـابع العمرانى لمدن 
 والتطور العمرانى لمدن قناة السويسالبعد التاريخى للنشأة  الفصل الثانى    فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٥۰ 
 

 .التقسيم اإلداري لمحافظة اإلسماعيلية حتى مستوى الوحدات المحلية) ۱ - ۲(جدول 

 المساحة الكلية المراكز المحافظة
وحدات محلية  األحياء المدن ۲كم

 قروية

لية
عي

سما
اإل

ظة 
حاف

م
 

مركز 
 ۱۷۲٥.٦ اإلسماعيلية

مدينة 
 اإلسماعيلية

-  حي أول اإلسماعيلية

-  حي ثان اإلسماعيلية

-  حي ثالث اإلسماعيلية

مدينة أبوصوير 
 المحطة

 -

 نفيشة
 عين غصين

 الضبعية
 السبع آبار
 البلدأبو صوير 
 المنايف
 الفردان

مركز التل 
 الكبير

٥۲۳.۸ 

مدينة التل 
 الكبير

 -

 المحسمة القديمة
 أم عزام

 أبو عاشور
 الجزيرة الخضراء
 الوادي األخضر

 الشروق
مدينة القصاصين 

 الجديدة
 -

 القصاصين القديمة
 الضاهرية

مركز 
القنطرة 
 غرب

۲۲۳.۸ 
مدينة القنطرة 

 غرب
 -

 الرياح
 البياضية
 أبو خليفة
 النصر

مركز 
 القنطرة شرق

مدينة القنطرة  ۲۲۲۷.۳
 شرق

 -
 األبطال
 التقدم
 جلبانة

-  مدينة فايد ۳٦٦.٤ مركز فايد
 أبو سلطان
 سرابيوم
 فنارة

 ۲٥ ۳ ۷ ٥۰٦٦.۹ ٤ اإلجمالي

 :الباحث بتصرف من: المصدر  
 .۱۳۷ -۱۳٤، صـ۲۰۰٦، يونيو دليل التقسيم اإلداري للمحافظات حتى مستوى الشياخة والقريةمجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعمها وإتخاذ القرار،   -۱

 ۲۰۰۸إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس عام وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  -۲
 

 .إلى إقليم قناة السويس والجمهورية) اإلسماعيلية  -السويس -بورسعيد( ديجرام يوضح نسب مساحة محافظة ) ۲۸  -۲(شكل 
س إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويوزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، :  الباحث بتصرف من: المصدر

 ۲۰۰۸عام 
 



 قنـاةالالطـابع العمرانى لمدن 
 والتطور العمرانى لمدن قناة السويسالبعد التاريخى للنشأة  الفصل الثانى    فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٥۱ 
 

 

       Population profileالمالمح السكانية ۲-٤-۲

من إجمالى تعداد سكان إقليم قناة % ۲٥,۸نسمة أى  ۱.۹۷۱۰۰۰بلغ تعداد سكان منطقة الدراسة  
م، ويوضح ۲۰۰٦العربية وفقا لتعداد عام صر من إجمالى تعداد سكان جمهورية م% ۲,۷۸٦، السويس
 .عدد السكان بمحافظات إقليم قناة السويس ومعدل النمو السكاني للمدن) ۲ -۲(جدول 

 
 

 السنة

 اإلسماعيلية السويس بورسعيد
عدد 

السكان 
باأللف 
 نسمة

 
تطور عدد 

السكان بإعتبار 
سنة  ۱۹۷٦عام 

 ۱۰۰=األساس 

معدل 
النمو 
 السنوى

عدد 
السكان 
باأللف 
 نسمة

 
تطور عدد 

السكان بإعتبار 
سنة  ۱۹۷٦عام 

 ۱۰۰=األساس 

معدل 
النمو 
 السنوى

عدد 
السكان 
باأللف 
 نسمة

 
تطور عدد 

السكان بإعتبار 
سنة  ۱۹۷٦عام 

 ۱۰۰=األساس 

معدل 
النمو 
 السنوى

۱۹۷٦ ۲۷۲,۷ ۱۰۰ - ۱۹٤ ۱۰۰ - ۳٥٤ ۱۰۰ - 

۱۹۸٤ ٦۰۱,۲ ۱٥۲ ٤,۳۱% ۳۲۷,۷ ۱٦۷ ٥,۳۹% ٥٤٥ ۱٤,٤ ٥٤% 

۱۹۹٤ ٦۷۲,۳ ۱۸۰ ۱,٤ %٦٤۱۷,٥ ۲۱٥ ۲,٤٥% ۷۱٥ ۲۰۲ ۲,۷٥% 

۲۰۰٥ ٦۷۱ ٤۱۸ ۲,۱٥ %٤۰٤ ۲٦۰ ۲,۱% ۸۹٦ ۲٥۳ ۲,٥٤% 

معدل 
النمو 
 المتوقع

۱,۷٤ % ۱,٥٥ % ۱,٥۳ % 

 
 
 
 محافظة بورسعيد  ۲-۱-٤-۲
ويمثل حجم . م۲۰۰٦ألف نسمة وفقا لتقديرات السكان عام  ٥۷۱بلغ تعداد سكان محافظة بورسعيد  

من حجم سكان إقليم قناة السويس، % ۷,۷ ونحو، من حجم سكان منطقة الدراسة% ۲۹ سكان المحافظة
م، وبذلك فالمحافظة تأتي في المرتبة الثالثة سكانيا ۲۰۰٦من حجم سكان الجمهورية عام % ، ۸ونحو 

 .ن بالنسبة للجمهوريةيبالبنسبة إلقليم قناة السويس والمرتبة العشر
ومن  ۱۹۹٦/۲۰۰٦سنويا تقريبا خالل الفترة األخيرة % ۲,۱٤لسكان بالمحافظة يقدر معدل نمو ا 

 .نتيجة للجهود في مجال تنظيم األسرة ۲۰۲۲عام % ۱,۷٤المتوقع أن يشهد إنخفاضا مستمرا ليصل إلى 
 محافظة السويس ۲-۲-٤-۲ 
ويمثل حجم سكان ، ۲۰۰٦ألف نسمة وفقا لتقديرات السكان عام  ٥۰٤بلغ تعداد سكان محافظة السويس  

من حجم سكان إقليم قناة السويس، ونحو % ٦,۸ ونحو، من حجم سكان منطقة الدراسة% ۲٥,٦ المحافظة
وبذلك فالمحافظة تأتي في المرتبة الرابعة سكانيا بالنسبة ، ۲۰۰٦من حجم سكان الجمهورية عام % ۰,۷

 .إلقليم قناة السويس والمرتبة الواحد والعشرون بالنسبة للجمهورية
ومن  ۲۰۰٦/ ۱۹۹٦سنويا تقريبا خالل الفترة األخيرة % ۲,۱يقدر معدل نمو السكان بالمحافظة  

نتيجة للضغوط العمرانية وإستمرار  ۲۰۲۲عام % ۱,٥٥المتوقع أن يشهد إنخفاضا مستمرا ليصل إلى 
89Fتيارات الهجرة خارج المحافظة

۱. 
 

                                                           
 ۲۰۰۸إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس عام اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وزارة  ۱

 يوضح عدد السكان ومعدل النمو السكاني لمدن قناة السويس) ۲ -۲(جدول 

 :الباحث بتصرف من: المصدر
، ۲۰۰٦، يونيو دليل التقسيم اإلداري للمحافظات حتى مستوى الشياخة والقريةمجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعمها وإتخاذ القرار،   -۱

 .۱۳۷ -۱۳٤صـ
 ۲۰۰۸إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس عام وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  -۲

 



 قنـاةالالطـابع العمرانى لمدن 
 والتطور العمرانى لمدن قناة السويسالبعد التاريخى للنشأة  الفصل الثانى    فى القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٥۲ 
 

 
 محافظة اإلسماعيلية  ۲-۳-٤-۲ 
، ويمثل حجم ۲۰۰٦ألف نسمة وفقا لتقديرات السكان عام  ۸۹٦محافظة اإلسماعيلية بلغ تعداد سكان  

من حجم سكان إقليم قناة % ۱۲,۱ ونحو، من حجم سكان منطقة الدراسة% ٤٥,٤ سكان المحافظة
، وبذلك المحافظة تأتي في المرتبة الثانية ۲۰۰٦من حجم سكان الجمهورية عام % ۱,۲السويس، ونحو 

نسبة توزيع ) ۲۹ -۲(ة التاسعة عشر بالنسبة للجمهورية، ويوضح شكل م قناة السويس والمرتببالنسبة إلقلي
 .سكان المحافظة إلى إجمالي حجم سكان إقليم قناة السويس، و حجم سكان الجمهورية

، ومن ۱۹۹٦/۲۰۰٦سنويا تقريبا خالل الفترة األخيرة % ۲,٥٤يقدر معدل نمو السكان بالمحافظة  
نتيجة للضغوط العمرانية وإستمرار  ۲۰۲۲عام % ۱,٥۳شهد إنخفاضا مستمرا ليصل إلى المتوقع أن ي

 .تيارات الهجرة

 

     Urban Profileالمالمح العمرانية  ۳-٤-۲
 محافظة بورسعيد ۳-۱-٤-۲ 
مجملها مدينة حضرية  يتمثل الهيكل العمراني بمحافظة بورسعيد في أنها محافظة حضرية تمثل في 

الشرق، العرب، المناخ، بورفؤاد، الضواحي، الزهور، الجنوب، وتضم : أيضا، تنقسم إلى سبعة أحياء هي
 .إحدى عشر قسما داخليا

تتوزع المساحة المأهولة لمحافظة بورسعيد بنسب مختلفة، حيث تشغل إستعماالت األراضي البور  
مساحة المأهولة للمحافظة، يليها اإلستعماالت العمرانية والتي من إجمالي ال% ٦۷المسطح األكبر بنسبة 

من جملة % ۲,۲من جملة المساحة المأهولة، ثم األراضي الزراعية داخل الزمام بنسبة % ۲۸،۱تصل إلى 
من إجمالي المساحة الكلية لها، % ۱,۸المساحة المأهولة وتصل نسبة األراضي الصحراوية بالمحافظة إلى 

90Fمن المساحة الكلية للمحافظة% ۹۸,۲ة المأهولة نسبة وتمثل المساح

۱. 
 

                                                           
إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس، خطة التنمية لمحافظة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وزارة  ۱

 ۷۳، صـ۲۰۰۸عام بورسعيد، 
 

 .ديجرام نسبة توزيع سكان المحافظة إلى إجمالي حجم سكان إقليم قناة السويس، و حجم سكان الجمهورية) ۲۹  -۲(شكل 
إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،   :الباحث بتصرف من: المصدر

 قناة السويس
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 محافظة السويس  ۳-۲-٤-۲ 
يتمثل الهيكل العمراني بمحافظة السويس في أنها محافظة حضرية ذات مدينة واحدة، تضم خمسة أحياء  

 .حي السويس، األربعين، عتاقة، فيصل، الجناين: هي
ب مختلفة، حيث تشغل إستعماالت األراضي البور تتوزع المساحة المأهولة لمحافظة السويس بنس 

من إجمالي المساحة الكلية للمحافظة، ويليها مساحة األراضي الزراعية % ۹۸,۹المسطح األكبر بنسبة 
كما نجد أن اإلستعماالت . من جملة المساحة الكلية% ۰,۹داخل وخارج الزمام التي تصل إلى حوالي 

91Fمساحة المأهولةمن جملة ال% ۰,۲العمرانية تصل إلى 

۱. 
 محافظة اإلسماعيلية  ۳-۳-٤-۲ 
 ۳۸يتمثل الهيكل العمراني بمحافظة اإلسماعيلية في وجود خمس مراكز تضم سبعة مدن من إجمالي  

مدينة على مستوى الجمهورية باإلضافة إلى  ۲۱۸مدينة على مستوى إقليم قناة السويس، وهي من إجمالي 
ر المحطة بمركز اإلسماعيلية، ومدينة القصاصين الجديدة بمركز التل توجد مدينة أبو صوي. ثالثة أقسام

الكبير، ويحتوي كل مركز بجانب العاصمة على مجموعة من الوحدات الريفية والقرى التابعة بلغت في 
عزبة  ٥۹۲قرية وعدد  ۳۰قرى تابعة، بإجمالي  ٦وعدد ) قرى رئيسية(وحدة محلية ريفية ۲٤مجموعها 

  .92F۲يتابعة وتجمع ريف
   

     Infrastructure البنية األساسية ٤-٤-۲
 محافظة بورسعيد  ۱-٤-٤-۲    
توضح شبكة النقل والطرق لمحافظة بورسعيد أنها تتصل إتصاال جيدا بشبكات الطرق بمحافظات القناة  

 . وسيناء وكذلك بمحافظات شرق وغرب الدلتا والساحل الشمالي الغربي وكذلك القاهرة والقليوبية
 . وأهم الطرق القومية التي تمربها الطريق الدولي الساحلي الذي يمتد من السلوم وحتى العريش

 محافظة السويس  ۲-٤-٤-۲ 
توضح شبكات النقل والطرق لمحافظة السويس أنها تتصل إتصاال جيدا بشبكات الطرق بمحافظات القناة  

 .وسيناء وكذلك القاهرة
 :وأهم الطرق القومية التي تمر بها 
 .كم ويعتبر المدخل الرئيسي لمدينة السويس۱۳٤السويس الصحراوي بطول  –طريق القاهرة  
 .كم ويعتبر المدخل الثاني لمدينة السويس من الجهة الجنوبية۱۱۰العين السخنة بطول  –طريق القاهرة  

 .كم ويعتبر المدخل الثالث لمدينة السويس من الجهة الشمالية۸۹السويس بطول  –طريق اإلسماعيلية 
 .طريق خليج السويس والبحر األحمر 
 .كم۱,٦٥نفق الشهيد أحمد حمدي وهو بطول  
 محافظة اإلسماعيلية ۳-٤-٤-۲ 
فظات توضح شبكات النقل والطرق لمحافظة اإلسماعيلية أنها تتصل إتصاال جيدا بشبكات الطرق بمحا 

 :إقليم قناة السويس ومحافظة القاهرة وذلك من خالل شبكة من الطرق القومية واإلقليمية أهمهما
 .اإلسماعيلية الصحراوي/ طريق القاهرة 
 .العين السخنة/ طريق القاهرة 

                                                           
لمحافظات إقليم قناة السويس، خطة التنمية لمحافظة  إستراتيجية التنميةاإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وزارة  ۱

 ۱۳٤، صـ۲۰۰۸عام السويس، 
إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم قناة السويس، خطة التنمية لمحافظة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وزارة  ۲

 ۱۰٤، صـ۲۰۰۸عام اإلسماعيلية، 
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 .السويس الصحراوي/ طريق القاهرة 
 .إقليم قناة السويسريطة شبكة النقل والطرق اإلقليمية بمحافظات خ) ۳۰ -۲(الشكل ويوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .خريطة توضح شبكة النقل والطرق اإلقليمية بمحافظات إقليم قناة السويس) ۳۰ -۲(شكل 
 خرائط : الباحث بتصرف من: المصدر 

المهندسون ، مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجى لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدةالهيئة العامة للتخطيط العمرانى،  ۱
 ۲۰۰۹، )محرم وباخوم(اإلستشاريون العرب 

، المرحلة سويسمحافظة ال – سويسمشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة الالهيئة العامة للتخطيط العمراني،  -۲
 ۲۰۰۹األولى، 

ظة اإلسماعيلية، الرحلة ، محافمشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيليةالهيئة العامة للتخطيط العمراني،  -۳
 .۷-٦، صـ۲۰۰۹األولى 
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 خالصة الفصل الثانى

 

 .منذ آآلف السنين كان هناك إتصاال بين البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر عن طريق برزخ السويس -

ومر مشروع قناة السويس بثمانية مراحل قبل وجود قناة السويس الحالية، إلن فكرة ربط البحرين داعبت  -
الملك سيتي ثم ، )سيزوستيريس(بقناة  سنوسرت الثالث من عهدمخيلة حكام مصر منذ أقدم العصور بدءاً 

اإلمبراطور تراجان، وبطليموس الثاني، ثم اإلسكندر األكبر، فالملك دارا األول، ثم الملك نخاو الثاني، ف، األول
ولم يعد لها موقعا على ) الفرما(ولو نجحت إحدى هذه المشروعات الختفت مدينة بورسعيد  .أمير المؤمنينف

 .خريطة المدن المصرية

ومنذ أن أُعيد وصل البحرين بواسطة فتح قناة السويس في القرن التاسع عشر هبت هذه المنطقة من غفوتها  -
 .الطويلة وقامت تستعيد مجد الماضي وعظمته

وبافتتاح قناة السويس كانت بداية الظهورالحقيقي لمدن القناة وأصبحت ُتمثل عنصر هام لجذب السكان  -
 .وأثرت تأثيرا قويا على الدخل القومي لمصر

ويضم محافظات  هو إقليم قناة السويسمنها تضم جمهورية مصر العربية سبعة أقاليم، واإلقليم الثالث   -
 حيث تتناول الدراسة .بورسعيد، اإلسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والشرقية

 .عواصم محافظات قناة السويس وهي مدينة بورسعيد، ومدينة السويس، ومدينة اإلسماعيلية

ورفؤاد، الشرق، العرب، المناخ، ب(أحياء تضم سبعة محافظة بورسعيد ذات مدينة واحدة حضرية   -
 ).الضواحي، الزهور، الجنوب

السويس، األربعين، عتاقه، فيصل، (محافظة السويس ذات مدينة واحدة حضرية وتضم خمسة أحياء   -
 )الجناين

 :أما عن هيكل التقسيم اإلداري لمحافظة اإلسماعيلية فهي كاآلتي  -

 
 محافظة اإلسماعيلية

مركز  مركز اإلسماعيلية مركز التل الكبير
 فايد

مركز 
القنطرة 

 غرب

مركز 
القنطرة 

 شرق

 مدينة فايد
وحدات ۳

محلية 
 قروية

مدينة 
القصاصين 

 الجديدة
وحدتان محليتان 

 قرويتان

مدينة التل 
 الكبير

 وحدات٥
محلية 
 قروية

 

مدينة 
أبوصوير 

 المحطة
وحدات  ۷

 محلية قروية

 

مدينة 
 اإلسماعيلية

 حي أول
 حي ثان
 حي ثالث
 

مدينة القنطرة 
 غرب

وحدات  ٤
 محلية قروية

 
 

 

مدينة القنطرة 
 شرق

وحدات ۳
 محلية قروية
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 الثالثأهداف الفصل 

 الثالثالفصل  محتويات

 رصد الطابع العمراني لمدينة بورسعيد -۱
 التعرف على أحياء المدينة ونسيجها المكون لها -۲
 المدينةاستخالص الطابع العمراني على مستوى  -۲
 استخالص مالمح التكوين البصري للمدينة -۳

 نشأة العمران بمدينة بورسعيد لنهاية القرن الثامن عشر ۱

 مراحل نمو الكتلة العمرانية للمدينة
 اتـجـاهـات الـنـمــو الـعـمــرانـي 

 )الهيكل العمراني(دراسات الوضع الراهن لمدينة بورسعيد  ۳

 بورسعيدالتقسيم اإلداري لمدينة 

 توزيع االستعماالت للمدينة

 أنماط المباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة بورسعيد

 التطور العمراني لمدينة بورسعيد ۲

 مفردات الطابع العمراني لمدينة بورسعيد ٤

 حجم ووظيفة المدينة

 التفاعل مع البيئة المحيطة
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 .الطابع العمرانى لمدينة بورسعيد: الفصل الثالث  ۳

 نشأة العمران بمدينة بورسعيد لنهاية القرن الثامن عشر ۳-۱
The emergence of urbanization in Port Said until the end of eightieth century       

ليست من المدن الحديثة الناشئة بل هى مدينة قديمة حيث كانت تجسد العالقة  *إن مدينة بورسعيد 
الحميمة بين اإلنسان والبيئة حيث كان يمر خاللها الفرع البيلوزى لنهر النيل الذى يصب عند منطقة بيلوز 

عصور سم بيلوز فى الاوعرفت ب، وهو اإلسم التى عرفت به المدينة فى العصور القديمة" مدينة الفرما"
نة عامرة بالسكان وبها الحصون المنيعة وذلك لوقوعها على حدود مصر يوكانت مد، الوسطى ومعناها الطينة

وقد القت الكثير من الحروب التى تعرضت لها على مر العصور من العصر الفرعونى والبطلمى ، الشرقية
ها الصليبيون ونهبوها ولم يتبق بها والرومانى واإلسالمى ثم إضمحلت فى القرن الثالث عشر بعد ما أغار علي

سم أشتوم الجميل نسبة إلى باوفى القرن الثامن عشر أصبحت قرية صغيرة للصيادين عرفت ، غير قلعة الطينة
 ".الجميل"فرع النيل السادس 

م دق أول معول فى ۱۸٥۹أبريل  ۲٥فى  
حفر قناة السويس إيذانا بنشأة مدينة بورسعيد 

لسبس بهذا المكان  دي ندناديهتم فراوقد ، الحالية
م ۲,٥فأقام حاجز رملى من ناتج حفر القناة بإرتفاع 

فكانت بداية وجود ألرض ، لصد هجمات البحر
المدينة من األراضى الناتجة عن طرح البحر وردم 

 .بحيرة المنزلة
م كان أول ظهور لتجمع ۱۸٦۰وفى عام  

سكانى فى الطرف الشمالى الشرقى للمدينة وأطلق 
وأغلب " حى العرب القديم"أو " قرية العرب"عليه 

هذا التجمع ولم يدم ، الظن أنه كان ملتقى عرب سيناء
م ۱۸٦۲طويال بسبب ظهور تجمع سكانى جديد عام 

فى أقصى غرب المدينة وأطلق عليه حى العرب 
وكان قد سكنه العمال ، وهو الذى نعرفه األن

وكان ، ن وكونوا تجمعات داخل هذا الحىيوالمصر
ج الذى ظهر تباعا له نيفصل بينه وبين حى اإلفر

خذت وأ، قطعة أرض فضاء بإمتداد كيلومترات
لسبس  دي ندناديفرالمدينة جهة الغرب حيث أسكن 

فى هذه المنطقة العمال اليونانيين المشتركين فى 
أعمال حفر القناة وكونوا أول تجمع سكانى موحد 

93Fفى بورسعيد أطلق عليه حى الكاشوتية 

۱. 
م نتيجة للنمو السريع ۱۸٦۳وفى مارس  

للمدينة نادى الخديوى إسماعيل بأن تكون بورسعيد 

                                                           
 ۱٦-۱۳، صـ ۲۰۰۱، بورسعيد وخصوصية المكان والزمانيسرى دعبس، / د.ا  ۱

 .بورسعيد اسم مركب من كلمة بورت بمعنى ميناء، وسعيد وهو سعيد باشا حاكم مصر ونجل محمد علي*  

 .م۱۸٦۲النواة األولى لحي العرب عام ) ۱  -۳(شكل 
http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/Gallery/Galle

ry.aspx?ID=sDaECIU۰EZpd۷UrCjoTKVw%۳d%۳d 

م، وتقسيمها ۱۸٦۷التخطيط الشبكي لمدينة بورسعيد عام ) ۲ -۳(شكل 
 .اإلفرنج وحي العرب إلى قسمين وهما حي
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وأصبح المجتمع السكانى فى ، وأختير إسماعيل حمدى كأول محافظ لمنطقة قناة السويس، عاصمة منطقة القنال
يات على تلك المنطقة البكر، وكان لكل ناس من مختلف الجنسأُ مدينة بورسعيد مجتمعا غريبا نظرا لتوافد 

جنسية طابعها الخاص المميز عن األخر، وقد ترتب على هذا التركيب الغريب فى المجتمع البورسعيدى إلى 
نها جاليات معينة أو حرفة تجمع أجناس داخل مجتمعات صغيرة متماسكة فقسم الحى إلى عدة أحياء صغيرة تقط

" حى األفرنج"م حيث قسمت إلى قسمين رئيسيين الحى األوروبى ۱۸٦۷عام وبدأ أول تقسيم رسمى فى  .واحدة
وفى أقصى الغرب ظهر تجمع سكانى جديد  . )۲ -۳(كما هو موضح بالشكل  "حى العرب"والحى العربى 

دياد مساكن العمال المصريين واألوروبيين التى كانت تقام معظمها من الخيام زاوب، أطلق عليه حى المناخ
ومن هنا كانت بداية إهتمام شركة ، د تسببت فى إشعال الحرائق لعدة مرات وخاصة فى حى العربوالعشش فق

شتراك مع المحافظة بوضع أوتاد بجميع الحارات بالمدينة وقامت باال، القناة بتنظيم المدينة ووضع حدود للتنظيم
 .لمراعاتها عند البناء

  
الحريق الهائل الذى وقع بالحى وإعادة إعمارها تبعا م أعيد تنظيم حى العرب بعد ۱۸٦۹وفى عام  

النمط التخطيطى لشبكة الشوارع المتعامدة ألول ) ۲ -۳(لحدود التنظيم التى أعدتها شركة القناة ويوضح شكل 
بها الفنادق والمنازل منها المبنى من الطوب وأخر منشأ من  تنتشراومع تقدم المدينة ، تخطيط لمدينة بورسعيد

 .األخشاب
إن فكرة إنشاء بورفؤاد مرتبطة  

بمشروع حفر قناة السويس حيث رأت شركة 
حتياجها إلى أن تقيم بالقرب من القناة لالقناة 

، مستودعات وورش ومرافئ لخدمة القناة
ولذلك طالبت الشركة من الحكومة المصرية 
زيادة المساحات المنتفعة بها الشركة عن 

قناة متياز االمساحات التى حددت بعقد 
م ووافقت الحكومة على ۱۸٥٦السويس عام 
 .94F۱م۱۸٦۹ذلك فى عام 

م ومع زيادة حركة ۱۹۰۷وفى عام  
المالحة بالقناة وتزايد عدد السكان بمدينة 

متداد مدينة بورسعيد جهة اعثر تبورسعيد 
راضى بالقرب من الغرب لوجود الجبانات والبحر شماال وبحيرة المنزلة جنوبا والقناة شرقا مع قلة مساحة األ

تفاق مع امن هنا رأت شركة القناة أن عليها التفكير فى عقد ، )۳-۳(بوغاز أشتوم الجميل كما هو موضح بشكل 
 .اد على الشاطئ الشرقى للقناةالحكومة المصرية إلنشاء مدينة بورفؤ

زمة إلنشاء مدينة الم  وافقت الحكومة المصرية على أن تقدم شركة القناة األموال ال۱۹۲۲وفى عام  
وقررت الحكومة المصرية أن المدينة الجديدة ال تسبب أى ، بورفؤاد ثم تستردها من عائد ما يباع من األراضى

وتصبح بورفؤاد مدينة ، لخدمة التجارية والمصالح الحكوميةضرر على مدينة بورسعيد حيث أنها مركز ا
95Fسكنية 

 ۲م ۸٥۰۰۰إحتفظت الشركة بـ  ۲م ۱۲۳۰۰۰۰، وبلغت المساحة التى خصصت إلقامة المدينة ۲
لمبانيها الخاصة من المدارس  ۲م ۱٥۰۰۰۰لمبانيها الخاصة، كما سمحت للحكومة بأن تحتفظ لنفسها بمساحة 

 .ية ودار البوليس والمحكمة وسواهاوالمستشفيات ودار البلد

                                                           
 .۱۲٥-۱۱۷صـ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المدينة اإلستثناء قراءة مورفولوجية لمدينة بورسعيدقاسم مسعد عليوه،  ۱

 ۲۳، صـ ۲۰۰۷، )الجزء الثانى(، المدن المصرية مدينة بورسعيدمصطفى محمد البغدادى، /د  ۲

م،  وندرة األراضي ۱۹۰۳الحيز العمراني لبورسعيد حتى عام ) ۳ -۳(شكل 
 .غرب حي المناخ والموقع المقترح لحي بورفؤاد
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٥۹ 
 

 
 : ) ٤ -۳( كما هو موضح بشكل  وعلى ذلك قسمت بورفؤاد إلى أربع مناطق 

وهى الواقعة إلى جنوب ورش  المنطقة االولى
الشركة، وقسمت إلى مساحات واسعة بثمن مرتفع 

 .للفيالت الفخمة ألعلى طبقة ستقيم بهذه المنطقة
وهى التى تلى هذه المنطقة جنوبا  المنطقة الثانية

 .وقد خصصت للفيالت العادية 
تلى المنطقة الثانية وقد خصصت  المنطقة الثالثة

 .للفيالت والمبانى األصغر حجما 
وقد خصصت للعمال وقد جعلت  المنطقة الرابعة

هذه المنطقة بالقرب من األحواض الجديدة التى 
 .أنشأتها الشركة لتشوين الفحم

تبعت أحدث الطرق فى تخطيط هذه او 
فبلغت عروض الشوارع الرئيسية ما بين المدينة 

م، كما أكثرت من الميادين العامة ۲۰م و ٥۰
والمتنزهات حتى بلغت نسبة المساحة التى 

ونسبة الشوارع % ۷خصصت للمتنزهات 
من مساحة المدينة، وهذه النسبة % ۳۱والميادين 

 .أخرى بالقطر المصرى هغير موجودة فى أى مدين
 
  

                 96F۱ Urban development of Port Said cityدلمدينة بورسعيالتطور العمرانى  ۳-۲

 
إن التطور العمرانى لمدينة بورسعيد تأثر  

خالل مراحل نموه بعدة عوامل أهمها العوامل 
الطبيعية والبيئية متمثلة فى البحر األبيض المتوسط 
شماال وبحيرة المنزلة غربا وجنوبا وأيضا محور 

-۳(شرقا كما هو موضح بخريطة رقم  قناة السويس
وكذالك العوامل السياسية متمثلة فى فترات ) ٥

الحرب والسالم وما تبعهما من فترات إخالء المدينة 
وقد نمت المدينة على فترات ، وإعادة إعمارها

ب على وتجاها نحو الغرب والشرق ثم الجنامتتابعة 
 .حساب مسطحات الردم فى بحيرة المنزلة

  

                                                           
محرم (، المهندسون اإلستشاريون العرب مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجى لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدةالهيئة العامة للتخطيط العمرانى،  ۱

 ۲۰۰۹، )وباخوم

 .المناطق األربع التي قسمت عليها مدينة بورفؤاد) ٤ -۳(شكل 
المخطط اإلستراتيجى لمحافظة بورسعيد ذات الباحث بتصرف من : المصدر

، الهيئة العامة )محرم وباخوم(المدينة الواحدة، المهندسون اإلستشاريون العرب 
 ۲۰۰۹للتخطيط العمرانى، 

خريطة الكتلة العمرانية الحالية لمدينة بورسعيد والمحددات ) ٥-۳(شكل 
 .الطبيعية
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٦۰ 
 

 .مراحل تطور الكتلة العمرانية لمدينة بورسعيد) ٦ -۳(شكل 
، الهيئة العامة )وباخوم محرم(المخطط اإلستراتيجى لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة، المهندسون اإلستشاريون العرب الباحث بتصرف من : المصدر

 ۲۰۰۹للتخطيط العمرانى، 
 

 مراحل نمو الكتلة العمرانية للمدينة ۳-۲-۱
Growth stages of the city s Urban Cluster                                                                      

حتياجاتها من الزيادة السكانية، وعلى ذلك تطورت قناة السويس وفقا الإن مدينة بورسعيد نمت بعد حفر  
وسوف نلقي الضوء على مراحل ) ٦ -۳( بالشكل الكتلة العمرانية خالل فترات زمنية مختلفة كما هو موضح 

97Fالنمو على النحو التالي

۱
98F

۲: 
 

  م۱۹۲۹المرحلة األولى منذ نشأة العمران بالمدينة حتى عام  ۳-۲-۱-۱
The first phase, since the beginning of urbanization in the city, until 1929             

ثم إتجه ، م۱۸٦٦حتى عام  ۲كم ۰,۷٤بعد ظهور بداية العمران ببورسعيد بلغت مساحة العمران حوالى  
التوسع العمرانى جهة الشمال وظهرت فى هذه المرحلة مدينة بورفؤاد كما ذكرناها فى مرحلة نشأة العمران 

وبلغ تعداد السكان حوالى مائة ، ۲كم ۲,٥۳العمران حتى نهاية هذه المرحلة حوالى  وبلغت مساحة، بالمدينة
 .ألف نسمة

 
 

                                                           
 ۲۰۰۹، )محرم وباخوم(الواحدة، المهندسون اإلستشاريون العرب  المخطط اإلستراتيجى لمحافظة بورسعيد ذات المدينة ،امة للتخطيط العمرانىالهيئة الع ۱
 ۲۰۰۷، )الجزء الثانى( ، المدن المصريةمصطفى محمد البغدادى، مدينة بورسعيد/د ۲
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٦۱ 
 

                                       The phase from 1930- 1955 م۱۹٥٥ -۱۹۳۰المرحلة من  ۳-۲-۱-۲
وكذلك توسع ، من حى العرب والحى األوروبى ايد مساحة كلٍ زمتدت محافظة بورسعيد جهة الغرب لتتا 

وبلغت مساحة العمران بهذه ، العمران فى جهة الشرق والجنوب وعلى الشريط الساحلى بحى بورفؤاد
 .وبلغ تعداد السكان حوالى مئتان وأربعون ألف نسمة، ۲كم٤,٥٦المرحلة حوالى 

 
                                        The phase from 1956- 1980 م۱۹۸۰ -۱۹٥٦المرحلة من  ۳-۲-۱-۳
شهدت هذه المرحلة تأميم قناة السويس مما أدى إلى زيادة الهجرة الداخلية للعمل بشركة القناة مما ساعد  

كما شهدت أيضا إعادة إعمار بورسعيد ، بعد إنشاء ترسانة بورسعيد ةعلى زيادة العمران ببورفؤاد وخاص
مكن جهة الشمال مستغلة جميع أراضى ممتداد ادينة فى هذه المرحلة أقصى متدت الماف، م۱۹۷۳بعد حرب 

كما زحف العمران ، طرح البحر التى إكتسبتها على حساب البحر األبيض المتوسط قبل إنشاء السد العالى
جهة الغرب حتى بلغ بحيرة المنزلة وجنوبا حتى جزيرة القابوطى لتصبح منطقة القابوطى والرسوة مناطق 

 .ثر تحول المدينة إلى منطقة حرةإية صناع
وبلغ تعداد السكان حوالى ثالثمئة وخمسون ، ۲كم۹,۷٦وبلغت مساحة العمران بهذه المرحلة حوالى  

 .ألف نسمة
                                        The phase from 1981- 2007 م۲۰۰۷ -۱۹۸۱المرحلة من  ٤-۳-۲-۱
شهدت هذه المرحلة عودة المهجرين من سكان بورسعيد وأيضا تيارات الهجرة الداخلية للعمل فى  

ستمر نمو بورسعيد جهة الغرب والجنوب إلى أن وصل االمتداد العمرانى منطقة ا، أسواق المدينة الحرة
تفريعة بورسعيد ستثمارية لمثلث اوشهدت أيضا هذه المرحلة دخول ترعة السالم ومشاريع ، مدافن المدينة

وكذلك منطقة شرق التفريعة مما ساعد على زيادة فرص العمل وبالتالى ساعد على نمو معدالت ) بورفؤاد(
دادت الكتلة العمرانية لبورفؤاد جهة الشرق والجنوب على طول محور قناة ازف، الزيادة السكانية لبورفؤاد

 السويس
وبلغ تعداد السكان حوالى ربعمائة وخمسون ، ۲كم۲۸,٥۹وبلغت مساحة العمران بهذه المرحلة حوالى  

  .ألف نسمة
 

                                      Trends in urban growth تجاهات النمو العمرانىا ۳-۲-۲
عية التى تمثلت فى ينتيجة للمحددات الطب 

البحر المتوسط شماال ،قناة ( المسطحات المائية 
السويس وبحيرة المالحة ومثلث التفريعة شرقا 

المحيطة بالكتلة ) ،وبحيرة المنزلة غربا وجنوبا 
لطبيعة لالعمرانية لمدينة بورسعيد ،باإلضافة 

قتصادية لبورسعيد كمدينة حرة ،وبصفة اال
متداد العمرانى محاور لال ةعامة توجد ثالث

خريطة توضح محاور ) ۷ -۳(والشكل  للمدينة 
99Fالنمو العمراني للمدينة، والمحاور هي

۱: 
        West axis المحور الغربى -
تجاه مدينة دمياط فى صورة تجمعات افى  

الجرابعة، المناصرة، (عمرانية صغيرة نسبيا 
                                                           

 ۲۰۰۹، )محرم وباخوم(الواحدة، المهندسون اإلستشاريون العرب  لمحافظة بورسعيد ذات المدينةالمخطط اإلستراتيجى  ،الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ۱

 .خريطة توضح محاور النمو العمراني لمدينة بورسعيد) ۷ -۳(شكل 
 .الباحث: المصدر
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٦۲ 
 

 .إال أن هذا النمو يأتى بصورة عشوائية وعلى مسطحات الردم من بحيرة المنزلة) الديبة
   South axis  المحور الجنوبى -
وأيضا على ) البقرالكاب، بحر (تجاه مدينة اإلسماعيلية وهو يمثل نمو عشوائى فى مناطق افى  

 .مسطعات الردم من بحيرة المنزلة
   East axis المحور الشرقى -
 .تجاه بورفؤاد وبها إمكانات للتوسع المستقبلى المحدود جهة الجنوب إلى أن يحدها مثلث التفريعةافى  

 
 )الهيكل العمرانى للمدينة (دراسات الوضع الراهن لمدينة بورسعيد  ۳-۳

Recent studies on the current situation of Port Said city ( The urban structure 
of the city )  

 -الشرق(وتنقسم إلى سبعة أحياء هى ، يتمثل الهيكل العمرانى لمدينة بورسعيد فى أنها مدينة حضرية 
، ستعماالت األراضى للمدينةاأما بالنسبة لتوزيع ، )الجنوب -الزهور -الضواحى -بورفؤاد -المناخ -العرب

ستخدامات الخدمية بنسبة ا االمن إجمالى المساحة المبنية للمدينة ويليه% ۲۲,۲۳فيشغل االستخدام السكنى 
ثم التجارية بنسبة % ٤,٤٦ثم السياحية بنسبة % ۱۰,۹٤ثم اإلستخدامات الصناعية بنسبة % ٤۷,۱۸
  .هذا بخالف المناطق المفتوحة والطرق والفراغات البينية والمقابر والمناطق العسكرية، ۲,۲۱%
 التقسيم اإلدارى لمدينة بورسعيد ۳-۳-۱

                                               Administrative division of Port Said City 
100Fيتمثل فى مدينة بورسعيد سبعة أحياء وتضم إحد عشر قسما داخليا موزعين على النحو التالى 

۱: 
 

 

  

                                                           
 ۲۰۰۹، )محرم وباخوم(الواحدة، المهندسون اإلستشاريون العرب  لمحافظة بورسعيد ذات المدينةالمخطط اإلستراتيجى العام والتفصيليي  ،الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ۱
 

 .۲۰۰۷خريطة توضح التقسيم اإلداري ألحياء مدينة بورسعيد عام ) ۸ -۳(شكل 
لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة، المهندسون الباحث بتصرف من المخطط اإلستراتيجى العام والتفصيليي : المصدر

 ۲۰۰۹، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، )محرم وباخوم(اإلستشاريون العرب 
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٦۳ 
 

      Eastern district حى شرق ۳-۳-۱-۱

وقد سكن الحى فى بداية نشأته ، م۱۸۸۰تاريخه إلى عام  يعتبر من أقدم أحياء المدينة حيث يرجع
حى (ولذلك عرف قديما بالحى األوروبى ، شركة القناة وكان معظمهم من األجانب األوروبيين ومهندس

قناة اإلتصال الواصلة بين قناة السويس  وتمتد حدوده شماال إلى البحر المتوسط وجنوبا حتى، )األفرنج
وبحيرة المنزلة حى الجنوب ويحده شرقا الميناء التجارى والمجرى المالحى لقناة السويس وغربا حى 

۲101Fكم٥.۰۱۷الحى مساحة وتبلغ إجمالى ، العرب

102F۲م۲۰۰٦نسمة لعام  ۲۹۹۱۳وبلغ تعداد سكان الحى ، ۱
103F

۳. 
، حيث خططت شوارع الحي )۹ -۳( كما بالشكل  تظميتميز حي شرق بنسيجه الشريطي الشبكي المن 

في البداية بالخطة الشريطية حتى تتوازى مع الواجهة المائية المطلة على قناة السويس مع وجود المحاور 
متداد غربا، ومع االمتداد العمراني بالصورة الشبكية إلى أن توازت الحدود الشمالية للحي مع العرضية لال

الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى ) ۱۰ -۳(ويوضح شكل  .المتوسطالبحر األبيض 
 .المواقع المختلفة لحي شرق

 
 

  

                                                           
۱ www.portsaid.gov.eg/areas/lists/list1/ALLitems.apsx 

 ۲۰۰۹، )محرم وباخوم(الواحدة، المهندسون اإلستشاريون العرب  لمحافظة بورسعيد ذات المدينةالمخطط اإلستراتيجى العام والتفصيليي  ،الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ۲
 ۲۰۰۷ ، ٤۷صـ،)الجزء الثانى( المصرية، المدن مصطفى محمد البغدادى، مدينة بورسعيد/د ۳

 .خريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي شرق) ۹ -۳(شكل 
اإلستراتيجي خرائط مشروع إعداد المخطط : المصدر الباحث بتصرف من

خريطة التطور العمراني، ( لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة 
 ).خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج العمراني 

الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة خريطة توضح ) ۱۰ -۳(شكل 
 .الوصول إلى المواقع المختلفة لحي شرق

                      Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
خريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد المخطط  -۲

 .اإلستراتيجي لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة
 .الرفع الميداني -۳
 



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة بورسعيد   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٦٤ 
 

 
  El – Arab district حى العرب ۳-۳-۱-۲

نشأته وقد سكن الحى فى بداية ، م۱۸۹۰يعتبر ثانى أقدم أحياء المدينة حيث يرجع تاريخه إلى عام 
رقا حى الشرق وغربا حى شويحده شماال البحر المتوسط و، على أعمال حفر القناة ونالعمال العرب القائم

 .104F۱ م۲۰۰٦نسمة وفقا لتعداد عام  ٤۷۲۰۰وبلغ تعداد سكان الحى ، وجنوبا حى الجنوب المناخ
التغير في عروض الشوارع ولكن مع يتميز حي العرب بنسيجه الشبكي الممتد من المحاور العرضية لحي شرق 

، ويظهر هذا النسيج الشبكي الضيق )۱۱ -۳(كما هو موضح بالشكل  ومع وحدات البلوكات السكنية ضيقإلى األ
متداد الجنوبي فامتد بنفس المحاور ولكن بوحدات في منتصف الكتلة البنائية للحي وهي النواة القديمة، أما عن اال

 -۳(ويوضح شكل  .متداد غربي لمحاور حي شرقاالبحر األبيض المتوسط وكاة ذبمحاأكبر، وامتد تجاه الشمال 
 .الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي العرب) ۱۲

 

 
  

                                                           
 مرجع سابق ۱

 .العربخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي ) ۱۱-۳(شكل 
خرائط مشروع إعداد المخطط : المصدر الباحث بتصرف من

خريطة التطور ( اإلستراتيجي لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة 
 ).العمراني، خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج العمراني 

الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة خريطة توضح ) ۱۲-۳(شكل 
 .الوصول إلى المواقع المختلفة لحي العرب

                      Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
خريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد المخطط  -۲

 .اإلستراتيجي لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة
 .الرفع الميداني -۳

 
 



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة بورسعيد   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٦٥ 
 

 .بورفؤادخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي ) ۱۳-۳(شكل 
خرائط مشروع إعداد المخطط : المصدر الباحث بتصرف من

خريطة التطور ( لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة اإلستراتيجي 
 ).العمراني، خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج العمراني 

الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور خريطة توضح ) ۱٤ -۳(شكل 
 .حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي بورفؤاد

                      Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
خريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد المخطط  -۲

 .اإلستراتيجي لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة
 .الرفع الميداني -۳

 
 

   Port Fouad district فؤادرحى بو ۳-۳-۱-۳

وكانت شركة القناة صاحبة ، م۱۹۱۹حيث يرجع تاريخه إلى عام يعتبر من ثالث أقدم أحياء المدينة 
فكرة إنشاء الحى إلقامة مستودعات وورش لخدمة القناة وأيضا مساكن للعمال لغرض تخفيف األعداد 

حر المتوسط والترسانة البحرية وشرقا تفريعة بورفؤاد وغربا لبويحده شماال ا، المتزايده فى بورسعيد
نسمة  ۷٥۲٤۷وبلغ تعداد سكان الحى ، ۲كم ٥۰٥.٦۹٥الحى مساحة وتبلغ إجمالى ، وجنوبا قناة السويس

105F۱م۲۰۰٦وفقا لتعداد عام 
106F

۲. 
كما هو موضح  عي بصورة مركبةينفرد حي بور فؤاد عن أحياء المدينة بنسيجه الشبكي واإلشعا

بشوارعه مما أعطى له ستخدام العناصر النباتية االعريضة وكثر له الشوارع  توُخطط ،)۱۳ -۳(بالشكل 
الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى ) ۱٤ -۳(ويوضح شكل  .طابعا مميزا وفريدا
 بورفؤاد المواقع المختلفة لحي

  

                                                           
 ۲۰۰۹، )محرم وباخوم(الواحدة، المهندسون اإلستشاريون العرب  لمحافظة بورسعيد ذات المدينةالمخطط اإلستراتيجى العام والتفصيليي  ،الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ۱
 .۲٥-۲٤،صـ۲۰۰۷، )الجزء الثانى( ، المدن المصريةمصطفى محمد البغدادى، مدينة بورسعيد/د ۲



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة بورسعيد   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٦٦ 
 

 
    El – Manakh district  حى المناخ ٤-۳-۳-۱

ويجمع الحى بين المناطق القديمة ، م۱۹٥۲عام يعد من أحياء المدينة الحديثة حيث يرجع تاريخه إلى 
ويحده شماال ، متداد العشوائى الحديثةباإلضافة إلى مناطق اإلمتداد الحديثة ويوجد بالحى بعض مناطق اال

الحى مساحة وتبلغ إجمالى ، البحر المتوسط وشرقا حى العرب وغربا حى الزهور وجنوبا حى الضواحى
 .107F۱م۲۰۰٦نسمة وفقا لتعداد عام  ٦۱۷۸٤حى وبلغ تعداد سكان ال، ۲كم ۳.۳۱۲

الشبكي المحدد نتقالية ما بين النسيج الشبكي المحدد للبلوكات السكنية والنسيج ايمثل نسيج الحي مرحله 
 ).۱٥ -۳(ة من النواة القديمة للحى العربى كما يوضحه الشكل مع وجود منطقة صغير، للمجاورات السكنية

الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة الحدود يوضح ) ۱٦ -۳(والشكل 
 .المناخ لحي

 

  

                                                           
 مرجع سابق ۱

 .المناخخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي )  ۱٥ -۳(شكل 
خرائط مشروع إعداد المخطط : المصدر الباحث بتصرف من

خريطة التطور ( المدينة الواحدة  اإلستراتيجي لمحافظة بورسعيد ذات
 ).العمراني، خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج العمراني 

الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور خريطة توضح ) ۱٦ -۳(شكل 
 .حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي المناخ

                      Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
لراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد المخطط خريطة الوضع ا -۲

 .اإلستراتيجي لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة
 .الرفع الميداني -۳

 
 



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة بورسعيد   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٦۷ 
 

 
   El Dawahy district حى الضواحى ٥-۳-۳-۱

توسعات العمرانية الجديدة، ويحده للنتيجة  ئهنشاإلضرورة الحيث دعت المدينة يعتبر من أحدث أحياء 
وبلغ تعداد سكان ، ۲كم ٥٦٦.۷٦ الحىمساحة وغربا حى الزهور، وتبلغ إجمالى  اشماال حى العرب وشرق

 .108F۱م۲۰۰٦نسمة وفقا لتعداد  ۷۲۰۰۰الحى 
كما هو موضح بشكل  نسيج الحي شبكي محوري بحيث يوازي حي العرب شماال وقناة السويس شرقا

، وهم عبارة كما بمنطقة زرزاره، والقابوطي ةالمناطق العشوائي إنتشار، ويعيب حي الضواحي )۳-۱۷(
 .ظهرت ونمت بصورة غير مخططة) عشش، وأكشاك خشبية( عن مجموعة من المباني العشوائية 

لحي  الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة) ۱۸ -۳(ويوضح الشكل 
 .الضواحي

 

 

 

 

 
  Southern district حى الجنوب ٦-۳-۳-۱

ويوجد داخل الحى الكثير من ، م۲۰۰۲بر أحدث حى بالمدينة حيث يرجع تاريخه إلى عام عتي
ويحده شماال قناة ، متداد العشوائى داخل الحىاألراضى الفضاء مما ساعد على وجود مسطحات لال

وتبلغ إجمالى ، تصال وحى الشرق وحى الضواحى وشرقا قناة السويس وجنوبا وغربا بحيرة المنزلةاال
 .م۲۰۰٦نسمة وفقا لتعداد  ٤٦۳۰۸وبلغ تعداد سكان الحى ، ۲كم ٥۰٤الحى مسلحة 

109Fتصالهااال يتميز الحي بنسيج واضح وذلك إلنفصال الكتل العمرانية وعدم 

۲ . 
                                                           

  مرجع سابق ۱،۲
 

 .الضواحيخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي )  ۱۷ -۳(شكل 
خرائط مشروع إعداد المخطط : المصدر الباحث بتصرف من

خريطة التطور ( اإلستراتيجي لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة 
 ).العمراني، خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج العمراني 

الطبيعية والصناعية ومحاور الحدود خريطة توضح ) ۱۸ -۳(شكل 
 .حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي الضواحي

                      Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
خريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد المخطط  -۲

 .اإلستراتيجي لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة
 .الميدانيالرفع  -۳

 
 



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة بورسعيد   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٦۸ 
 

 
   El – Zohour district  حى الزهور ۳-۳-۱-۷

ويعتبر من أميز أحياء المدينة لما ، م۲۰۰۰إلى عام  هيعتبر من أحياء المدينة الحديثة حيث يرجع تاريخ
ويحده شماال البحر المتوسط وشرقا حى ، ستغاللها سياحيااله من واجهة بحرية ذات مساحة كبيرة يمكن 

وبلغ تعداد سكان الحى ، ۲كم ۲٦۲.٥۸الحى مساحة ى وتبلغ إجمال، المناخ وغربا وجنوبا بحيرة المنزلة
 .110F۱م۲۰۰٦نسمة وفقا لتعداد  ۲۱۰۳٦۰

متد النسيج الشبكي ابقراءة محددات الحي نجد شماال البحر المتوسط وجنوبا بحيرة المنزلة لذلك 
لحداثة موازيا البحر شماال والبحيرة جنوبا ونظرا ) حي المناخ، حي الضواحي( المتعامد من جهة الشرق 

تخطيط الحي وأن أرضه قائمة على مسطحات تجفيف بحيرة المنزلة على هيئة مستطيالت فاستخدم 
ى فراغات ، كي ُيكِون بذلك مجاورات سكنية تطل عل۲م٦۰۰التخطيط الشبكي ذو الشوارع العريضة كل 

 ).۱۹-۳(داخلية بها عناصر خدمية كما هو موضح بالشكل 
 لطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفةالحدود ايوضح  )۲۰ -۳(والشكل 
 . لحي الزهور
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 .الزهورخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي )  ۱۹ -۳(شكل 
خرائط مشروع إعداد المخطط : المصدر الباحث بتصرف من

خريطة التطور ( ذات المدينة الواحدة اإلستراتيجي لمحافظة بورسعيد 
 ).العمراني، خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج العمراني 

الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور خريطة توضح ) ۲۰ -۳(شكل 
 .حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي الزهور

                      Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد المخطط خريطة الوضع  -۲

 .اإلستراتيجي لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة
 .الرفع الميداني -۳

 
 



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة بورسعيد   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

٦۹ 
 

 
 

                            Distribution of uses in the city ستعماالت للمدينةتوزيع اال ۳-۳-۲
باإلضافة إلى تحديد مناطق تركز ، ستعماالت األراضى الوظيفة واألنشطة الرئيسية للمدينةاتعكس  

111Fالخدمات وتوزيعها

۱. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 ۲۰۰۹، )محرم وباخوم(، المهندسون اإلستشاريون العرب المخطط اإلستراتيجى لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدةالهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱

 .خريطة توزيع إستعماالت األراضي لمدينة بورسعيد) ۲۱ -۳(شكل 
محرم (المخطط اإلستراتيجى لمحافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة، المهندسون اإلستشاريون العرب الباحث بتصرف من : المصدر

 ۲۰۰۹العمرانى، ، الهيئة العامة للتخطيط )وباخوم
 



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة بورسعيد   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

۷۰ 
 

 
                                                          Residential uses ستعماالت السكنيةاال ۳-۳-۲-۱
ستعماالت السكنية فى المدينة القديمة وحى بورفؤاد ومناطق اإلمتداد الحديثة بحى الزهور التتركز ا 

 .من المدينة% ۲۲,۳۲فدان تمثل ۱٤۹۳,٤۷السكنية حوالى  ستعماالتوالمناخ ويبلغ إجمالى مساحة اال
 :ويمكن تمييز عدة مناطق سكنية فى المدينة على النحو التالى

 
                                               Elegant residential areas  المناطق السكنية الراقية -
مازالت تحتفظ بطابعها المميز من حيث اإلبداع الفنى  وهى تشمل النواة القديمة األوروبية البناء، والتى 

 .الراقى
 المناطق السكنية الخاصة بهيئة قناة السويس -

                                               Residential areas of the Suez Canal Authority 
التي أنشأتها شركة القناة للعمال األجانب قسم قديم تمثله فيالت بورفؤاد : وتنقسم هذة المناطق إلى قسمين 
 .۱۹۷۳، وقسم حديث تم بناؤه بعد إنتهاء حرب )في المراحل األولى من عمر بورسعيد(
 المناطق السكنية فى حى العرب والمناخ -

Residential areas of the Arab s and El-Monakh neighbourhood                           
نازل قديمة تأثرت بفعل الزمن وتم إستحداثها جزئيا كلما دعت الحاجة إلى هدم منزل وهي في معظمها م 

قديم وإعادة بناؤه، وتعتبر هذه المنطقة فريدة في طرازها ومادة بناؤها حيث إن مبانيها من الخشب 
ميدي والخرسانة معا، ويقوم المبنى على أعمدة خشبية، وفي هذه المنطقة يوجد شارع التجاري وشارع الح

أكثف شوارع المدينة من حيث عدد المحالت التجارية، ومن حيث عدد السكان، ومن حيث عدد المترددين 
 .على األسواق التجارية

 

                                                 Commercial uses اإلستعماالت التجارية ۳-۳-۲-۲
وتضم ، م إنتشرت بها األسواق التجارية۱۹۷٦عام بعد أن تحولت مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة فى  

منطقة األعمال المركزية أهم المحالت التجارية الكبرى وأيضا مكاتب اإلستيراد والتصدير والبنوك 
وتتحدد المنطقة المركزية شماال بشارع صفية زغلول وشرقا شارع فلسطين وغربا ، والتوكيالت المالحية

وذلك بخالف إنتشار النشاط التجارى فى معظم شوارع ، زغلول شارع صالح سالم وجنوبا شارع سعد
 .المدينة

 

                                                Industrial uses اإلستعماالت الصناعية ۳-۳-۲-۳
قبل أن تتحول مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة كانت الوظيفة الصناعية محدودة داخل المدينة متمثلة فى  

حدود من مصانع لألغذية المحفوظة وللمنتجات الزراعية وأيضا الصناعات المرتبطة بالميناء عدد م
أما بعد تحويل المدينة إلى منطقة حرة إزداد ، وشركات هيئة قناة السويس منها صناعة الحبال وبناء السفن

112Fالنشاط الصناعى ونشأت فى هذه المرحلة أربع مناطق صناعية وهى

۱ : 
 الصناعية بالرسوةالمنطقة  - 

 المنطقة الصناعية شمال القابوطي  -
 المنطقة الصناعية ببورفؤاد  -
 المنطقة الصناعية غرب المدينة  -
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                   Tourism and recreation uses اإلستعمال السياحى والترفيهى ٤-۳-۳-۲
ل البحر المتوسط، وهي ليست تأتي شهرة مدينة بورسعيد في هذا المجال من كونها مصيفا على ساح 

مصيفا فقط، بل مصيفا ومدينة وميناء ومنطقة حرة، وملتقى للمستثمرين والسائحين العرب واألجانب؛ لذلك 
. سياحية تتوافر بها بعض الخدمات الالزمة لهذا المجال من مطاعم وفنادق ومالهي وشاليهات وقرى

بورفؤاد أو غرب قناة السويس شمال أقسام الشرق والمناطق السياحية تمتد على طول السواحل سواء في 
 .113F۱يوالغرب والمناخ والضواح

 

 أنماط المبانى السائدة بالحيز العمرانى لمدينة بورسعيد ۳-۳-۳
The building Prevailing patterns in the urban area of Port Said                           

العمرانى للمدينة سيتم تقسيم المدينة لعدة مناطق تختلف فيما بينها فى لحصر هذه األنماط داخل الحيز  
تاريخ نشأتها والسمات المعمارية لمبانيها السكنية من خالل مالحظة الباحث خالل عملية الرفع الميدانى لكل 

ع ويتم تحديد موق، )۲۲-۳(كما هو موضح بالشكل  منطقة على حدة وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة
كال من هذه المناطق داخل حدود التقسيم اإلدارى للمدينة وحاالت المبانى ومتوسط إرتفاعات المبانى ومواد 

 .البناء المستخدمة وتحديد السمات العامة للطابع المعمارى للمبانى

 
  

                                                           
 .٥۳،۲۰۰۷، مدينة بورسعيد، الجزء الثاني، صـالمدن المصريةمصطفى محمد البغدادي، / د ۱

 .مناطق أنماط المباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة بورسعيد)  ۲۲-۳(شكل 
 .الباحث: المصدر
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 منطقة األفرنج ۳-۳-۳-۱
 .غالب مناطق حي الشرق وعند مدخل المعدية ببورفؤاد: الموقع  -
 .متفاوتة بين الردئ والجيد: حاالت المباني  -
 .سكني و تجاري: اإلستعمال الغالب  -
 .أدوار ٦ - ۳: متوسط إرتفاع المباني  -
 .والحجارة والخشبالطوب : مواد البناء  -
هذه المنطقة أنها كانت تتميز بتواجد يتضح من اسم : السمات العامة للطابع المعماري للوحدات  -

وذلك من اللحظة األولى لحفر القناة، ونظرا لهذا فقد تميزت المنطقة بطابعين  األجانب بصورة ظاهرة
 :معماريين مختلفين يعكسا صورة التواجد األجنبي وقتها وهما

 

  

 .منطقة اإلفرنج وأهم الشوارع والمباني داخل النطاقنطاق ) ۲۳ -۳(شكل 
 Google earth proحث بتصرف من  االب: المصدر
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۷۳ 
 

 :المساكن الخشبية -أوال
حيث كانت المنطقة في بداية الحفر النواة  

تجمع سكني بالخيام، واستبدلت بعد ذلك  األولى ألول
بأكشاك خشبية تم إنشاؤها جنوب غرب الرصيف 
الشمالي للمدينة كسكن للمهندسين األجانب والعمال 
والمشتغلين بحفر القناة، وقد زاد تواجد الجالية اليونانية 

114Fفي تلك الفترة

۱. 

وتتميز هذة المساكن والتي الزال الكثير منها  
ي إنشاء التراسات اجد إلى اآلن باستخدام األخشاب فمتو

ة الهياكل اإلنشائية في المبنى كالبالطات األفقيوبعض 
وبعض األعمدة الحاملة للتراسات الخارجية مع إستخدام 
الطوب والحجارة كأساس لإلنشاء، والذي غالبا ما ينعدم 

  .أدوار ٤تأثيره في الشكل الخارجي للمبنى مع عدم زيادة إرتفاع المبنى عن 

 

  

                                                           
 .۲۰۰٥، ۲۳، محافظة بورسعيد، الطبعة األولى، صـالمقومات الجغرافية لتنمية مدينة بورسعيدعبد المنعم محمد حنفي، / د ۱

لقطة علوية للمدينة و عالقة المناطق السكنية  )۲٤ -۳(شكل 
 .لرصيف الشماليبا

http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/Galler
y/Gallery.aspx?ID=sDaECIU۰EZpd۷UrCjoTKVw%۳

 

م ۱۹۱۰المباني المطلة على قناة السويس عام  )۲٦ -۳(شكل 
م ويظهر بهما إستخدام الحجارة كأساس لإلنشاء ۲۰۰۹وعام 

 .واألخشلب للتراسات الخارجية

 ۲۰۰۹م وعام ۱۹۲۰مبنى سيمون آرزت عام  )۲٥ -۳(شكل 
 .وهو من المباني ذا اإلستخدام التجاري السياحي
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 :الطراز الغربي في البناء -ثانيا
المصريين، وقد ظهر هذا الطراز في باقي مساكن األجانب من مهندسين ومرشردين وكبار الموظفين  

 .وذلك بعد إقتتاح القناة وبداية توافد الكثير من األجانب للمنطقة
 :وقد إنقسمت مستويات اإلسكان فيها لقسمين

 .جهة لقناة السويساووتتركز في المناطق الممساكن الطبقات الغنية  -أ 
مساكن الطبقات المتوسطة والتي تقع داخل المنطقة وفي المباني المطلة على طول إمتداد شارع  -ب 

115Fعاطف السادات

۱. 
ماريون وقد تميزت هذه المباني بمحاكاتها للطرز المعمارية الغربية الكالسيكية التي كان ينقلها المع 

تخدام الحجارة والخرسانات المسلحة أحيانا كما تميزت باس، )۲۷ -۳(الغربيون إلى هذه المنطقة كما بالشكل 
وإستخدام الرموز  ،)۲۸ -۳(كما بالشكل  أمتار ٤في اإلنشاء مع زيادة إرتفاع الدور الواحد ليصل إلى 

المعمارية التي تخص العمارة الغربية الكالسيكية القديمة في الواجهات، مما كان يتوافق مع الذوق والتواجد 
 .ري في المنطقة وقتهااألجنبي الغربي اإلستعما

يمر بها الشوارع الرئيسية للمدينة، كشارع الثالثيني والجمهورية وأوجيني، والجدير بالذكر أن هذه المنطقة 
116Fمعظم المحالت التجارية والبنكية والفندقيةوتتركز في هذه الشوارع 

۲. 

 
 
 
 
 
التمركز الكبير لهذه األنشطة التجارية ليسهل من  ومع ذلك فقد تضافر طراز البناء بهذه المنطقة مع 

عملية إستخدامها وتناولها، وذلك من خالل إستخدام عنصر البواكي المعمارية، والذي يميز بورسعيد عن 
حيث أن هذا العنصر المعماري أتاح وبسهولة عملية التداول  ،) ۲۹ -۳( كما بالشكل  سائر محافظات مصر

السابق ذكرها دون إعاقة المرور بالشوارع، ودون إفساد للمظهر العام للمدينة،  التجاري السياحي للخدمات
رية مع النشاط اإلقتصادي بل إنه أعطى طابعا معماريا مميزا للمدينة يظهر فيه تالحم الصورة البص

 ).۳۰ -۳(للمدينة، كما بالشكل 

                                                           
 .۲۰۰٥، ٤۰، الطبعة األولى، صـمقومات الجغرافية لتنمية مدينة بورسعيد، محافظة بورسعيدالعبد المنعم محمد حنفي، / د ۱
، كتاب صادر عن إدارة العالقات العامة ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمحافظة بورسعيد بمناسبة العيد القومي بورسعيد جوهرة مصر ۲

 .۲۰۰۳، ۱۷للمحافظة، صـ

أحد المباني السكنية التي يظهر بها إستخدام ) ۲۷  -۳( شكل 
 .المعمارية الغربيةالطرز 
قاسم مسعد عليوه، المدينة اإلستثناء، قراءة :المصدر

 مورفولوجية لمدينة بورسعيد

إستخدام الحجارة والخرسانة المسلحة في ) ۲۸ -۳(شكل 
 .أمتار ٤اإلنشاء وزيادة إرتفاع الدور إلى 

 .مرجع سابق: المصدر
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 .وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق حي العربنطاق منطقة  )۳۱ -۳(شكل 
 Google earth proحث بتصرف من  االب: المصدر

 

 
 
 
 منطقة حى العرب ۳-۳-۳-۲
 .تقع منتصف المدينة بالمنطقة التجارية المركزية في المدينة: الموقع  -
 .ما بين متوسطة ورديئة: حاالت المباني  -
 .سكني وتجاري: اإلستعمال الغالب  -
 .أدوار ٥-۳: متوسط إرتفاع المباني  -
 .الخشب والطوب والحجارة: مواد البناء  -
 بدأ ظهور نواة التجمع السكني غرب التجمع السابق على هيئة أكواخ خشبية: النسيج العمراني للمنطقة  -

 يسكن فيها بعض المشتركين في أعمال الحفر،

  

إستخدام البواكي لممرات المشاه أسفل المباني ) ۲۹ -۳(شكل 
 .الجمهورية بشارع

 الباحث: المصدر

إستخدام البواكي أسفل المباني وفصل حركة ) ۳۰ -۳(شكل 
 الباحث: المصدر. المشاه عن اآلليات
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 .م۱۹۳۰شارع الفاروق عام   )۳۲-۳(شكل 
http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/Galle

ry/Gallery.aspx?ID=sDaECIU۰EZpd۷UrCjoTKVw
 

 

 
م، ۱۸٦٦وبعد إندالع الحريق الكبير بقرية العرب عام 

تم تخطيط القرية على شكل مربعات تفصلها شوارع 
أخطار إنتشار الحرائق عند وحارات لكي تقلل من 

شارع سعد زغلول ) ۳۱-۳(شكل حدوثها، ويوضح 
  .م وكان يسمى بشارع الفاروق۱۹۳۰عام 

يغلب على تلك : السمات العامة للطابع المعماري  -
 المستويات الفقيرة والمتوسطة، ومع ذلكالمنطقة سكن 

فإن القلب التجاري للمدينة يتحصر بها، وهو يختص 
بتواجد محالت المالبس والبضائع الصغيرة على ما 
تتميز به تلك البضائع من إنخفاض أثمانها نتيجة لكون 

المدينة منطقة حرة، مما جعل المدينة وهذه المنطقة 
كية عالية أثرت على بالذات ذات كثافة تجارية إستهال

 .الطابع البصري للمنطقة
اغات التصميمية ويتميز الطابع التصميمي لمساكن هذه المنطقة باإلقتصاد الشديد في إستخدام الفر 

إستخدام الخشب في مواد اإلنشاء والتكسيات  وكذلك غلب. الطبقات الساكنه لها م مستوىومساحاتها كي تالئ
وغيرها؛ وتتميز المنطقة بتضافر طابع البناء فيها مع روح النشاط التجاري السائد بها حتى أن المحالت 

 .ذات الوظائف المتعددة قد إستخدمت الطوابق العليا كمخازن
 
 إسكان العاملين بهيئة قناة السويس قمناط ۳-۳-۳-۳
 .ق من حي بورفؤاد ومناطق من حي الشرق ببورسعيدفي الشر: الموقع -
 .جيدة: حاالت المباني -
 .سكني: اإلستعمال الغالب -

 .وكما هي العادة في مدن القناة فإنها تتميز وتشترك في تواجد مساكن للعاملين بهيئة قناة السويس
 :وتنقسم هذه المساكن ببورسعيد إلى نمطين ظاهرين وهما

 :غربية الطرازالفيالت  منطقة -أوال
 .دور ۲-۱: متوسط إرتفاع المباني -
 .الحجارة والخشب: مواد البناء -
ينتشر هذا النمط على ضفاف الضفة الشرقية للقناه بحي : السمات العامة للطابع المعماري للوحدات -

بورفؤاد، وكان سبب إنشاؤها في هذا المكان هو سعي شركة قناة السويس إليجاد مساكن للعاملين بورش 
مة، وقد خصص  أغلبها في وتم لها هذا بعد اإلتفاق مع الحكو. الشركة العمومية بالشاطئ األسيوي ببورفؤاد

ذلك، كما أنه يوجد بعضها البداية لسكنى األجانب العاملين بهيئة قناة السويس ثم استقل بها المصريون بعد 
117Fعلى الضفة الغربية للقناة بمنطقة اإلفرنج

وتتميز بالطابع ذي األسقف الجمالونية المغطاة بالقرميد، ويغلب . ۱
البحر المتوسط، وظهور مداميك الطوب والحجارة المختلفة في عليها تأثير الطراز المسمى بطراز 

 الواجهات، مع إستخدام الخشب في تكوين التراسات الصغيرة على الواجهات؛ باإلضافة إلستخدام التشجير
 .كثرة في أفنية الفيالت مما ساعد في تكوين صورة معمارية مميزة لطابع هذة المنطقة الهادئة

                                                           
 .۱۹۹٥، ۲۳۰، مكتبة هيئة قناة السويس، بورسعيد، صـتاريخية لمدينة مصرية جذوروليم إبراهيم قوسة،  ۱
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 المستويات المختلفة لفيالت العاملين بهيئة قناة السويس  )۳۳-۳(شكل 
 .الباحث: المصدر

 نطاق مناطق إسكان العاملين بهيئة قناة السويس وأهم الشوارع والمباني داخل المناطق) ۳٤ -۳(شكل 
 Google earth proحث بتصرف من  االب: المصدر
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 :العمارات منطقة -ثانيا

 .أدوار ٥-٤: المبانيمتوسط إرتفاع  -
 .الطوب والخرسانة: مواد البناء -
لقد : السمات العامة للطابع المعماري للوحدات -

خصصت هذه العمائر حديثا في السبعينيات لسكن 
قناة السويس، على إختالف طوائفهم بهيئة العاملين 

. كالحرفيين والمهندسين وكبار المهندسين وغيرهم
وهي ذات طابع تصميمي موحد وإن إختلفت من  

، مع بساطة المساقط األفقية وتشكيل فئة ألخرىإسكان 
الواجهات، لكنها ذات طابع مهيمن على مدينة بورفؤاد 

مرانيا إلنتشار مساحاتها، وقد تم تخطيطها تخطيطا ع
هالي جيدا يختلف عن باقي المساكن الحكومية واأل

 .بالمحافظة

 مناطق اإلسكان التعاونى  ٤-۳-۳-۳
استوعبت هذه المساكن عددا كبيرا من السكان في مدينة بورسعيد بمناطق الخمس آالف وحدة : الموقع -

 .وبنك اإلسكان وكذلك في حي بورفؤاد
 سكنى: ل الغالباالستعما     -.جيدة: حاالت المبانى -
 الطوب والخرسانة: مواد البناء    -أدوار ۱۰: متوسط ارتفاع المبانى  -
 
 ۱٤وقد ظهر هذا الطابع في بورسعيد وجميع محافظات مصر بعد صدور قانون اإلسكان التعاوني رقم  

بح القطاع م، والذي نظم مسألة الملكية التعاونية وجعلها ملكية للجمعيات التعاونية، وبه أص۱۹۸۱لسنة 
 .التعاوني قطاعا مستقال بذاته عن القطاعين العام والخاص

بالطبع فإن طابع هذه المساكن يغلب عليه البساطة في التشكيل : السمات العامة للطابع المعماري للوحدات -
ووحدة النماذج المصممة لكل جمعية على حدة، والبساطة في تصميم المساقط األفقية مع اإلهتمام 

بالمساحات نسبيا، حتى تراوحت المساحة للوحدة بين 
 .۲م ۱۳۰ -۱۰۰

كما تميزت أيضا بارتفاعاتها العالية خاصة بعد  
صدور القرارات اإلستثنائية التي صدرت خصيصا 

سماح لها بعدة إستثناءات لمحافظة بورسعيد بصدد ال
 رتفاعات نظرا للظروف الطبيعية التي تعوق ومنها اإل

المدينة من اإلمتداد األفقي، مما أضاف طابعا مميزا 
للمدينة عن سائر المحافظات؛ غير ان هذه المناطق ال 
تتميز بطبيعة الحال بالتنسيق الجيد للمواقع والتخطيط 

 . حيث أنها مخططة مسبقا من قبل الحكومة
 

أحد نماذج إسكان العاملين بهيئة قناة السويس ) ۳٥ -۳(شكل 
 .ببورسعيد

 الباحث: المصدر

 .أحد نماذج اإلسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد) ۳٦ -۳(شكل 
 الباحث: المصدر
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 .وأهم الشوارع والمباني داخل المناطق تعاونيمناطق اإلسكان ال خريطة توضح) ۳۷ -۳(الشكل 
 Google earth proحث بتصرف من  االب: المصدر
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 مناطق اإلسكان الحكومي ٥-۳-۳-۳
تتجمع في الغرب من مدينة بورسعيد بحي الزهور والمناخ وكذلك مناطق العبور والحزب : الموقع -

 .ببورفؤاد
 .جيدة: حاالت المباني -
 .سكني: اإلستعمال الغالب -
 .أدوار ۷-٤: متوسط إرتفاع المباني -
 .الطوب والخرسانة: مواد البناء -
والعدوان الثالثي، وما نتج عنه من تدمير  ۱۹٦٥وقد برز دور اإلسكان الحكومي ببورسعيد بعد حرب  

مساكن ألبناء بورسعيد، وقيام الحكومة ببناء مساكن شامل للعديد من المناطق السكنية، وضرورة توفير 
 .شعبية خاصة في حي المناخ مثل مساكن الحرية وغيرها

 

 
 
 

 مناطق اإلسكان الحكومي وأهم الشوارع والمباني داخل المناطقخريطة توضح ) ۳۸ -۳(شكل 
 Google earth proحث بتصرف من  االب: المصدر
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فإنه من المتوقع أن يخرج طابع تلك المناطق متوافقا مع : المعماري للوحداتالسمات العامة للطابع   -

الظروف التي تمر بها المدينة من ضرورة توفير المساكن ألبناء بورسعيد، مع مراعاة ضرورة إستيعابها 
األعداد العائدة من الهجرة، لذا فقد غلب العامل اإلقتصادي على طابع المباني من حيث ضيق مساحات 

المناطق بتكرار الواحدات  فتميزت هذه، لة أقصى إستغالل لمساحات األراضيوحدات السكنية، وكذا محاوال
 .بصورة نمطية

وقد إستمر دور الحكومة في إيجاد المساكن للمواطنين حتى أواخر القرن العشرين، وامتد العمران جهة  
ب، وتميزت هذه المناطق الحديثة الغرب فنشأ حي الزهور وفي جهة الجنوب نشأ حي الضواحي والجنو

 .بزيادة اإلهتمام بمواد البناء والتشطيب الخارجي

 .النماذج المختلفة لإلسكان الحكومي بمدينة بورسعيد) ۳۹ -۳(شكل   
 .الباحث: المصدر
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 خريطة توضح مناطق اإلسكان السياحي وأهم الشوارع والمباني داخل المناطق) ٤۰  -۳(شكل 
 Google earth proحث بتصرف من البا: المصدر

 قرية الفيروز –أحد نماذج اإلسكان السياحي ) ٤۱ -۳(شكل 
 الباحث : المصدر

 اإلسكان السياحيمناطق  ٦-۳-۳-۳
 .والمناخ والزهورشمالي للمدينة مرورا بحي شرق والعرب تقع متاخمة للساحل ال: الموقع -
 .جيدة: حاالت المباني -
 .سكني وتجاري: االستعمال الغالب -
 .الطوب والخرسانة : مواد البناء -
 .أدوار ۳-۲: متوسط إرتفاع المباني -
تتميز الوحدات السكنية السياحية بسمات تشكيلية وتصميمية خاصة : السمات العامة للطابع المعماري -

عناصر التشكيل المستخدمة وتنوع المحاوالت التصميمية في القرى المختلفة مما ميز وذلك من خالل تعدد 
 .كل قرية بطابع معماري مختلف عن األخرى، مع التنوع في إستخدام عناصر التشطيب والتكسيات
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 لمدينة ا على مستوى الطابع العمرانى مفردات ٤-۳
Vocabulary of the urban character of the city                                                      

 
  
مدينة بورسعيد وذلك من على مستوى الطابع العمرانى  مفرداتيهدف هذا الجزء من البحث إلى رصد  

البيئة  رصدو )األنشطة والوظائف واالستعماالت –الخلفية التاريخية ( حجم ووظيفة المدينةرصد خالل 
 ).المناخ المحلى وعناصر التشجير –الطبوغرافيا وطبيعة االرض ( الطبيعية
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 حجم ووظيفة المدينة ۱-٤-۳

 التفاعل مع البيئة المحيطة ۲-٤-۳

 الخلفية التاريخية للمدينة -أ

 األنشطة والوظائف واالستعماالت -ب

 الطبوغرافيا وتشكيل األرض -أ
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 خالصة الفصل الثالث

 

قرية أشتوم الجميل، ومدينة بيلوز، م، وسبقها في نفس المنطقة ۱۸٥۹ترجع نشأة بورسعيد الحالية إلى عام  -
 .ومدينة الفرما في العصور القديمة

تطورت الكتلة العمرانية للمدينة بصورة طبيعية ومخططة وفقا الحتياجاتها ومحدداتها، واستطاعت شركة قناة  -
ذا تنقسم السويس أن تتخطى حاجز قناة السويس المائي بإنشاء حي بورفؤاد بالضفة الشرقية لقناة السويس، وبه

 الكتلة العمرانية للمدينة إلى قسمين الشرقي والغربي

 بدراسة النسيج العمراني وتخطيط شبكة الشوارع نستخلص أن -

 :ويضم أحياء شرق، العرب، المناخ، الزهور، الضواحي، الجنوب يتسم النسيج العمراني باآلتي القسم الغربي  

غات العمرانية الداخلية باالتجاه شرقا إلى حي شرق نسيج شبكي متضام في حي العرب وتتسع الفرا   -
حديقة فلایر، حديقة ميدان المحطة، (مجموعة من الفراغات العمرانية ذات األنشطة التجارية السياحية  نوُتكوِ 

، وكذلك باالتجاه غربا وجنوبا وتتوزع )ميدان المنشية ، حديقة ميدان الشهداء،)الفرما( حديقة السوق الدولية
 .الفراغات العمرانية بالشوارع الرئيسية كفراغات داخلية تتجمع حولها الكتل البنائية

والسياحي التجاري على طول خط ساحل  ياحيس، ويتركز السكني الينتشر االستعمال السكني المختلط  -
مال السكني البحر االبيض المتوسط ويمتد شرقا على خط القناة ممتزجا باالستعمال التجاري، ويتركز اإلستع

التجاري بالشوارع الرئيسية بحي شرق بالمنطقة القديمة بحي العرب وينتشر غربا بحي المناخ والزهور و 
 .لخدمة المجاورات السكنيةجنوبا بحي الضواحي بصورة مركزية 

ى عل% ۱۰۰ترتفع الكثافة البنائية بغالب مناطق حي شرق والعرب لتالحم الكتل البنائية والبناء بنسبة   -
، وتقل الكثافات )مناور(مسطحات األراضي وإستغالل البروزات وعمل أفنية خدمات داخل الكتل البنائية 

وعمل الفراغات الداخلية وندرة استخدام أفنية % ٦۰البنائية بأحياء المناخ والزهور والضواحي إلى 
 .الخدمات

 .تتدرج شبكة الطرق بوحه عام وال توجد طرق ذات نهايات مغلقة  -

بينما ال يسهل إدراكها  وضوح العالمات المميزة الواقعة على الحدود الخارجية لتحقق النفاذية البحرية  -
 .داخل الكتلة العمرانية لتزايد ارتفاعات المباني على عروض الفراغات العمرانية

 حي بورفؤادالقسم الشرقي 

 .نسيج مركب شبكي واشعاعي ذو فراغات عمرانية عريضة  -

االستعمال السكني هو الغالب وتتوزع باقي االستعماالت بصورة مركزية لخدمة الحي وتظهر بعض   -
 .االستعماالت السكنية التجارية غربا على خط القناة
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كثافة بنائية منخفضة بمنطقة فيالت اسكان العاملين بهيئة قناة السويس الستخدام الكتل المنفصلة   -
رض، وترتفع الكثافة البنائية بالخط الشرقي المطل على قناة السويس على مسطح األ% ۲٥والبناء بنسبة 

 مماثال لحي شرق

 .تدرج شبكة الطرق بوجه عام ويتميز الحي بشوارعه العريضة وكثافة استخدام العناصر البنائية  -

 .وضوح العالمات المميزة لتحقق النفاذية البصرية بكامل الكتلة العمرانية للحي  -
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 الرابعأهداف الفصل 

 الرابعالفصل  محتويات

 الطابع العمراني لمدينة السويسرصد  -۱
 التعرف على أحياء المدينة والنسيج العمراني -۲
 استخالص الطابع العمراني على مستوى المدينة -۲
 استخالص مالمح التكوين البصري للمدينة -۳

 نشأة العمران بمدينة السويس لنهاية القرن الثامن عشر -۱

 مراحل نمو الكتلة العمرانية للمدينة
 اتـجـاهـات الـنـمــو الـعـمــرانـي 

 )الهيكل العمراني(دراسات الوضع الراهن لمدينة السويس  -۳

 التقسيم اإلداري لمدينة السويس

 توزيع االستعماالت للمدينة

 أنماط المباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة السويس

 التطور العمراني لمدينة السويس -۲

 على مستوى المدينةمفردات الطابع العمراني  -٤

 حجم ووظيفة المدينة

 التفاعل مع البيئة المحيطة
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خريطة توضح تخيل لحدود خليج السويس في العصور ) ۱ -٤(شكل 
 .المختلفة والمدن القائمة على طرفه الشمالي

 .م۱۸۱۸عام   Google earthالباحث بتصرف من خريطة : المصدر

 سويسالطابع العمرانى لمدينة ال : رابعالالفصل  ٤

 لنهاية القرن الثامن عشر سويسنشأة العمران بمدينة ال ۱-٤
The emergence of urbanization in Suez until the end of eighteenth century        

 
أنه بعد إنفصال البحر االبيض المتوسط والبحر األحمر كان يمتد خليج تدل األبحاث الجيولوجية  

ن من الطبيعي أن تكون لمصر مدينة عند الطرف الشمالي لخليج السويس، السويس حتى بحيرة التمساح، فكا
فكلما انحصرت مياه خليج السويس جنوبا تفقد المدينة القائمة على الطرف الشمالي للخليج صفتها التجارية 

مالحية، والمالحية فتنتقل المدينة إلى الموقع الجديد على طرف الخليج كي تتمكن من أداء وظيفتها التجارية وال
فبهذا تعد مدينة السويس مثاال واضحا لهجرة المدن 

 :على النحو التالي
كانت هذه المدينة  العصر الفرعونيفي  

ومحلها اآلن تل المسخوطة على بعد  سيكوتتسمى 
كم غرب اإلسماعيلية، وأطلق عليها في العهدين  ۱٥

وفي الروماني والبيزنطي اسم هيروبوليس أو إيرو، 
نشأ ميناء جديد لخليج السويس سمي  البطلميالعصر 

أرسينوي أو كليوباتريس وكان هذا الميناء شمال 
البحيرات المرة وذلك عندما انحسرت مياه الخليج 

استمر انحصار  وفي العصر الروماني. نحو الجنوب
مياه خليج السويس نحو الجنوب فانفصلت البحيرات 

الجديد  رالمره عن الخليج فنشأ ميناء البحر األحم
ف العرب اسمه بعد ذلك الذي سمي كاليزما وحر

تخيل للتغيرات ) ۱ -٤(إلى القلزم، ويوضح شكل 
الطبيعية التي مرت بخليج السويس وعالقتها 

0Fبالمدن

۱ . 
ي فوقد تحالفت عوامل الموقع الجغرا 

والموضع والوظيفة على ربط مصير هذه المدينة 
كم من قرب  ۸۰التي تحركت عبر التاريخ 

اإلسماعيلية شماال حتى السويس الحالية بالقناه 
 الصناعية التي وصلت خليج السويس بالنيل أو أحد

فروعه في بعض فترات متفاوته من تاريخ مصر، وكان تتويج ذلك كله إطالق اسم السويس على القناه التي 
1Fتصل البحرين المتوسط واألحمر وصوال مباشرا فخلد ذلك اسمها

۲. 
لذلك يعد حفر ترعة السويس الحلوه أحد العوامل المهمة التي أدت إلى تطور المدينة ونمو العمران فيها،  

وقد  لقناة حتى ال تتعثر عمليات الحفر،شركة قناة السويس أن يكون حفر هذه الترعة سابقا لحفر ا كما رأت
كم  ۷ دوالتي مخرجها من النيل مباشرة عند شبرا على بعترعة االسماعيلية هذه الترعة العذبة باسم عرفت 

                                                           
، المجلد اإلسماعيلية وسواها -السويس -منطقة قنال السويس ومدن القنال بورسعيدفؤاد فرج، المدن المصرية وتطوراتها مع العصور،  ۱

 .٤٤۱-۳۹۹المعارف، صـ، مطبعة الثاني
 .، الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة بالسويسم۲۰۰۹السويس كتاب صادر عن محافظة السويس،  ۲
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فرع يتجه شماال إلى بورسعيد، واآلخر : وقبيل مدينة اإلسماعيلية تتفرع الترعة إلى فرعين  ،شمال القاهرة
يخترق الصحراء جنوبا إلى مدينة السويس ليغذيها بالمياه العذبه وينتهي إلى خليجها، ويبلغ طول ترعة 

ا فرع السويس يبلغ كم ام ۹۰كم، ويقدر فرع بورسعيد بنحو ۱۳٦اإلسماعيلية من النيل إلى بحيرة التمساح 
2Fكم۸۷طوله 

 ).۲ -٤(، كما هو موضح بشكل ۱
ويصور علي مبارك أهمية ترعة اإلسماعيلية وأثرها في تطور مدينة اإلسماعيلية في الخطط التوفيقية  

في  ها من ترعة اإلسماعيلية التي أنشأتمياه النيل إلير أسباب عمارة مدينة السويس وصول ومن أكب" بقوله 
مصر بالقاهرة ومصبها في البحر األحمر عند مدينة السويس ي إسماعيل وجعل فمها من بوالق عهد الخديو

فجرى هناك مياه النيل صيفا وشتاءا، فتبدل بذلك جدب تلك المنطقة خصبا وأحيا كثيرا من أراضيها فوجدنا 
 ".رة من الخضرهناك حدائق ذات بهجة، فقد زرع على جانب الترعة القمح والشعير والبرسيم وأنواع كثي

 
 
  

وتبدأ نهضة السويس بشق القناة وإنشاء ميناء بور توفيق وتوسيع الحوض ليستقبل السفن القادمة من الشرق 
 .االقصى، وحوض إصالح السفن

وفي العصر الحديث إزدادت األهمية العسكرية والتجارية في تلك الفترة نظرا للموقع الجغرافي المميز،  
وكونها البوابة الشرقية لقارة أفريقيا، وأحد الموانئ الهامة على خليج السويس والبحر األحمر كما يمر 

3Fبط الشرق بالغرببأراضيها أحد اهم الطرق المالحية التي تر

۲ .  
وفي الوقت الحاضر بدأت السويس نهضة جديدة بإنشاء عدد من الصناعات المهمة والسيما تكرير النفط  

 ومشتقاته، وبذلك تعود السويس لتؤدي دورا جديدا في تاريخها فهي ليست قلعة مصر عند قمة خليج السويس 
 

                                                           
۱http://en.wikipedia.org/wiki/Suez  

 .م۲۰۰٦، محافظة السويس، السويس مدينة التاريخراضي محمد جودة،  ۲

 .خريطة توضح مسار ترعة السويس وخروجها من ترعة اإلسماعيلية وتجاه ترعة بورسعيد) ۲ -٤(شكل 
 .Google earth proالباحث بتصرف من خريطة  : المصدر
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۹۲ 
 

 
على إحدى صناعات مصر المهمة وهي الصناعات  فحسب وال هي ميناء للعبور فقط بل هي ثغر كبير يشرف

 .النفطية، ودار الصناعة، ومنطلق نحو موانئ البحر األحمر ومبتدأ رحلة الحاج إلى األراضي المقدسة

 
ن التطور العمرانى لمدينة السويس تأثر إ 

مراحل نموه بعدة عوامل أهمها العوامل خالل 
الطبيعية والبيئية متمثلة فى قناة السويس شرقا 
وخليج السويس جنوبا وسلسلة جبال عتاقة غربا كما 

ووجود بعض المحددات ) ۳ -٤(هو موضح بالشكل 
الصناعية مثل خطوط السكك الحديدية المتشعبة 

ها داخل المدينة لخدمة األنشة الصناعية القائمة علي
ولكن إلتساع رقعة األرض المحصورة بين ، المدينة

محدداتها الطبيعية فقد نمت المدينة بصورة طبيعية 
 .دون تأثير واضح لهذه المحددات

 
 مراحل نمو الكتلة العمرانية للمدينة ۲-۱-٤

Growth stare of the city s Urban Cluster      

تعتبر مدينة السويس من المدن التي تطورت  
بشكل كبير وخاصة في الفترة ما بعد الحرب 

ولقد أثرت الحروب المتعاقبة على إقليم القناة على التطور العمراني للمدينة، ومن هنا يمكن ) ۱۹٦۷-۱۹۷۳(
4Fتقسيم النمو العمراني والسكاني لمدينة السويس إلى

۱: 
 

 :م۱۹۷٦ما قبل :  مرحلة األولى -
ف��دان  ۲٦۹۰م ح��والي ۱۹۷٦ف��دان، بينم��ا بلغ��ت ع��ام  ۱۳۰٥م ح��والي ۱۹۳٤بلغ��ت مس��احة المدين��ة ع��ام  

ف�دانا، أي أن المس�احة تض�اعفت بنس�بة  ۱۳۸٥عام�ا  ٤۲في المساحة خالل تلك الفت�رة  ومن ثم بلغت الزيادة
 .ألف نسمة ۱۹٥م حوالي ۱۹۷٦لغ عدد السكان بالمدينة عام ب، و% ۲۰۰حوالي 

 
 م۱۹۸٦ -۱۹۷٦الفترة من : المرحلة الثانية -
مع تزايد متطلبات التنمية من إسكان وخدمات في هذه المرحلة سواء كان للسكان األصليين أو الوافدين  

ألف فدان، بزياده  ۱۲م حوالي ۱۹۸٦إلرتفاع وبلغت مساحة المدينة عام واصل التضخم العمراني في ا
 .ألف نسمة ۳۲۸م حوالي ۱۹۸٦بالمدينة عام  فدان، وبلغ عدد السكان ۹۳۱۰قدرها 

 
 
 

                                                           
 .۱٥۷،صـ۲۰۰۹، المرحلة األولى، سويسمحافظة ال – لسويساإلستراتيجي لمدينة امشروع إعداد المخطط الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱

 Urban development of Suez city          سويسالتطور العمرانى لمدينة ال ۲-٤

خريطة الكتلة العمرانية الحالية لمدينة السويس والمحددات ) ۳ -٤(شكل 
 .الطبيعية

مشروع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الباحث يتصرف من : المصدر
، المرحلة لسويسمحافظة ا – السويسإعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة ا

 ۲۰۰۹األولى، 
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۹۳ 
 

 .خريطة توضح مراحل نمو الكتلة العمرانية لمدينة السويس)  ٤ -٤(شكل 
 ۲۰۰۹محافظة السويس، المرحلة األولى،  –ا لمدينة السويس االباحث بتصرف من المخطط اإلستراتيجي : المصدر

 

 ۱۹۹٦ -۱۹۸٦الفترة من عام : المرحلة الثالثة -
وهي مثل نتاج طبيعي لعمليات النمو في اإلتجاهات المحيطة بالكتلة العمرانية القائمة وخاصة على  

وعليه أصبح مسطح الكتلة  .امتداد محاور الحركة والتي شكلت عامل الجذب الرئيسي للنمو في هذه المرحلة
 .م۱۹۹٦نسمة عام  ٤۱۷٥۲۷فدان، بينما بلغ عدد سكان المدينة  ۲۳۰۲۰م ۲۹۹٦العمرانية حتى عام 

 
 م۲۰۰۷ –م ۱۹۹٦الفترة من عام : المرحلة الرابعة -

مع استمرار التطور العمراني كمتطلب للزيادة السكانية والتحوالت الحضرية للمدينة وصل مسطح الكتلة 
 .5F۱م۲۰۰۷نسمة عام  ٥۲۷٦۹٤ة فدان بينما بلغ عدد سكان المدين ۳۲۸۲٦م ۲۰۰۷ية حتى عام العمران

 

  

                                                           
 ۱٥۸،صـ۲۰۰۹، المرحلة األولى، سويسمحافظة ال – لسويسمشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة االهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱
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۹٤ 
 

 

                                                 Trends in urban growthيالنمو العمرانإتجاهات   ۲-۲-٤
  

نتيجة ألهم محددات الكتلة العمرانية لمدينة  
السويس والتي تمثلت في عدة عناصر بعضها 
طبيعية واألخرى صناعية والتي أثرت عليها في 

في وتتمثل العناصر الطبيعية  جميع االتجاهات 
الظهير الصحرواي والمسطحات الزراعية التي 

شماال للمدينة إحتياجاتها من الخضروالفواكه  توفر
مناطق خاصة للقوات المسلحة  وأيضا وجود

. وتتمثل في قواعد عسكرية للدفاع عن المدينة
ووجود جبل عتاقه غرب المدينة الذي يبلغ 

م عن سطح البحر، ومجموعة ۱٥۰۰ارتفاعه فوق 
لتي تعتبر مخرات سيول وتصريف من الوديان ا

األمطار، ولهذا المحدد أثر في تشكيل المدينة نظرا 
ويحد المدينة من . إلنه أقوى المحددات التخطيطية

التي لها األثر المباشر في الشرق قناة السويس 
توقف نمو المدينة، كما أن الصناعات المنتشرة 

بية وهي معظمها صناعات بترولية وصناعة الغزل والمتمثلة في األدعلى خليج السويس وجنوب المدينة 
في مستقبل  كان باالمكان أن تلعب دورا هاما أثرت على الحركة السياحية التيوالنسيج والزيوت واألسمدة 

 .المدينة السياحي

وبدراسة المحددات السابقة نجد أن الفرصة الوحيدة لنمومدينة السويس هي المنطقة شمال غرب وهي  
6Fتنحصر بين طريق القاهرة القديم والجديد هضبة منبسطة

 ).٥ -٤(، كما هو موضح بشكل ۱
 
 

  

                                                           
 .۱٥٦، محافظة السويس، صـاإلستراتيجي لمدينة السويسمشروع إعداد المخطط الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱

، خريطة توضح محاور النمو العمراني لمدينة السويس) ٥ -٤(شكل 
 .ومحددات الكتلة العمرانية لمدينة السويس

مشروع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الباحث بتصرف من : المصدر
، المرحلة لسويسمحافظة ا – سويسإعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة ال

 ۲۰۰۹األولى، 
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۹٥ 
 

 

 )الهيكل العمراني للمدينة (  السويسدراسة الوضع الراهن لمدينة  ۳-٤
Recent Studies on the current situation of Suez city (The urban structure of the city) 

  
 
 السويس التقسيم اإلدارى لمحافظة ۳-۱-٤

Administrative division of Suez City 
مدينة حضرية ذات مدينة واحدة وتتكون من خمس أحياء فى أنها مدينة السويس يتمثل الهيكل العمرانى ل 

7Fوهي

۱
8F

۲ 

 

  
                                                           

 ۱۰٤صـ ،۲۰۰۹، المرحلة األولى، سويسمحافظة ال – سويسمشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة الالهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱
۲ www.suez.gov.eg/Mohafatha/Suez%20admin.htm 

 .خريطة توضح التقسيم اإلداري ألحياء السويس) ٦ -٤(شكل 
 ۲۰۰۹، المرحلة األولى، لسويسمحافظة ا –سويسمشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة الالهيئة العامة للتخطيط العمراني، الباحث بتصرف من : المصدر
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۹٦ 
 

 :حي السويس -
حيث يتركز بالحي معظم الهيئات والمصالح  دينة، وهو يمثل المركز اإلداري لهاوهو من أقدم أحياء الم

 ٥۲٤۷۳عدد السكان بحي السويس ، ويبلغ من سكان المدينة% ۱۰.٤، ويمثل نسبة السكان بها الحكومية 
، ويبلغ ألف نسمة ويقع في نطاق الحي والمنطقة الحرة ميناء بورتوفيق، مدينة مبارك، األندية اإلجتماعية

 .۲كم ٥.٤۰٥مساحة الحي 
ويتميز حي السويس بطول الواجهة المائية المطلة على خليج السويس مما أثر على نسيجه العمراني  

ه الشريطي، وإتسمت بعض المناطق بالحي والمالصقة لحي األربعين بالنسيج الشبكي الذي غلب عليه اإلتجا
 .المتعامد

 
 

  

 .السويسخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي ) ۷ -٤(شكل 
خريطة التطور العمراني، خريطة ( افظة السويس ذات المدينة الواحدة خرائط مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمح: المصدر الباحث بتصرف من

 ).الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج العمراني 
 

 السويسخريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ) ۸ -٤(شكل 
 Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من

 .ذات المدينة الواحدة السويسخريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمحافظة  -۲
 .الرفع الميداني -۳
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۹۷ 
 

 :حي األربعين  -
، وتم إنشاء عدة مدن ويغلب على الحي الطابع الشعبي% ٤۷.۱وهو يمثل أعلى نسبة سكان بالمدينة وهي 

ويشهد الحي تطورا ملحوظا في بعض المناطق مثل منطقة ) العبورالسادات، اإليمان، ( جديدة سكنية 
ألف نسمة، ويعد حي األربعين  ۲۱۲۹۳۳السادات، الكويت، األلبان، ويبلغ عدد السكان بحي األربعين 

 .۲كم ٤.٥٥۹، وتبلغ مساحة الحي مركزا للصناعات التحويلية بالمدينة
قديم بنسيجه المتضام وشوارعه الضيقة والمنكسرة، يعتبر حي األربعين النواة األولى لحي العرب ال 

وتتميز المناطق المطلة على الحدود الخارجية للحي بنسيجها الشبكي المتعامد وذلك لكونها نظمت من قبل 
 .م۱۹۷۳المحافظة لإلسكان بعد فترة حرب 

 

  

 .األربعينخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي ) ۹ -٤(شكل 
خرائط مشروع إعداد المخطط : المصدر الباحث بتصرف من

خريطة التطور ( اإلستراتيجي لمحافظة السويس ذات المدينة الواحدة 
 ).العمراني  العمراني، خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج

 

خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور ) ۱۰ -٤(شكل 
 األربعينحركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي 

                    Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
  

خريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد  -۲
 .الواحدة ذات المدينة السويسالمخطط اإلستراتيجي لمحافظة 

 .الرفع الميداني -۳
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۹۸ 
 

 
 :حي فيصل -

م، بناء على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء لمواكبة النمو ۲۰۰۳وهو خامس حي أنشأ بالمدينة عام 
القاهره الجديد، ويبلغ عدد سكان الحي / السكاني والعمراني المتزايد، ويفصله عن حي عتاقه طريق السويس

المدينة، ويضم الحي بعض القرى مثل الرائد،  من سكان% ۲٥.٦ألف نسمه أي تمثل نسبة  ۱۳۲۲۰٤
محمد عبده، يوسف السباعي، محمد كريم في مناطق اإلستصالح الجديدة، ويوجد بالحي بعض أنشطة 

 .۲كم ۹۸.۷۸۷، وتبلغ مساحة الحي الصناعات التحويلية
ك فيصل في م وذلك بعد إنتهاء فترات الحروب، وقد ساهم المل۱۹۷٥إن بداية نشأة حي فيصل في عام  

إنشاؤه بعد أن حل الخراب والدمار بالمدينة، وقُِسم الحي في بدايته إلى مجموعة من المناطق التي يبدو 
أما عن اإلمتداد الحديث فهو  ،ظم مباني الحي ذات فراغات داخليةأحيانا ذات نسيج شبكي أو إشعاعي، ومع

 .شبكي متعامد موازيا لطريق السويس القاهرة الصحراوي

 

  

 .فيصلخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي ) ۱۱ -٤(شكل 
خرائط مشروع إعداد المخطط : المصدر الباحث بتصرف من

خريطة التطور ( اإلستراتيجي لمحافظة السويس ذات المدينة الواحدة 
 ).النمط والنسيج العمراني العمراني، خريطة الهيكل العمراني، خريطة 

 

خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور ) ۱۲ -٤(ل شك
 فيصلحركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي 

                    Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
  

خريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد  -۲
 .ذات المدينة الواحدة السويسالمخطط اإلستراتيجي لمحافظة 

 .الرفع الميداني -۳
 

 
 

 



 قنـاةال الطـابع العمرانى لمدن
 الطابع العمرانى لمدينة السويس   الفصل الرابع    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقية دراسة

 

۹۹ 
 

 :حي عتاقه -
الذي تتوطن به الصناعات الثقيلة والمتوسطة خاصة الصناعات التي تقوم  الصناعي بالمدينة وهو الحي

شركات البترول، األسمدة، الغزل ( ويوجد بالحي منطقة  الشركات الصناعية على خدمة السوق المحلي، 
وأيضا وجود ميناء العين ) والنسيج، الزجاج الدوائي، المنطقة االقتصادية لشمال غرب خليج السويس

، وتبلغ من سكان المدينة%  ۲۷.۷ألف نسمة ويمثل  ۲٦۸۰٤ويبلغ عدد سكان المحافظة السخنة الجديد 
 .۲كم۸۸۲۷.۸۷۸ي مساحة الح

على الرغم من تركز المناطق الصناعية بحي عتاقة إال أنه يتميز حي عتاقة بوجود مسطحات كبيرة من  
األراضي الفضاء التي هي من أهم محاور اإلمتداد العمراني للمدينة فيظهر بالحي المناطق المخططة حديثا 

كما يتخلل الحى منطقة عرب المعمل التى ، لمنتظمي تتميز بنسيجها الشبكي افي اإلتجاه الشمالي الغربي والت
 .ظهرت كسكن للعمال وودون أن يتم التخطيط لها ونمت وتطورت بصورة عشوائية غير مخططة

خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور ) ۱٤ -٤(شكل   
 عتاقةحركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي 

                     Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
خريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد  -۲

 .ذات المدينة الواحدة السويسالمخطط اإلستراتيجي لمحافظة 
 .الرفع الميداني -۳

 
 

 

 .عتاقةخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي ) ۱۳ -٤(شكل 
خرائط مشروع إعداد المخطط : المصدر الباحث بتصرف من

خريطة التطور ( اإلستراتيجي لمحافظة السويس ذات المدينة الواحدة 
 ).العمراني، خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج العمراني 



 قنـاةال الطـابع العمرانى لمدن
 الطابع العمرانى لمدينة السويس   الفصل الرابع    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقية دراسة

 

۱۰۰ 
 

 
 :حي الجناين -

( هي قرى رئيسية  ۷وهو حي يغلب عليه الطابع الريفي لما فيه من مساحات زراعية، ويتكون الحي من 
، ويبلغ تعداد )يت، جنيفة، عالوة على عيون موسىالجباليات، عامر، الجناين، الشلوفة، شندورة، كبر

ويقع في نطاق الحي نفق الشهيد أحمد . من سكان المدينة% ۱٤.۸ألف نسمه أي يمثل  ۸٦٥۲۲السكان به 
 .۲كم۱٦٤.۳۷۳حمدي، وتبلغ مساحة الحي 

عمرانية بصورة طبيعية وفقا إلحتياجات قاطني الحي، فنالحظ ينفرد حي الجناين بتكون التجمعات ال 
وجود المسارات وعليها التجمعات الصغيرة التي يحدها قطع األراضي الزراعية، ولذلك نسيجها الداخلي 

 .غير منتظم وعشوائي
 

 
 
 
 

  

خريطة توضح الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور ) ۱٦ -٤(شكل 
 .الجناينحركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي 

                     Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
خريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد  -۲

 .ذات المدينة الواحدة السويسالمخطط اإلستراتيجي لمحافظة 
 .الرفع الميداني -۳
 

 
 

 

 .الجناينخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي ) ۱٥ -٤(شكل 
خرائط مشروع إعداد المخطط : المصدر الباحث بتصرف من

خريطة التطور ( اإلستراتيجي لمحافظة السويس ذات المدينة الواحدة 
 ).العمراني، خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج العمراني 

 



 قنـاةال الطـابع العمرانى لمدن
 الطابع العمرانى لمدينة السويس   الفصل الرابع    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقية دراسة

 

۱۰۱ 
 

                            Distribution of uses in the city توزيع اإلستعماالت للمدينة ۳-۲-٤
باإلضافة إلى  قائمة بهاواألنشطة الاألساسية للمدينةإستعماالت األراضي الوظيفة  دراسة تعكس  

 .تحديد مناطق تركز الخدمات وتوزيعها
فدان وقد تبين من  ۳۲۸۲٦.۷۱حوالي  ۲۰۰۷تبلغ المساحة الكلية للكتلة العمرانية لمدينة السويس عام 

خالل عملية المسح العمراني أن اإلستعمال الصناعي هو السائد والمسيطر على باقي اإلستعماالت حيث 
 .%۱٥.۷۷من جملة مسطح المدينة في حين تمثل الخدمات والمرافق العامه % ۱۱.۸٤أنه يمثل 

9Fالنحو التاليأما عن توزيع مسطحات اإلستعماالت داخل الكتلة العمرانية فهو على   

۱،10F۲: 

  

  
                                                           

 .۱٤٤، صـ۲۰۰٦إقليم قناة السويس،استراتيجية التنمية لمحافظات الجمهورية،  ۱
 .۳۸،صـ۲۰۰۹، المرحلة األولى، سويسمحافظة ال – سويسمشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة الالهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۲

 .خريطة توزيع إستعماالت مدينة السويس) ۱۷ -٤(شكل 
 .اإلستراتيجى لمدينة السويس، محافظة السويس، المرحلة االولى المخططالباحث بتصرف من : المصدر



 قنـاةال الطـابع العمرانى لمدن
 الطابع العمرانى لمدينة السويس   الفصل الرابع    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقية دراسة

 

۱۰۲ 
 

                                                        Residential uses المناطق السكنية  ۳-۲-۱-٤
أي % ۳.٦۸وهي المناطق التي يسود فيها اإلستخدام السكني، وتبلغ نسبة المناطق السكنية نح�و   

 .من إجمال مسطح الكتلة العمرانية للمدينة فدان ۱۲٦٦.۱ما يعادل 
 الخدمات والمرافق العامة ۳-۲-۲-٤

أي م�ا يع�ادل % ۱٥.۷۷الخدمية داخل الحيز العمراني للمدينة حيث تبلغ نس�بتها ح�والي تتوزع اإلستعماالت 
اإلجتماعي���ة، اإلداري���ة، ( ف���دان م���ن إجم���الي مس���طح الكتل���ة العمراني���ة، وه���ي تش���مل الخ���دمات  ۷٤.٥۱۷٦

 ).التجارية، الترفيهية، التعليمية، الثقافية، حرفية، دينية، صحية، الموانئ 

 ضاءاألراضي الف ۳-۲-۳-٤
 .الكتلة العمرانية للمدينةفدان من إجمالي مساحة  ۱٤۲٤۹.۲۱أي حوالي % ٤۳.٤۱تمثل 

 اإلستعماالت الصناعية ٤-۳-۲-٤
ف�دان م�ن إجم�الي مس�طح الكتل�ة العمراني�ة المدين�ة،  ۳۸۸٦.۹۲أي % ۱۱.۸٤تمثل اإلس�تعماالت الص�ناعية 
11Fوهي موزعه على النحو التالي

۱: 
 
 المناطق الحرة العامة  -أ

ف�دانا، وه�ي مخصص�ة بالكام�ل لمش�روعات التخ�زين،  ۱۸ويبلغ مس�طحها : المنطقة الحرة ببورتوفيق -
والسيما مشروعات تموين السفن والخدمات البحري�ة، باإلض�افة لمش�روعين ف�ي مج�ال تص�نيع  المع�دات 

 .البحرية ومعدات السالمة واإلنقاذ، وفي مجال تجميع أجهزة الحاسب اآللي
ف��دانا، وه��ي مخصص��ة للمش��روعات الص��ناعية  ۷٦ويبل��غ مس��احتها  :العام��ة باألديب��ةالمنطق��ة الح��رة  -

والتخزينية والخدمية، وتشمل األنشطة الصناعية مثل طحن وتعبئ�ة خ�ام الباري�ت، بن�اء اليخ�وت والس�فن، 
تص��نيع منتج��ات األلموني��وم، تخري��د وتقطي��ع الس��فن، تص��نيع وتعبئ��ة أع��الف األس��ماك، درفل��ة وتش��كيل 

 .صنيع الهياكل المعدنيةالصاج، ت
 .فدانا، ولم يتم تسليمها بعد ۲۱۲مساحتها : المنطقة الحرة بمنطقة جبل عتاقه -

 المناطق الحرة الخاصة -ب
منطقة حرة خاصة بالسويس ألغراض الصناعة والتخزين، وتضم األنش�طة الص�ناعية إنت�اج  ۱٤يوجد  -

لس���فن وتعبئ���ة األس���منت الس���ائب ف���ي ص���وامع األس���مدة الكيماوي���ة ومش���تقاتها وبن���اء وتقطي���ع وتخري���د ا
 .وتصديره، وتصنيع وتجهيز اللحوم

 :مناطق اإلستثمار الداخلي -جـ
 :فدان وهي مقسمة إلى منطقتين فرعيتين وهما ۳۲۰۰يبلغ مسطحها : منطقة الصناعات الثقيلة -

البت��رول  ف��دانا، وه��ي مش��غولة بالكام��ل بش��ركات ۱۱٥۰مس��طحها ح��والي : منطق��ة الص��ناعات البترولي��ة
 .عامل ۷۰۰۰ومستودعاتها وبعض الخدمات البترولية، وتوظف نحو 

ف�ي محافظ�ة  تقع في هذه المنطق�ة معظ�م الص�ناعات األساس�ية): شمال عتاقه( منطقة الصناعات الثقيلة 
ف�دانا،  ۱۸۰۰السويس، باستثناء صناعة البترول، وتبلغ جملة المسطح المشغول في ه�ذه المنطق�ة ح�والي 

 .والزجاج وورش السفن) األسمنت ( ات غذائية وكيميائية، وغزل ونسيج ومواد بناء ويضم صناع
 :المنطقة الصناعية شمال خليج السويس -د

الزعفران�ة عل�ى / م�ع الطري�ق الس�احلي الس�ويس تقع بشمال غرب خليج السويس عند إلتق�اء طري�ق القطامي�ة
، ويخدمها ميناء العين الس�خنة، وتض�م ۲كم ۲۳۳البحر األحمر، وتشغل مساحة قدرها / ساحل خليج السويس

                                                           
 .۳۸،صـ۲۰۰۹، المرحلة االولى،محافظة السويس -االستراتيجي لمدينة السويسمشروع اعداد المخطط الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱



 قنـاةال الطـابع العمرانى لمدن
 الطابع العمرانى لمدينة السويس   الفصل الرابع    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقية دراسة

 

۱۰۳ 
 

منطق��ة إس��تثمارية لتوظي��ف مجموع��ة متنوع��ة م��ن الص��ناعات الثقيل��ة والص��ناعات البتروكيماوي��ة وتكري��ر 
12Fاألسمدةالبترول وتركيز خامات الحدي والصلب و

۱. 

 سويسأنماط المباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة ال ۳-۳-٤

Prevailing patterns of residential areas in the urban area of Suaz                 

سيتم تقسيم المدينة لعدة مناطق تختلف فيما بينها في تاريخ نشأتها والسمات المعمارية لمبانيها من خالل  
مالحظة الباحث خالل عملية الرفع الميداني لكل منطقة على حده وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة، وتم 
تحديد موقع كال من هذه المناطق داخل حدود التقسيم اإلداري للمدينة وحاالت المباني ومتوسط إرتفاعات 

 .اري للمبانيالمباني ومواد البناء المستخدمة وتحديد السمات العامة للطابع المعم

 

  

                                                           
 ۳۸،صـ۲۰۰۹، المرحلة االولى،محافظة السويس -مشروع اعداد المخطط االستراتيجي لمدينة السويسالهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱

 .مناطق أنماط المباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة السويس) ۱۸ -٤(شكل 
 .الباحث: المصدر

 
 



 قنـاةال الطـابع العمرانى لمدن
 الطابع العمرانى لمدينة السويس   الفصل الرابع    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقية دراسة

 

۱۰٤ 
 

 منطقة بورتوفيق ۳-۳-۱-٤
 .تقع عند مدخل قناة السويس ويطل جزء منها على المجرى المائي:الموقع

 .سكني: االستعمال الغالب
 .جيدة: حاالت المباني

 .أدوار ٥-۲: المبانيمتوسط إرتفاع 
 .والخشب الطوب والخرسانة: مواد البناء

األسقف الجمالونية  اتذ بالفيالتوتتميز، يسود بالمنطقة المساكن الخاصة بالعاملين بهيئة قناة السويس 
البحر المتوسط، مما أعطى لهذه المنطقة طابعا المغطاة بالقرميد، ويغلب عليها تأثير الطراز المسمى بطراز 

 .خاصا متأثرا بنشاط قناة السويس

 
 

 

  

 .لقطة بانورامية لمنطقة بورتوفيق، مقسمة إلى منطقة الفيالت ومنطقة العمائر ومعظمها خاص بالعاملين بهيئة قناة السويس )۱۹ -٤(شكل 
 .الباحث: المصدر

 اقوأهم الشوارع والمباني داخل النط  بورتوفيقخريطة توضح نطاق منطقة ) ۲۰ -٤(شكل 
 Google earth proحث بتصرف من  االب: المصدر



 قنـاةال الطـابع العمرانى لمدن
 الطابع العمرانى لمدينة السويس   الفصل الرابع    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقية دراسة

 

۱۰٥ 
 

 خريطة توضح نطاق منطقة حي فيصل  وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق)  ۲۲ -٤(شكل 
 Google earth proالباحث بتصرف من  : المصدر

 

 منطقة حي فيصل ومناطق بحي السويس ۳-۳-۲-٤
تقع في منتصف المدينة وبعض المناطق : الموقع

 .بالشرق
 .سكني: اإلستعمال الغالب

 .جيدة: حاالت المباني
 .أدوار ٥-٤: متوسط إرتفاع المباني

 .الطوب والخرسانة: مواد البناء
 
تضم هذه المناطق المدن السكنية التي أنشأت بعد   

، وقد أنشأت في أواخر السبعينيات العودة من الهجرة،
النمو السكاني الستيعاب أنشأت المحافظة هذه المناطق 

نتيجة عودة أهالي السويس المهجرين خالل  والعمراني
وقد تميزت هذه  م،۱۹۷۳ -۱۹٦۷رة الحروب فت

المناطق بسيادة طابع اإلسكان الحكومي والتعاوني الذي يغلب علية التنميط والبساطة في التشطيبات 
 .الخارجية

 
 
 

 .أحد نماذج االسكان الحكومي بحي فيصل) ۲۱ -٤(شكل 
 .الباحث: المصدر



 قنـاةال الطـابع العمرانى لمدن
 الطابع العمرانى لمدينة السويس   الفصل الرابع    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقية دراسة

 

۱۰٦ 
 

 منطقة حي األربعين ومنطقة المعمل ۳-۳-۳-٤
 .تقع غرب مدينة السويس: الموقع

 .سكني: اإلستعمال الغالب
 .ما بين متوسطة ورديئة: حاالت المباني

 .أدوار ۸-۲: متوسط إرتفاع المباني
 .الطوب والخرسانة: مواد البناء

 
وهي مناطق تمثل أعلى كثافة سكانية بالمدينة،  

وهي مناطق يغلب عليها الطابع الشعبي، ويظهر 
التدهور البالغ في طابع تلك المناطق، حيث أنها 
وليدة سلوكيات األهالي العشوائية من حيث أسلوب 

أحيائها تدخل في ومواد البناء، مما جعل كثير من 
نطاق العشوائيات، وباألخص مناطق الفرز، وكفر سليم وغيرها، والتي بدأت المحافظة بالفعل في عمليات 

 .التطوير والتنمية في بعض من أحيائها

 

 

 

طابع المباني  يظهر فيه، ميدان األربعين بالمحافظة) ۲۳ -٤(شكل 
 السكنية العشوائية

 الباحث: المصدر

 خريطة توضح نطاق منطقة حي األربعين، منطقة المعمل وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق) ۲٤ -٤(شكل 
 Google earth proحث بتصرف من  االب: المصدر



 قنـاةال الطـابع العمرانى لمدن
 الطابع العمرانى لمدينة السويس   الفصل الرابع    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقية دراسة

 

۱۰۷ 
 

 

 
 منطقة الصباح ٤-۳-۳-٤

تقع شمال المدينة وهي منطقة إسكان حكومي تابعة لحي : الموقع
 .فيصل

 .سكني: اإلستعمال الغالب
 .جيدة: حاالت المباني

 .أدوار ٤: متوسط إرتفاع المباني
 .الطوب والخرسانة والحجر: مواد البناء

لهذه المنطقة شخصية معمارية مميزة نسبيا عن سائر مناطق  
ونتج الطابع المميز لهذه المباني إلستخدام الحجر في المدينة، 

التشطيبات الخارجية للواجهات على مستوى المباني السكنية في 
 . المنطقة ككل

   

مباني منطقة الصباح وإستخدام ) ۲٦ -٤(شكل 
 الحجر في التشطيبات الخارجية

 .صورة توضح النسيج العشوائي المتضام لمنطقة الفرز بحي األربعين )۲٥ -٤(شكل 
 الباحث: المصدر

 استخدام الوحدة النمطية بمباني منطقة الصباح) ۲۷ -٤(شكل 
 .الباحث: المصدر
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 مفردات الطابع العمراني على مستوى المدينة ٤-٤
Analysis of the Urban Character of Suez city                                                             

وذلك من  السويسيهدف هذا الجزء من البحث إلى رصد مفردات الطابع العمرانى على مستوى مدينة  
ورصد البيئة ) األنشطة والوظائف واالستعماالت –الخلفية التاريخية (خالل رصد حجم ووظيفة المدينة 

 ).المناخ المحلى وعناصر التشجير –الطبوغرافيا وطبيعة االرض (الطبيعية 
 
 

  

 المباني داخل النطاقخريطة توضح نطاق منطقة الصباح وأهم الشوارع و) ۲۸ -٤(شكل 
 Google earth proث بتصرف من  الباح: المصدر
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 حجم ووظيفة المدينة ۱-٤-٤

 التفاعل مع البيئة المحيطة ۲-٤-٤

 الخلفية التاريخية للمدينة -أ

 األنشطة والوظائف واالستعماالت -ب

 الطبوغرافيا وتشكيل األرض -أ
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انحصار خليج  تعد مدينة السويس مثاال واضحا لهجرة المدن وذلك للتغيرات الجيولوجية التي تسببت في -

 .السويس جنوبا إلى وضعه الحالي، فكان من الطبيعي أن تكون لمصر مدينة على الطرف الشمالي للخليج
كتلتين عمرانيتين منفصلتين، وهما منطقة بورتوفيق، ومنطقة حي نشأ العمران بمدينة السويس في صورة  -

خطوط السكه (حدداتها الصناعية العرب التي امتدت بصورة طبيعية غير مخططة الى أن تالحمت مع م
؛ امتدت بعد ذلك الكتلة العمرانية غربا بصورة منظمة ومخططة مكونًة حي فيصل السكني، وحي عتاقة )الحديد

 .الصناعي
 :بأحياء المدينة نستخلص أن طرقبدراسة النسيج العمراني وتخطيط شبكة ال -
 

 منطقة بور توفيق  
اليابس وانحصاره بين قناة السويس وحوض الدرس غربا وحوض نسيج شريطي نتيجة ضيق مساحة   -

 .وغربا ويتميز النسيج باتساع فراغاته العمرانية جنوبا بورتوفيق وخليج السويس
يغلب على المنطقة االستعمال السكني وموانئ صيانة السفن كما يتميز بوجود ممشى المدخل الجنوبي   -

 .لقناة السويس
 .من مسطح األرض% ۲٥ية الستخدام الكتل المنفصله والبناء على تنخفض الكثافة البنائ  -
ذو نهاية مغلقة ويتميز بكثافة استخدام العناصر النباتية ) يوليو۲۳(يخدم المنطقة شارع واحد رئيسي   -

 .به وبالشوارع الفرعية
وانخفاض  تتضح العالمات المميزة للمنطقة لتحقق النفاذية البصرية نتيجة اتساع عروض الشوارع  -

 .ارتفاعات المباني وانخفاض الكثافات البنائية
 

 )حي العرب(بحي األربعين و حي السويس منطقة النواه
نسيج تلقائي متضام نتيجة وجود مخطط عمراني مسبق للمنطقة، ونسيج شبكي متضام جنوبا باالتجاه  -

 .لعشوائيإلى منطقة بورتوفيق وذلك لبداية وضع مخطط عمراني للحد من االنتشار ا
يغلب على المنطقة االستعمال السكني وتنتشر االستعماالت االدراية والثقافية والترفيهية والسياحية   -

 .جنوبا استغالال للواجهه المائية المطلة على خليج السويس
على % ۱۰۰ترتفع الكثافة البنائية بالمنطقة الواقعة بحي األربعين لتالحم الكتل البنائية والبناء بنسبة  -

، وال تنخفض )مناور(مسطحات األراضي واستغالل البروزات وعمل أفنية خدمات داخل الكتل البنائية 
تقل كثافة الكتلة البنائية بحي  لى الواجهة المائية لخليج السويس؛ الكثافة إال في المباني العامة المطلة ع

وساحات للمساجد وفراغات  السويس نتيجة لوجود بعض الفراغات العامة من حدائق وساحات رياضية
 .األسواق

ال يالحظ وجود تدرج بشبكة الطرق، وتكثر الطرق المنكسرة بحي األربعين وتتراوح عروضها بين  -
 .م، بينما خططت شبكيا بحي السويس٦-۳
 .ال يتضح للمنطقة عالمات مميزة سوى المطلة على الواجهة المائية لخليج السويس -

  

 خالصة الفصل الرابع
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 بحي فيصل وعتاقة العمرانية الحديثةمنطقة االمتدادات 
نسيج شبكي منتظم في معظم المناطق وتظهر الصورة اإلشعاعية في المناطق المجاورة لحي  -

 .األربعين محاولة لموازاته
يغلب على المنطقة االستعمال السكني وتتوزع باقي االستعماالت الخدمية بصورة مركزية لخدمة  -

 .المجاورات السكنية
 .لكثافة البنائية بوجه عام وتظهر الفراغات الداخلية وندرة استخدام أفنية الخدماتتنخفض ا -
 
مغلقة وتتميز الطرق باالتساع تتدرج شبكة الطرق بوجه عام وال توجد طرق ذات نهايات  -

 .واالستخدام المتوازن للعناصر النباتية
ة الكتلة البنائية واتساع عروض وضوح العالمات المميزة لتحقق النفاذية البصرية النخفاض كثاف -

 .أدوار ٥-٤الشوارع وثبات ارتفاعات المباني مابين 
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 مسالخاأهداف الفصل 

 الخامسالفصل  محتويات

 رصد الطابع العمراني لمدينة اإلسماعيلية -۱
 التعرف على أحياء المدينة والنسيج العمراني -۲
 استخالص الطابع العمراني على مستوى المدينة -۲
 استخالص مالمح التكوين البصري للمدينة -۳

 نشأة العمران بمدينة اإلسماعيلية لنهاية القرن الثامن عشر ۱

 مراحل نمو الكتلة العمرانية للمدينة
 اتـجـاهـات الـنـمــو الـعـمــرانـي 

 )الهيكل العمراني(دراسات الوضع الراهن لمدينة اإلسماعيلية  ۳

 التقسيم اإلداري لمدينة اإلسماعيلية

 توزيع االستعماالت للمدينة

 أنماط المباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة اإلسماعيلية

 التطور العمراني لمدينة اإلسماعيلية ۲

 مفردات الطابع العمراني لمدينة اإلسماعيلية ٤

 حجم ووظيفة المدينة

 التفاعل مع البيئة المحيطة
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 الطابع العمرانى لمدينة اإلسماعيلية :الخامس الفصل  ٥

 نشأة العمران بمدينة اإلسماعيلية لنهاية القرن الثامن عشر ۱-٥
The emergence of urbanization in Ismailia until the end of eighteenth century 

  
وظهور بحيرة التمساح، ووجود وادي الطميالت يرجع تاريخ المدينة إلى إنفصال البحر األحمر عن المتوسط 

 .أحد الفروع القديمة للدلتا
وقد إهتم الفراعنة بأن تكون هذه المنطقة حصنا وقلعة على الباب الشرقي لمصر، ويعد حصن ثارو  

على وبيثوم ومدينة إيثام بالقرب من بحيرة التمساح أهم القالع ونقط الحراسة لخط الدفاع الذي أقامه الفراعنة 
0Fحدود مصر الشرقية لصد غارات العدو على البالد

وحظيت المنطقة بكثير من اإلهتمام في العصر اليوناني ، ۱
1Fوالروماني وخاصة في مجال الزراعة، ويتضح هذا من النقوش التي ظهرت على لوحة بيثوم

۲. 
عمران المصري على الرغم من كل تلك األدلة السابقة على وجود منطقة اإلسماعيلية على خريطة الو 

في مختلف العصور، بداية من العصر الفرعوني وحتى العصر المملوكي، إال أن المدينة بمالمحها الحالية لم 
 .م مع إقتتاح قناة السويس أمام المالحة الدولية۱۸٦۹تظهر للوجود إال في عام 

دينة لها تاريخ ، صنعته عاماً ، إال أنها م ۱٤۰اإلسماعيلية مدينة حديثة النشأة واليزيد عمرها على ف 
جغرافية الموقع التي فرضت على اإلسماعيلية دوراً نضالياً متميزاً في التاريخ المصري الحديث والمعاصر  
وعلى الرغم من أنها كانت بحكم نشأتها وبحكم التركيبة السكانية مدينة مفتوحة ، ومنفتحة إجتماعياً وثقافياً 

 .إذ كانت نقطة تالقى بين المصريين وعديد من الجنسيات األجنبية ،وبالمعنى الحضاري الواسع
ففي موضع متوسط إلمتداد هذه القناه، وفوق تالل مرتفعة تعرف بتالل الجسر تقع إلى شمال بحيرة  

، ثم تغير االسم في عام )قرية التمساح ( واحة خضراء سميت في بادئ األمر  ۱۸٦۲التمساح، قامت في سنة 
مدينة اإلسماعيلية وذلك تيمنا باسم الوالي الجديد إسماعيل باشا الذي اعتلى عرش مصر في ذلك إلى  ۱۸٦۳

فقد كان انبهار الخديوي إسماعيل بالمجتمعات األوروبية خاصة الفرنسية له أكبر األثر في تخطيطه  .العام
، فاصطحب الخديوي )س باري( وتوجيهاته لجعل المدينة البكر قطعة من مدينة النور العاصمة الفرنسية 

كبدايه في تحقيق حلمه في إنشاء مدينة حديثة  ،*هوسمان إسماعيل عند عودته من فرنسا المهندس الفرنسي
حتى بنيت اإلسماعيلية على   ،م، واستعان ببعض المعماريين الفرنسيين۱۸٦۹تصاحب افتتاح قناة السويس في 

 .تق اسم المدينة مباشرة من اسمهوالتي اتسمت بطراز معماري فريد، واش شاكلة باريس
م، ۱۸٦۹م، قبل افتتاح قناة السويس في مايو ۱۸٦۳في مايو ) باريس الصغرى(وبدأ التخطيط إلنشاء  

ستغرقها فريق عمل من المهندسين والخبراء والمعماريين الفرنسيين إسبقتها خمسة أعوام من التصميم واإلعداد 
إلقامة المدينة الجديدة، وتصميم التخطيط الكامل إلقامة شبكة من المياه والصرف الصحي واإلنارة بالغاز 
ورصف الشوارع بالبالط المنجنيز واألرصفة وأفاريز للمشاه، حيث أعطى الخديوي إسماعيل صالحيات 

دينة فوضعوا قوانين واشتراطات البناء وفقا لألسس المعمارية التي كانت سائدة في المدن الكبرى لمخططي الم
بأوروبا وفي مقدمتها باريس حيث أفرزت نموذجا معماريا فريدا هو خليط من العمارة الغربية والعربية،  وتم 

 للمدينة لتكون متنفسا ورئة طبيعية تخطيط الحدائق التي ُجلبت  أشجارها من الهند والسودان والصين وأمريكا، 
 

                                                           
 .۱۹٥۷اإلسكندرية، عبد العزيز حجازي، منطقة اإلسماعيلية وشرق الدلتا في التاريخ اليوناني والروماني، منشأة المعارف  ۱
 .۱۹۸٤محمد مدحت جابر، جامعة عين شمس،  بعض جوانب جغرافية العمران، مكتبة نهضة الشرق، /د ۲

م، خبير بالتخطيط المدني، وقد أعاد تخطيط باريس في عهد اإلمبراطور نابليون ۱۸۰۹المهندس الفرنسي جورج أوجين هوسمان، من مواليد * 
 .الثالث
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التخطيط المبدئي للمدينة وموضح عليه ترعة اإلسماعيلية ) ۱ -٥(التي باتت قطعة من باريس، ويوضح شكل 

 .وبحيرة التمساح وخط السكة الحديد المتجه إلى القاهرة) مصدر المياه(
 

ل المؤرخ محمد يوسف، إن أول المباني ويقو 
بمدينة اإلسماعيلية كان قصر الخديوي التي أقيمت 

إسماعيل المواجه ألعمال الحفر حيث تم تشييده على 
من % ۲٥، وتم البناء على ۲م۳۰۰۰مساحة تجاوزت 

مساحة األرض واستخدمت باقي المساحة بالحدائق 
قصر الخديوي عام ) ۲ -٥(، ويوضح شكل واألشجار

 .2F۱م۱۸۷۰
وأما المدينة فقد ُبنيت حول بحيرة التمساح لكي  

تكون مركزا لشركة قناة السويس العالمية للمالحة ، 
نشأت اإلسماعيلية كمركز لجميع األعمال ومن هنا 

هذا الغرض ترعة الخاصة بالحفر، وحفرت ل
اإلسماعيلية إليصال المياه العذبة إلى منطقة القناة طبقا 

 .م۱۸٥٤لشروط امتياز حفر القناة سنة 

                                                           
 .۱٤م، صـ۱۹٤۲مصرية، المجلد الثاني عن منطقة القناة، مطبعة المعارف سنة فؤاد فرج، المدن ال ۱

 .م۱۸۷۰قصر الخديوي عام )  ۲-٥(شكل 
http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/Gallery/Galle

ry.aspx?ID=sDaECIU۰EZpd۷UrCjoTKVw%۳d%۳d 

 ح عليها ترعة اإلسماعيلية وبحيرة التمساح وخط سكة الحديد المتجه إلى القاهرةخريطة التخطيط المبدئي لمدينة اإلسماعيلية موض)  ۱-٥(شكل 
 .م۱۹۹٦فيروز محمود حسن، األنماط العمرانية بمحافظة اإلسماعيلية، رسالة دكتوراه، كلية البنات، جامعة عين شمس، الباحث بتصرف من : المصدر
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كم حتى بحيرة ۱٥۱وتبدأ الترعة مباشرة عند منطقة شبرا الخيمة الحالية وتسير في وادي الطميالت بطول  
ية شمال لتغذ بورسعيد ةر فرع ترعفة، وتم حالتمساح، ويخرج منها فرع ترعة السويس قبل مدينة اإلسماعيلي

ترعة اإلسماعيلية من القاهرة إلى اإلسماعيلية  )۳ -٥(، ويوضح شكل بورسعيد ىاإلسماعيلية والقنطرة حت
3Fوتفريعة بورسعيد والسويس

۱. 
 
أما التكوين اإلجتماعي لإلسماعيلية فإنها تكونت من خليط شكلته ثالث موجات أو تكتالت، أولى هذه  

الموجات جاءت مع بداية حفر قناة السويس من الجنوب والمدن في صعيد مصر الذين شاركوا في حفر القناة، 
للمعاش اليومي ي أعمال وحرف وبعضهم فضل البقاء في المدينة عقب انتهاء الحفر وإفتتاح القناة منخرطين ف

من الصيادين في المناطق التي تطل على بحيرة المنزلة، وثانيهما جاءت من شمال الدلتا وتكونت . للمدينة
 .والتي وجدوها موردا جديدا للرزق، فنحوا إليها ليكونوا مجتمعا يقوم على الصيد والتجارة فيها

مدينة الزقازيق تحديدا، حيث كانت المحطة الرئيسية التي وجاءت ثالث هذه التكتالت من وسط الدلتا من  
يتجمع فيها العمال القادمون من مختلف أنحاء الصعيد قبل أن يتوجهوا ألعمال لمنطقة الحفر، حيث أنها أقرب 

4Fمدينة لإلسماعيلية، فهي إلى اليوم تشكل المصدر الرئيسي لكافة الهجرات القادمة إلى االسماعيلية

۲ . 
وبدأ العمران مع زيادة عدد القادمين إلى المدينة من تجار وأصحاب الفنادق لخدمة رجال شركة القناة  

والمهندسين والعمال، ثم أنشئ خط حديدي بين القاهرة واإلسماعيلية وانحصرت المدينة في شكل مستطيل بين 
 ).۱ -٥(، كما تم توضيحه بشكل السكة الحديد وترعة اإلسماعيلية خط

  
وامتد العمران وأخذت تتشكل مالمح مورفولوجية  لمدينة عصرية ، وبرزت فية فيال المسيو ديليسبس  

صورة ) ۳ -٥(، ويوضح شكل فيالت ومساكن المهندسين والعمال والمسيو فوزان بك وفيال محافظ القناة بين
 .العربيوالمدينة كانت مقسمة إلى الحي الغربي والحي   ديليسبس وفوزان بكحديثة لفيال

 

                                                           
، مجلة الجمعية الجغرافية المصرية، عدد الموقع الجغرافي لقناة السويس في ضوء متغيرلت النقل البحري العالميإجالل إبراهيم أبو عاصي،  ۱

 .۲٤۰م،صـ۱۹۹٤، القاهرة ۲٦
 .۲۷۲م، صـ۱۹۷۲جغرافية الحضر، دار الكتب الجامعية، محمد السيد غالب، يسري الجوهري،  ۲

 صورة حديثة لفيال  ديليسبس و فوزان بك)  ۳ -٥(شكل 
 .الباحث: المصدر
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۱۱۹ 
 

   
فقد كان مصمما )  حي اإلفرنج ( الحي الغربي 

باريس " ليكون مماثالً لباريس حيث أُطلق على الحي 
وقادة شركة األجانب  ، وقد سكن في هذا الحي"الصغيرة

الفاخرة متميز بالمباني والفيالت فهو قناة السويس، 
 ،والحدائق ذات طابع مدن الحدائق التي شاعت في فرنسا

 أشهر شوارع الحى هو  مدخل) ٤ -٥(ويوضح شكل 
شارع نجريلى الذى كان هو متنفس الجاليات األجنبية 

بالكازينوهات وكان يمنع العرب من حتى حق  تهلشهر
 .المرور بهذا الشارع

   
الذين شاركوا في حفر  الخاص بالعمالحي العرب  

قناة السويس وحفر ترعة اإلسماعيلية، واشتهر هذا الحي 
بالبنايات التقليدية الشعبية والمعمار اإلسالمي، ويضم 

 .مناطق العرايشية والمحطة الجديدة
وأقيمت سراي الخديوي إسماعيل بدال من المقصورة الخاصة به في أعلى نقطة على بحيرة التمساح   

ملوك أوروبا في وأستقبل في تلك اسم الجسر وكان يشرف منها على جميع أعمال الحفر، السراي التي تعرف ب
5Fأثناء حفالت إفتتاح القناة

۱. 
 

   
 
إن التط���������ور العمران���������ي لمدين���������ة  

اإلس���ماعيلية ت���أثر خ���الل مراح���ل نم���وه بع���دة 
 مح��ددات أهمه��ا المح��ددات المكاني��ة متمثل��ة ف��ى

 وه��ى تعتب��ر مح��ددا طبيعي��ا قوي��ا قن��اة الس��ويس
 نم����و الكتل����ة العمراني����ة جه����ة الش����رق يع����وق

متمثل�ة ف�ى معس�كر الق�رش  معسكرات الجيشو
شماال ومعسكر شمال شرق ومعسكر عز الدين 

جنوب��ا وتع��وق  وبحي��رة التمس��احالج��الء غرب��ا 
بص��ورتها ه�ذه المح�ددات نم��و الكتل�ة العمراني�ة 

ذه الطبيعية فقد نمت المدينة حتى تالحمت مع ه�
6Fالمحددات

 ).٦ -٥(كما هو موضح بالشكل  ۲
 

 

                                                           
 .۱۹٤۲فؤاد فرج، المدن المصرية، المجلد الثاني عن منطقة القناة، مطبعة المعارف،  ۱
 .۷-٦، صـ۲۰۰۹، محافظة اإلسماعيلية، الرحلة األولى مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيليةالهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۲

 Urban development of Ismailia city         التطور العمرانى لمدينة اإلسماعيلية  ۲-٥

خريطة الكتلة العمرانية الحالية لمدينة اإلسماعيلية  والمحددات  ) ٦ -٥(شكل 
 .الطبيعية

مشروع إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تصرف من بالباحث : المصدر
، المرحلة محافظة اإلسماعيلية –المخطط اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيلية 

 ۲۰۰۹األولى، 
 

 
 

كان متنفسا للجاليات مدخل  شارع نجريلي الذي ) ٤ -٥(شكل 
 األجنبية

http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/Galle
ry/Gallery.aspx?ID=sDaECIU۰EZpd۷UrCjoTKVw 
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۱۲۰ 
 

 
              Growth stare of the city s Urban Clusterمراحل نمو الكتلة العمرانية للمدينة ۲-۱-٥

قناة السويس وفقا إلحتياجاتها من الزيادة السكانية، وعلى ذلك إفتتاح نمت بعد  اإلسماعيليةإن مدينة  
وسوف نلقي الضوء على  )۷ -٥(شكل تطورت الكتلة العمرانية خالل فترات زمنية مختلفة كما هو موضح بال

 :مراحل النمو على النحو التالي
 

 : ۱۹٤۰المرحلة األولى منذ نشأة العمران بالمدينة وحتى عام   -
The first phase, since the beginning of urbanization in the city, until 1940             

 
معسكر الجالء والمنطقة : نشأت مدينة اإلسماعيلية شمال بحيرة التمساح مكونة من جزئين رئيسين 

وهو إسكان ذو طابع مميز، العمرانية، والتي كان معظمها عبارة عن إسكان للعاملين بهيئة قناة السويس 
وتبلغ مساحة المدينة . حيث ال تزيد إرتفاعات المباني عن دورين وأغلبها فيالت ذات أسقف جمالونية مميزة

ألف  ٥٥فدانا بدون معسكر الجالء ويبلغ عدد السكان في نهاية هذه المرحلة  ۳۸۰في نهاية هذه المرحلة 
7Fنسمة

۱.  

                                                           
 ۱۸۹م، صـ۲۰۰۷الجزء الثاني القسم األول، المجلس األعلى للثقافة،  المدن المصرية،فيروز محمد حسن،  ۱

 اإلسماعيلية مراحل تطور الكتلة العمرانية لمدينة) ۷ -٥(شكل 
 ۲۰۰۹محافظة اإلسماعيلية ،الهيئة العامة للتخطيط العمرانى،  - العام والتفصيليي لمدينة اإلسماعيليةالمخطط اإلستراتيجى الباحث بتصرف من : المصدر
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 :م۱۹۷٦م إلى عام ۱۹٤۱ام الفترة من ع المرحلة الثانية في -
The second Phase from 1941 to 1976                                                                          

شهدت هذه المرحلة تأميم قناة السويس مما أدى إلى زيادة الهجرة الداخلية حيث حدثت قفزة من حيث  
المرحلة بالمقارنة نسبيا بالمرحلة األولى، حيث تقدر مساحة اإلستخدامات معدالت النمو العمراني في هذه 

، وقد اتجه العمران إلى )بدون معسكر الجالء(فدانا  ۱۲٥۹العمرانية المضافة خالل هذه المرحلة بنحو 
ة ، وبصفة خاصة اإلتجاه الشمالي الشرقي من الكتل)بورسعيد / اإلسماعيلية ( الشمال من خط السكة الحديد 

السكنية في المرحلة األولى للمنطقة المعروفة اآلن بحي الشيخ زايد، فكان االمتداد الطبيعي لنمو المدينة في 
 ۱٦۳۹وتبلغ مساحة المدينة في نهاية هذه المرحلة . هذا االتجاه لوجود معسكر الجالء في االتجاه الغربي

8Fألف نسمة ۱٤٥فدانا ويبلغ عدد السكان في نهاية هذه المرحلة 

۱. 
 

 ۲۰۰۲ -۱۹۷٦المرحلة الثالثة من عام  -
The Third phase from 1976 to 2002                                                                          

في كافة اإلتجاهات، وذلك ) سنة / فدانا  ۱٥۷( تتميز هذه المرحلة بامتداد العمران بمعدالت عالية  
السكانية وإنشاء محاور حركة أهمها الطريق الدائري الذي ساعد على جذب العمران خاصة بتأثير الزيادة 

بمنطقة الشيخ زايد، كما أقيمت بعض المشروعات الجديدة متاخمة للطريق الدائري مثل جامعة قناة السويس 
التمساح،  والمنطقة الصناعية، وتتميز هذه المرحلة بظهور العديد من المشروعات السياحية على بحيرة

وأيضا مشروعات التطوير للتجمعات الريفية المتاخمة للمدينة في اإلتجاه الجنوبي، وتبلغ مساحة المدينة في 
9Fألف نسمة ۳۲٥فدانا ويبلغ عدد السكان  ٤۱٥۱نهاية هذه المرحلة 

۲. 
 

                                         Trends in urban growth إتجاهات النمو العمراني ۲-۲-٥

نتيجة ألهم محددات الكتلة العمرانية التي  
محور قناة السويس شرقا، معسكرات ( تمثلت في 

فدان  ۳۳۰۰الجيش منها معسكر الجالء غربا بمساحة 
ومعسكر عز الدين شمال غرب بمساحة ، األراضي 

، وبذلك ال يوجد محاور إمتداد )الزراعية غربا 
 :لنحو التاليللمدينة غير إتجاه الشمال والجنوب على ا

ساعد        The North axisالمحور الشمالي  -
وجود الطريق الدائري على توجيه النمو 
العمراني تجاه الشمال وذلك أيضا لتوافر 
المسطحات الصحراوية المتاخمة للكتلة العمرانية 

 .في هذه الجهة
    The southern axisالمحور الجنوبي -

ساعد تطوير المشروعات السياحية على الشاطئ 
ومشروعات التعمير على إمتداد العمران جهة الجنوب مالصقا لبحيرة التمساح الغربي لبحيرة التمساح 

 .وذلك بإنشاء بعض القرى السياحية والقرى السكنية واألنشطة التجارية الترفيهية 
 

                                                           
 .۱۹۰م، صـ۲۰۰۷الجزء الثاني القسم األول، المجلس األعلى للثقافة،  المدن المصرية،فيروز محمد حسن،  ۱
 .۱۹۹٦لة دكتوراه، كلية البنات، جامعة عين شمس، فيروز محمود حسن، األنماط العمرانية بمحافظة اإلسماعيلية، رسا ۲

 .خريطة توضح محاور النمو العمراني لمدينة اإلسماعيلية)  ۸ -٥(شكل 
مشروع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تصرف من الباحث ب: المصدر

، محافظة اإلسماعيلية –إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيلية 
 ۲۰۰۹المرحلة األولى، 
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۱۲۲ 
 

 

 )الهيكل العمراني للمدينة ( دراسة الوضع الراهن لمدينة اإلسماعيلية  ۳-٥
Recent Studies on the current situation of Ismailia city (The urban structure of the city) 

  
( أحياء وهم  ۳ريفيية، وتنقسم إلى  لمدينة اإلسماعيلية فى أنها مدينة حضرية العمرانييتمثل الهيكل  

 ).حي أول، حي ثان، حي ثالث 
إجمال المساحة  من% ۱۷,۱أما بالنسبة لتوزيع إستعماالت األراضي بالمدينة، فيشمل اإلستخدام السكني  

، والسياحية %٤,٦، وتشمل اإلستعماالت الصناعية %۱۸,۸المبنية بالمدينة، وإجمالي مساحة الخدمات 
 ، هذا بخالف اإلستخدامات الخرى وأراضي الفضاء%٤۳,٦، وتشمل مساحة الطرق والفراغات %۰,٥و

 .۲كم۱۲۷٥۳,۰۷والمجاري المائية، وبذلك تكون إجمالي الكتلة العمرانية للمدينة 
 
 Administrative division of Ismailia City      التقسيم اإلدارى لمدينة اإلسماعيلية ۳-۱-٥

10Fوحدات محلية موزعين على النحو التالي ٦أحياء و ۳يتمثل في مدينة اإلسماعيلية من  

۱: 

  

                                                           
 .۱۳۷ -۱۳٤، صـ۲۰۰٦، يونيو دليل التقسيم اإلداري للمحافظات حتى مستوى الشياخة والقريةمجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعمها وإتخاذ القرار،  ۱

 .م۲۰۰۸اإلسماعيلية لعام  خريطة توضح التقسيم اإلداري ألحياء مدينة ) ۹ -٥(شكل 
محافظة اإلسماعيلية ،الهيئة العامة للتخطيط  -الباحث بتصرف من المخطط اإلستراتيجى العام والتفصيليي لمدينة اإلسماعيلية : المصدر

 ۲۰۰۹العمرانى، 
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 حي أول ۳-۱-۱-٥

يعتبر من أقدم أحياء المدينة حيث يرجع نشأته منذ حفر قناة السويس، وهو يضم مجموعة   
، يقع هذا الحي شمال بحيرة واسعةمميزة من مباني العاملين بهيئة قناة السويس، تتخلها مناطق خضراء 

بلغ وي. مكة، التمساحويحده غربا حي ثان ويضم مناطق العباسة، التمساح ويطل على قناة السويس، 
۲۰۰٦ألف نسمه عام  ۳٥.٤٦تعداد سكان الحي  11F

من وهي كثافة منخفضة نظرا لما تتميز به هذا الحي  ،۱
12Fكم٦.۰٥مباني ذا إرتفاعات منخفضة، وتبلغ مساحة الحي 

۲۲. 
وقد خطط هذا الحي كي تكون مدينة اإلسماعيلية كباريس الصغرى على يد المهندس هوسمان   

وقد إعتمد على أن تنقسم المدينة إلى قسمين هما الحي األوروبي، الذي أعاد تخطيط مدينة باريس، 
والحي العربي وحاول التميز بينهما مع التواصل بصورة طبيعية، فتميزا بالواجهة المطلة على ترعة 

بها حدائق ومتنزهات عامة فراغات داخلية ) اإلفرنج ( ، وأضاف داخل القسم األوروبي اإلسماعيلية
أما القسم العربي ، ع بصورة إشعاعية فبذلك نسيج القسم األوروبي شبكي إشعاعيتنطلق منها الشوار

 .فنسيجه شبكي متعامد
أما عن اإلمتداد الحديث للحي فيغلب عليه النسيج الشريطي وذلك لضيق المساحات المحصورة   

 .تداد الحيبين خط السكة الحديد وقناة السويس وإختراق طريق اإلسماعيلية بورسعيد محازاًة مع إم

 

  

                                                           
 ۸۱صـ۲۰۰۹، المرحلة األولى، محافظة اإلسماعيلية –مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيلية الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱
۲ www.ismailia.gov.eg/area/lists/list1/ALLItems.aspx 

 .أولخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي )  ۱۰ -٥(شكل
خريطة التطور العمراني، ( محافظة االسماعيلية  -خرائط مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيلية: المصدر الباحث بتصرف من

 ).خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج العمراني 
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۱۲٤ 
 

 

 

 

 

 

 حي ثان ۳-۱-۲-٥

يعتبر ثاني أقدم أحياء المدينة حيث يرجع نشأته منذ حفر قناة السويس حيث كان يسكن بأحد   
بدل ستُ إِ و كإمتداد لحي العرب، المناطق به العمال المصريون القائمون على أعمال حفر قناة السويس

قناة  جامعةحي أول ويحده من الشمال أرض  وغرب اليقع حي ثان شم. )مصر عرايشية ( اسمه حاليا 
ويضم . ، ومن الغرب معسكر الجالءمعسكر القرشالجديدة ومعسكر عز الدين، ومن الشرق  السويس

 .الحي مناطق حي السالم، عرايشية مصر، منشية الشهداء
13Fكم٥ويبلغ مساحة الحي   

وهو  ۲۰۰٦نسمة وفقا لتعداد  ألف ۱٦۲.٦٤، ويبلغ عدد سكانه ۱۲
14Fيعتبر أعلى كثافة في مدينة اإلسماعيلية

۲. 

                                                           
۱ www.ismailia.gov.eg/area/lists/list1/ALLItems.aspx 
 .۸۲صـ۲۰۰۹، المرحلة األولى، محافظة اإلسماعيلية –اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيلية مشروع إعداد المخطط لهيئة العامة للتخطيط العمراني، ا ۲

 .الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي أولخريطة توضح ) ۱۱  -٥(شكل
                      Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من

 .محافظة االسماعيلية -خريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة االسماعيلية -۲
 .الرفع الميداني -۳
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۱۲٥ 
 

  
، وقد نتج النسيج العشوائي المتضام العشوائي والشريطي: ينتشر بالحي نمطين للنسيج العمراني  

نتيجة اإلمتداد الطبيعي الغير منظم لحي العرب كتخطيا خط السكة الحدي شماالً، وإنتظم النسيج في 
الشمالية للحي حيث ُنِظم من قبل المحافظة بصورة شريطية كي تتوافق مع إقتصاديات قاطني الكتلة 

 .الحي وإحتياجاتهم للمساحات الصغيرة

الحدود الطبيعية والصناعية خريطة توضح )  ۱۳ -٥(شكل  
 .ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ثان

               Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
خريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد  -۲

 .محافظة االسماعيلية -المخطط اإلستراتيجي لمدينة االسماعيلية
 .الرفع الميداني -۳

 

 .ثانخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي )  ۱۲ -٥(شكل
خرائط مشروع إعداد المخطط : المصدر الباحث بتصرف من

خريطة ( افظة االسماعيلية مح -اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيلية
التطور العمراني، خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط 

 ).والنسيج العمراني 



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
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۱۲٦ 
 

 
 حي ثالث ۳-۱-۳-٥

رورة إنشاؤه نتيجة التوسعات العمرانية الجديدة، وقد بدأ ضيعتبر من أحدث األحياء حيث دعت   
وذلك لعودة أهالي  ۱۹۷۳الشيخ زايد وهي أحد مناطق التعمير بالمدينة بعد حرب  الحي بظهور منطقة

۲.15Fكم۱۲، وتبلغ مساحة الحي اإلسماعيلية من مناطق التهجير

۱ 
يقع حي ثالث شمال حي أول ويفصل بينهما خط السكة الحديد جنوبا وشرقا، ويحده من الشمال   

 .ويفصل بينهما شارع شبين الكوم ان، ومن الغرب حي ثوالطريق الدائري  معسكر القرش
يبلغ . ويضم الحي مناطق الحرفين، الزهور، جاردن سيتي، الطائف، المروة، التمليك، مدينة الشباب 

۲۰۰٦نسمة حسب تعداد  ألف ۸۷.۷۰فدانا، وعدد سكانه  ۱٦۰۸مساحة حي ثالث  16F

۲. 
ثالث مناطق، ويتبع نسيج ُيقِسم حي ثالث شارعي التجاري والتمليك الحي بصورة إشعاعية إلى   

 .هذه المناطق النظام الشبكي الغير متعامد، ولكل مجموعة مباني الفراغ الداخلي الخاص بها
 

 
 

  

  

                                                           
۱ www.ismailia.gov.eg/area/lists/list1/ALLItems.aspx 
 .۸۲صـ۲۰۰۹، المرحلة األولى، محافظة اإلسماعيلية –مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيلية لهيئة العامة للتخطيط العمراني، ا ۲

 .ثالثخريطة توضح تطور النسيج العمراني لحي )  ۱٤ -٥(شكل
وع إعداد المخطط خرائط مشر: المصدر الباحث بتصرف من

خريطة ( محافظة االسماعيلية  -اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيلية
التطور العمراني، خريطة الهيكل العمراني، خريطة النمط والنسيج 

 ).العمراني 

الحدود الطبيعية والصناعية خريطة توضح )  ۱٥ -٥(شكل
 .ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة لحي ثالث

               Google earth pro-1: المصدر الباحث بتصرف من
خريطة الوضع الراهن لشبكة الطرق بالمدينة مشروع إعداد  -۲

 .محافظة االسماعيلية -المخطط اإلستراتيجي لمدينة االسماعيلية
 .الرفع الميداني -۳
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۱۲۷ 
 

 
                            Distribution of uses in the city توزيع اإلستعماالت للمدينة ۳-۲-٥
إستعماالت األراضي الوظيفة واألنشطة الرئيسية باإلضافة إلى تحديد مناطق تركز الخدمات تعكس  

 .وتوزيعها
تنقسم الكتلة الحضرية للمدينة إلى جزئين يفصل بينهما خط السكة الحديد المتجه إلى بورسعيد، وتعتبر  

في المنطقة جنوب خط سط المدينة المنطقة التي تقع شمال السكة الحديد أكثر كثافة سكانية وعمرانية، وتقع و
 .السكة الحديد، وتغلب عليها اإلستعماالت السكنية السياحية والتجارية

من إجمالي مساحة المدينة، وفيما % ٤۰فدانا بنسبة  ۲٥٤٤,٥تبلغ مساحة الكتلة الحضرية للمدينة نحو  
 .للمدينةداخل الكتلة الحضرية  يلي توصيف توزيع اإلستعماالت الرئيسية

17Fوينقسم الهيكل العمراني لمدينة اإلسماعيلية إلى عدة أقسام متباينة وهي

۱: 

 
                                                        Residential uses اإلستعماالت السكنية ۳-۲-۱-٥

ك��ان يس��ود نم��ط اإلس��كان الخ��اص بالمدين��ة س��واء وه��ي المن��اطق الت��ي يس��ود فيه��ا اإلس��تخدام الس��كني، و 
من اجمالى اإلسكان بالمدينة بينما يوج�د % ٥٥.۷متدهوراً أو متوسطاً من حيث الحالة االنشائيه ويمثل نسبة 

بينم��ا يش��كل اإلس��كان ، م��ن اجم��الى نس��به اإلس��كان بالمدين��ة% ۱۹.٤بنس��بة ) الحك��ومي ( اإلس��كان الرس��مي 
من إجم�الى أنم�اط %  ۱٥.۱ل إلى وتزداد تلك النسبة االسكان العشوائى حيث تص%  ۹.۷المتدهور حوالى 

  .اإلسكان المتواجدة بالمدينة

 إسكان هيئة قناة السويس -

ويقع في الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة اإلسماعيلية، ويتميز إسكان هيئة قناة السويس بوجود مساحات 
. م۲۰-۸، وتتميز بشوارعها العريضة من لحدائق خضراء، هذا مع تمتعها بشبكة جيدة من المرافق

باإلضافة إلى الشكل المعماري والتخطيطي المميز لهذة المناطق وخاصة مناطق الفيالت مما يعطي لمدينة 
 :اإلسماعيلية طابعا مميزا يجب الحفاظ عليه، وينقسم إلى قسمين رئيسين

 :أقسام منطقة الفيالت وتنقسم إلى ثالثة -

وتعتبر هذه المنطقة ذات . ٦منطقة تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة اإلسماعيلية شمال منطقة رقم  -
مائلة جمالونية مغطاة بالقرميد، طابع مميز من حيث التصميم، فال يزيد إرتفاعها من دورين وذات أسقف 

ق المزروعة باألشجار من مساحة األرض وتحيط بها الحدائ% ۲٥نسبة البناء بالقطعة ال تزيد عن 
 .واألسيجة

األسقف الخرسانية : منطقة تقع على شارع شبين الكوم، وتمتاز بكل الميزات السابقة وتختلف عنها في -
 .العادية، وتقع القطع المبنية على الشارع مباشرة وتحيط الحديقة بالجزء المبني من إتجاهين فقط

، وتشبه في الشكل فيالت المنطقة األولى، وتقع مناطق فيالت دور واحد وتحتوي على خمس حجرات -
 .وتخصص لكبار العاملين بالهيئةوشمال فندق إيتاب شرق بالج الدانفا 
 :منطقة العمارات

  :وتنقسم إلى قسمين حسب الموقع

                                                           
 ۱۹۹م، صـ۲۰۰۷الجزء الثاني القسم األول، المجلس األعلى للثقافة،  المدن المصرية،فيروز محمد حسن،  ۱
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۱۲۸ 
 

الت هيئة القناة بالمنطقة األولى السابق ذكرها، وهي عبارة عن يتقع المنطقة األولى شمال منطقة ف -
 .أدوار وبها حدائق في الواجهات األمامية ٦-٥ عمارات من

 .تقع هذه المنطقة للعمارات غرب النادي اإلسماعيلي بارتفاع خمس أدوار فقط -
 
 :منطقة إسكان الشيخ زايد -

بهدف توفير وحدات سكنية لمن تهدمت . وتعتبر من مناطق إعادة التعمير التي تم إنشاءها بعد حرب أكتوبر
حي الشيخ زايد  تعتبر نواةفدانا، و۹۷ة بساحة قناة السويس القديموتقع غرب جامعة . بمنازلهم أثناء الحر

 .مثلث قاعدته الرئيسية شارع الشيخ زايد وقمة المثلث منطقة إسكان المرحلة األولى
م، ويمثل اإلستخدام السكني نسبة  ۲۰-۱٥وتحيط بهذة المنطقة شبكة من الطرق الرئيسية بعرض من 

من إجمال مساحات الدور % ۲٥المساكن، ويمثل اإلستخدام التجاري والخدمي نسبة  من إجمالي% ۷٥
العمائر خمسة أدوار وجميع المباني بهذة المنطقة مبنية من الدبش وتبلغ إرتفاعات . رضي بالمساكناأل

وتخدم منطقة الشيخ زايد شبكة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء . وذات أسقف خرسانية
18Fاالتواإلتص

۱. 
 
 :منطقة إسكان الحرفيين -

وصممت مباني هذه المنطقة بنظام . فدانا ٦۷وتقع شمال منطقة الشيخ زايد على شكل مستطيل بمساحة 
ارتفاعات الدور الواحد به حديقة داخلية إلعطاء المنطقة طابعها المميز والخاص بها، وقد سمح لسكان 

 .الحرفيين من الدبش وذات هياكل خرسانية وبنيت مساكن. أدوار ۳المنطقة باإلرتفاع حتى 
 
 :مناطق إسكان نفذت من قبل المحافظة في المناطق اآلتية -
 .غرب إسكان الشيخ زايد  
 .منطقة نفيشة  
 .منطقة غرب الجالء  
 .منطقة غرب المنطقة السياحية  
 .منطقة جاردن سيتي  
 .منطقة إسكان منشية الشهداء  

أدوار، واإلستخدام السائد للدور األرضي لتلك المساكن هو  ٥-٤تلك المناطق بين وتتراوح إرتفاعات مباني 
. من إجمالي مساحات الدور األرضي بالمباني، أما باقي األدوار فتستخدم للسكن%  ٥۰التجاري بنسبة 

 .وتختلف مادة البناء في تلك المساكن، فبعضها سابقة التجهيز وبعضها دبش وبعضها طوب
 
 :السالممنطقة حي  -

يقع حي السالم شمال مدينة اإلسماعيلية، ويحده من الجهة الشمالية غابة الشباب والطريق الدائري، وجنوبا 
، وغربا إمتداد شارع )جمال عبد الناصر حاليا ( الشارع البحري، وشرقا شارع شبين الكوم سابقا 

19Fفدانا ٥۱۰الجمهورية، وتبلغ مساحة حي السالم 

والمنطقة الجديدة % ٦٥) الحكر ( القديمة تمثل المنطقة ، ۲
أدوار والصفة الغالبة  ٤-۱يتراوح إرتفاع المباني بالمنطقة القديمة بين . من إجمالي المساحة% ۳٥نسبة 

 .هي المباني ذات الدور و الدورين

                                                           
 .۲۰۰۹ ، المرحلة األولى،محافظة اإلسماعيلية –مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيلية الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱
 .۱۹۹٦قسم التخطيط العمراني، بيانات عن تطوير األحياء الشعبية، محافظة الإلسماعيلة،  ۲
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۱۲۹ 
 

 ۳طقة هي أدوار والصفة الغالبة لمباني هذه المن ٦-۱أما إرتفاع المباني في المنطقة الجديدة تتراوح بين 
لإلستخدام التجاري واإلداري % ۱۲ونسبة % ٦۸أدوار، وبلغ نسبة اإلستخدام السكني في المنطقة 

20Fللمناطق المفتوحة% ۷للطرق، % ۱۳والخدمات، 

۱. 
 
 
 ):المدينة القديمة ( المنطقة السكنية القديمة  -

وتتركز هذه المنطقة في عمرانية، وهي تشمل النواة القديمة للمدينة وتعتبر هذه المنطقة من أقدم المناطق ال
عن عرايشية مصر والمنطقة المحيطة بشارع الثالثيني والمنطقةالجنوبية من منشية الشهداء ومبانيها تعبر 

تعتبر تلك المنطقة هي اإلمتداد الطبيعي لمنطقة تركز الخدمات التجارية . الطابع المعماري القديم للمدينة
، %۸۰- ۷۰ار األولى من العمائر باإلستعماالت التجارية بنسبة من بالمدينة حيث تشغل غالبية األدو

 .من الدور األرضي% ۷-٥وتشغل الخدمات اإلدارية والخدمية األخرى تتراوح بين 
وتخطيط هذه . ومادة البناء لمباني تلك المنطقة من الدبش وذات أسقف خشبية، ومباني ذات هياكل خرسانية

 .شبكىالمنطقة 
 

       Commercial areas and public serviceالمناطق التجارية والخدمات العامة ۳-۲-۲-٥

وتشمل تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الخاصة والبنوك والعيادات والمدارس والمعاهد والمباني 
 اإلدارية والمكتبات والمسارح والمتاحف والخدمات الصحية والدينية؛ ومعظمها يشغل مواقع في الشوارع

 .الرئيسية للمدينة
محطة السكة الحديد لة كما توجد شارع الثالثيني والشوارع الرئيسية المتفرعة منه، حيث يقع سوق الجم -

 .ومبنى السنترال والنادي الرياضي اإلجتماعي
 ومبنى هيئة قناة السويس ونادي الشرطة، عالوة على القديم شارع محمد علي ويوجد به مبنى المحافظة   -

 .إلستخدامات التجاريةبعض ا
 .شارع المدارس وهو الطريق المؤدي إلى بورسعيد، ويتركز به مجموعة من المدارس -
 .شارع سعد زغلول وبه معظم اإلستخدمات التجارية -
 .ميدان عرابي منطقة تركز البنوك والفنادق -
 .شارع شبين الكوم استعماالت تجارية -
 
                                                             Industrial areasالمناطق الصناعية ۳-۲-۳-٥

ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة الصناعية . بورسعيد/ اإلسماعيلية / وتقع على الطريق الصحراوي القاهرة 
 :فدان، وتنقسم إلى قسمين ۱۳٦٥

مشروعا  ۱٥۰كاملة المرافق وبها نحو  فدانا ۳٦٥بمساحة ) الصناعات الخفيفة ( المنطقة الصناعية  -
 .صناعيا

فدانا وبها العديد من المشروعات الصناعية والتخزينية  ۱۰۰۰المنطقة الحرة الصناعية بمساحة  -
 .والخدمية

طريق العريش األوسط خارج الكتلة السكنية بمساحة  ۱٤وادي التكنولوجيا شرق اإلسماعيلية عند الكيلو  -
21Fفدان ۱٦۳۰۰

۱. 
                                                           

 .م۱۹۹٦، ۲۰۳صـ، رسالة دكتوراه، كلية البنات، جامعة عين شمس، األنماط العمرانية بمحافظة اإلسماعيليةفيروز محمود حسن،  ۱
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۱۳۰ 
 

                                                             Tourism areasالمناطق السياحية ٤-۳-۲-٥

بحيرة تنتشر اإلستخدامات السياحية حول بحيرة التمساح وعلى الضفة الغربية للقناة شمال وجنوب  
المساحة اإلجمالية ، وتشغلها مجموعة من الفنادق والنوادي والقرى السياحية المتميزة، وتبلغ التمساح

فدان والمنطقة غرب وجنوب بحيرة التمساح  ۱۰٥جزيرة الفرسان ( فدان  ۸٦٤للمنطقة السياحية الشاطئية 
هذا باإلضافة إلى المناطق السياحية والترفيهية األخرى من حدائق ونوادي بعضها خارج ) . فدان  ۷٥۹

 .الكتلة السكنية
 عمراني لمدينة اإلسماعيليةأنماط المباني السائدة بالحيز ال ۳-۳-٥

Prevailing patterns of residential areas in the urban area of Port Said               
سيتم تقسيم المدينة لعدة مناطق تختلف فيما بينها في تاريخ نشأتها والسمات المعمارية لمبانيها من خالل  

منطقة على حده وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة، وتم مالحظة الباحث خالل عملية الرفع الميداني لكل 
تحديد موقع كال من هذه المناطق داخل حدود التقسيم اإلداري للمدينة وحاالت المباني ومتوسط إرتفاعات 

خريطة ) ۱٦-٥(العامة للطابع المعماري للمباني، والشكل  المباني ومواد البناء المستخدمة وتحديد السمات
 .أنماط المباني بالحيز العمراني لمدينة اإلسماعيليةتوضح مناطق 

 
 

                                                                                                                                                                                     
 م۲۰۰٦محافظة اإلسماعيلية، إدارة السياحة، بيانات عن المناطق السياحية، ۱

 .مناطق أنماط المباني السائدة بالحيز العمراني لمدينة اإلسماعيليةخريطة  ) ۱٦  -٥(شكل 
 .الباحث: المصدر
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۱۳۱ 
 

 
 منطقة حي االفرنج ۳-۳-۱-٥

 .غالب مناطق حي أول :الموقع
 سكني: االستعمال الغالب

 .جيدة: حاالت المباني
 .أدوار ٥-۳: متوسط ارتفاع المباني.

 .الطوب والخرسانة والخشب: مواد البناء
 ومن الغرب شارع أحمد عرابي، وبحيرة التمساح،وترعة اإلسماعيلية ويحدها من الجنوب حدائق المالحة 

: وتنقسم هذه المنطقة إلى . ومن الشمال خط السكة الحديد، ومن الشرق المساكن التابعة لهيئة قناة السويس
 .منطقة الفيالت، ومنطقة العمائر

 

 
 
 
 :منطقة الفيالت -
تعتبر هذه المنطقة من المناطق القديمة حيث استقر بها العديد من الموظفين األجانب والتجار في فترة  

فال يزيد  النصف األول من القرن العشرين، فتميزت بوجود طابع معماري وعمراني مميز لها عن غيرها،
 .المائلة المغطاه بالقرميدارتفاعها عن دورين و تتسم بالطابع الموحد من حيث األسقف 

  

 نطاق منطقة حي اإلفرنج وأهم الشوارع والمباني داخل النطاقخريطة  ) ۱۷ -٥(شكل 
 Google earth proالباحث بتصرف من  : المصدر
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۱۳۲ 
 

واالهتمام بعناصر التشكيل المستوحاه من العمارة الغربية، مع إستخدام التشجير أمام الواجهات أو داخل  
وسكان هذه  ).۱۹ -٥(، )۱۸ -٥(ر المناطق المفتوحة بتلك المنطقة، كما هو موضح بالشكل الفيالت، وانتشا

 .قناة السويسة السويس واإلداريين التابعين لهيئة المنطقة حاليا من كبار موظفي هيئة قنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 :منطقة العمائر -
عليها عناصر التشكيل  أدوار، ويغلب ٦-۲منطقة الفيالت وهي عبارة عن عمائر من  غربتقع  

؛ وتتميز العديد من هذه العمائر اإلهتمام بالتشطيبات الخارجية وإتساع المسافات البينية الغربية، مع
 -٥(كماهو موضح بالشكل، بإستخدام األخشاب في التراسات )نجريلي سابقا( المتمركزة في شارع الجيش

۲۰.( 
 

  

 األفرنجصورة بانوراميه بشارع النخيل توضح إستمرارية الطابع البصرى بمنطقة الفيالت بحى ) ۱۹ -٥(شكل 
 الباحث: المصدر

 نماذج مختلفة لفيالت إسكان العاملين بهيئة قناة السويس بحي االفرنج) ۱۸  -٥(شكل 
 الباحث: المصدر

 .صورة بانوراميه شارع الجيش نجريلي سابقا توضح العمائر ذات التراسات الخشبية بحي األفرنج) ۲۰ -٥(شكل 
 .الباحث: المصدر



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة اإلسماعيلية   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

۱۳۳ 
 

 منطقة الشيخ زايد ۳-۳-۲-٥

شماال وشرقا الطريق الدائري وغربا شارع شبين الكوم وجنوبا تقع داخل حدود حي ثالث، يحدها : الموقع
 .السكة الحديد

 .22F۱%۷٥يمثل اإلستخدام السكني : اإلستعمال الغالب
 .جيدة: حاالت المباني

 .أدوار ۷-٤: متوسط ارتفاع المباني
 .الطوب والخرسانة: مواد البناء

ش�بين الك�وم، وم�ن الش�مال والش�رق ، وم�ن الغ�رب ش�ارع دخ�ط الس�كة الحدي� بويحد المنطق�ة م�ن الجن�و 
، وقُِس��مت المنطق��ة ب��بعض الش��وارع ۱۹۷۳تمث��ل أح��د من��اطق التعمي��ر إب��ان ح��رب وه��ي  الطري��ق ال��دائري،

الرئيسية مثل الشارع التجاري وشارع التمليك، وهما يقسمان المنطقة إلى ثالث من�ا ط�ق فرعي�ة متمي�زة م�ن 
، وتتك��ون ن فئ��ة ذوي ال��دخل المتوس��ط وف��وق المتوس��طوس��كانها م�� . حي��ث طريق��ة اإلنش��اء ومرحل��ة التنفي��ذ

 .أدوار وتتميز بكسواتها الحجرية ٥-٤المنطقة من عمارات سكنية تتراوح ارتفاعها بين 

 

                                                           
 .۱۸، المشروع التاسع لتخطيط وتنمية اإلقليم الثالث، صـ۲۰۱٥لهيكيلي لمحافظة اإلسماعيلية المخطط ا ۱

 نطاق منطقة الشيخ زايد وأهم الشوارع والمباني داخل النطاقخريطة  )۲۱ -٥(شكل 
 Google earth proالباحث بتصرف من  : المصدر

 



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة اإلسماعيلية   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

۱۳٤ 
 

 الستعماالت التجارية بالدور االرضي شارع التجارى وتداخل ا )۲٤ -٥(شكل 
 الباحث: المصدر

المطل��ة عل��ى  لمب��اني منطق��ة الش��يخ زاي��د المختلف��ة لنم��اذجا )۲٤-٥(،)۲۳ -٥(،)۲۲ -٥(ل اكش��االويوض��ح  
و تش��كل ، ، ويتمي��ز تجمي��ع المب��اني بوج��ود الفراغ��ات الداخلي��ة المس��تغلة ف��ي عملي��ة التش��جيرش��ارع التج��ارى

 .من استعماالت الدور االرضى% ٥۰المحالت التجارية نسبة 
متر و تخ�دم بش�بكة م�ن المراف�ق )  ۲۰ -۱٥( وتحيط المنطقة بشبكة من الطرق الرئيسية عروضها من   

 .وتتبع هذه المنطقة للجمعيات والهيئات التعاونية باإلضافة لمحافظة اإلسماعيلية وجهاز التعمير ،العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 منطقة المحطة الجديدة ۳-۳-۳-٥

 .غرب حي أول وجنوب حي ثان: الموقع
 .ويةسكني ومحال ألصحاب الحرف اليد: باالستعمال الغال
 .رديئة: حاالت المباني

 .أدوار ٤-۳: متوسط إرتفاع المباني
 .الطوب والخشب: مواد البناء

، والمنطقة المحيطة بشارع الثالثيني ومنطقة الشهداء عرايشية مصر منطقة هذه المنطقة فيتتركز  
ويحدها شرقا شارع أحمد عرابي وجنوبا ترعة اإلسماعيلية وغربا طريق اإلسماعيلية بورسعيد وشماال 

نشأة  وتغلب العشوائية على طابع هذه المنطقة حيث ترجع نشأتها إلى بداية .شارع البحري والمدارس
لذا فنسبة  وكان حي العرب هو النواة األولى لهذه المنطقة حاليا  عشر، الثامن اإلسماعيلية في نهاية القرن

23Fمن مساحة المنطقة% ٥۰المباني الخشبية المتهالكه فيها تصل إلى 

، وتختلف مادة البناء في تلك المنطقة ۱
 . ت هياكل خرسانيةمن مباني الدبش، إلى مباني ذات أسقف خشبية، إلى مباني ذا

                                                           
 .، المشروع التاسع لتخطيط  وتنمية اإلقليم الثالث۲۰۱٥المخطط الهيكلي لمحافظة اإلسماعيلية،  ۱

صورة علويه لشارع التجارى توضح إستمرارية  )۲۲ -٥(شكل 
 عناصر التشجير وثبات إرتفاعات المبانى

 الباحث: المصدر

شارع الشهيد محمد الدره وإستمرارية إستخدام  )۲۳ -٥(شكل 
 نفس عناصر التشطيبات الخارجية وثبات االرتفاعات

 الباحث: المصدر
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۱۳٥ 
 

 
 
  

 وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق المحطة الجديدةنطاق منطقة  خريطة )۲٥  -٥(شكل 
 Google earth proالباحث بتصرف من  : المصدر

 

 أحد المبانى السكنية القديمة ويتضح تهالكها) ۲٦  -٥(شكل 
 الباحث: المصدر

 

صورة علوية توضح الحد الجنوبي لمنطقة المحطة ) ۲۷ -٥(شكل 
 الجديدة وترعة االسماعيلية

   
 

 االنشائية نتيجة إحالل المبانى القديمةشارع الثالثينى والمبانى القديمة ذات التراسات واالسقف الخشبية ويتضح التنوع فى االنظمة ) ۲۸ -٥(شكل 
 الباحث: المصدر

 



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة اإلسماعيلية   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

۱۳٦ 
 

 منطقة حي السالم ٤-۳-۳-٥

 .غالب مناطق حي ثان: الموقع
 .يغلب على المنطقة االستعمال السكني: اإلستعمال الغالب

 .بين جيدة ومتوسطة: حاالت المباني
 .أدوار ٥ -۲: متوسط إرتفاع المباني

 .الطوب والخرسانة: مواد البناء
غربا، الطريق الدائري  طريق اإلسماعيلية بورسعيدجنوبا،  والمدارس ويحد المنطقة الشارع البحري 

شماال، ومن الشرق شارع شبين الكوم، وهي تمثل أحد مشروعات اإلسكان التي تدخلت وشارع الغابة 
وسكان تلك المنطقة من محدودي الدخل  المحافظة في اإلشراف الفني وتوجيه المنطقة بالجهود الذاتية،

التي أدت والمعماري بالعشوائية في التصميم  تتسم هذه المنطقةو ، )األعمال الحرفية( والدخول المتغيرة 
إلى عدم وجود طابع مميز لهذة المنطقة، ويسود هذه المنطقة النمط الشبكي أحيانا، والشريطي أحيانا أخرى 

 .لشبكة الشوارع بالحي

 .نطاق منطقة حي السالم وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق خريطة )۲۹  -٥(شكل  
 Google earth proالباحث بتصرف من  : المصدر

 



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة اإلسماعيلية   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

۱۳۷ 
 

 

 

 منطقة أرض الجمعيات ٥-۳-۳-٥

 .شمال مدينة اإلسماعيلية: الموقع
 .سكني: االستعمال الغالب

 .جيدة: حاالت المباني
 .أدوار ٤-۲: متوسط إرتفاع المباني

 .الطوب والخرسانة: مواد البناء

 وأهم الشوارع والمباني داخل النطاق أرض الجمعياتنطاق منطقة  خريطة )۳۱  -٥(شكل   
 Google earth proالباحث بتصرف من  : المصدر

 
 

 شارع الغابه الحد الشمالى لمنطقة حى السالم) ۳۰ -٥(شكل 
 الباحث:المصدر 
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۱۳۸ 
 

وهي من المناطق التي أنشأت حديثا، ويحده شرقا الطريق الدائري و معسكرات الجيش الثاني، وجنوبا  
السكة الحديد، وغربا منطقة الشيخ زايد، وشماال الطريق الدائري ومنطقة الخامسة، ويغلب فيها الفيالت خط 

ذات الدورين أو الثالثة، وال يوجد بهذه المنطقة نمط مميز أو عالمات مميزة، حيث أن كل فيال تنفرد 
 .لهذه المنطقة بتصميم مستقل حسب التوجهات الفردية الخاصة به، ولهذا ال يوجد طابع مميز

 
 

 

 

 

 

 

 مناطق اإلسكان الحكومي ٦-۳-۳-٥

 .في مناطق مختلفة من المدينة: الموقع
 .سكني: اإلستعمال الغالب

 .جيدة و متوسطة: حاالت المباني
 .أدوار ٥-٤: إرتفاع المبانيمتوسط 

 .الطوب والخرسانة: مواد البناء

اس��تخدام م��واد البن��اء التقليدي��ة م��ع البع��د ع��ن من��اطق االس��كان الحك��ومى والتص��ميم الموح��د ويغل��ب عل��ى  
يغل��ب عليه��ا االس��تعمال و  .التفاص��يل والعناص��ر الجمالي��ة، كم��ا ه��و الح��ال ف��ي مش��اريع االس��كان الحكومي��ة

مت��ر ام��ا  ۳۰ – ۱٥الس��كنى و  تخ��دم بش��بكة م��ن المراف��ق العام��ة و تختل��ف ع��روض الط��رق ب��المواقع ب��ين 
24Fمتر للربط بين الوحدات ٤الطرق الداخلية فهى عبارة عن ممرات بعرض 

۱. 

كنية م وهو عبارة ع�ن عم�ارات س�۱۹٦۸وبدأ دور الحكومة بمشروع إنشاء مناطق اإلسكان العاجل عام  
المس��تويات المختلف��ة لإلس��كان الحك��ومى ) ۳۳-٥(ويوض��ح ش��كل ، مكون��ة م��ن خمس��ة طواب��ق س��ابقة التجهي��ز

 .الشيخ زايد وحى السالم وطريق المشير أحمد إسماعيل وشارع رضابمناطق 

 

  

                                                           
 .۲۰۰۷، محافظة اإلسماعيلية،يةمشروع إعداد المخطط االستراتيجي لمدينة اإلسماعيلالهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ۱

 نماذج مختلفة للتوجهات الفردية بمنطقة أرض الجمعيات ويتضح اإلختالفات على مستوى النطاق وال توجد إستمرارية بصرية) ۳۲  -٥(شكل 
 .الباحث: المصدر

 
 



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة اإلسماعيلية   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

۱۳۹ 
 

       

 

 

  

 محمد صبرى مجدى بمنطقة الشيخ زايد) التمليك(اإلسكان العاجل بشارع 
 

 

 السالماإلسكان الحكومى بمنطقة عرايشية مصر بحى 

 اإلسكان الحكومى بشارع رضا وتغير مستوى االسكان لقربة من حى األفرنج

 اإلسكان الحكومى بشارع المشير أحمد إسماعيل

 .التدرج فى مستويات اإلسكان  الحكومي بإختالف المناطق) ۳۳-٥(شكل 
 الباحث: المصدر



 قنـاة الالطـابع العمرانى لمدن 
 الطابع العمرانى لمدينة اإلسماعيلية   الفصل الثالث    في القرن العشرين مدينة اإلسماعيليةل تطبيقيةدراسة 

 

۱٤۰ 
 

 

 اإلسماعيليةالطابع العمرانى لمدينة  مفردات ٤-٥
Analysis of the Urban Character of Ismailia city                                                  

 
يهدف هذا الجزء من البحث إلى رصد وتحليل الطابع العمرانى لمدينة اإلسماعيلية وذلك من خالل  

تحليل الطابع العمرانى على مستويين المستوى األول تحليل الطابع العمرانى على مستوى المدينة وذلك من 
المستوى الثانى تحليل الطابع  ،خالل تحليل حجم ووظيفة المدينة وتحليل التفاعل مع البيئة الطبيعية المحيطة 

تحليل التشكيل العمرانى وتحليل المبانى المحددة العمرانى على مستوى القطاعات العمرانية وذلك من خالل 
وقد تم تقسيم المدينة إلى عدة قطاعات متجانسة عمرانيا من حيث الشكل ، للفاغات داخل القطاعات العمرانية
25Fستعماالت وتقارب الكثافات البنائية وخصائص السكانالعام للنسيج العمرانى وتجانس اإل

-٥(ويوضح شكل، ۱
 .حدود وأسماء القطاعات المتجانسة داخل الحدود اإلدارية ألحياء مدينة اإلسماعيلية) ۲۸

 

  

                                                           
 .، خريطة القطاعات المتجانسةمحافظة اإلسماعيلية-مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجى العام والتفصيلى لمدينة اإلسماعيلية، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ۱

 حدود وأسماء القطاعات المتجانسة داخل الحدود اإلدارية ألحياء مدينة اإلسماعيليةخريطة توضح   )۳٤ -٥(شكل 
مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجى العام والتفصيلى لمدينة ، الهيئة العامة للتخطيط العمرانىالباحث بتصرف من : المصدر

 ، خريطة القطاعات المتجانسةمحافظة اإلسماعيلية-اإلسماعيلية
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 خالصة الفصل الخامس

 

تعتبر مدينة اإلسماعيلية أحد آثار مدينة السويس بعد انحسار خليج السويس جنوبا وظهور بحيرة التمساح فكان  -

لحالية إال في وجود على خريطة العمران المصري بداية من العصر الفرعوني؛ إال أنها لم تظهر بمالمحها الها 

 .م مع افتتاح قناة السويس۱۸٦۹عام 

أنشأ مدينة اإلسماعيلية الخديوي إسماعيل بعدما تأثر وانبهر بباريس عاصمة فرنسا، فاصطحب معه المهندس  -

لمهندسين والخبراء المعماريين وأعطى لهم الخديوي جميع الصالحيات الفرنسي هوسمان وفريق عمل من ا

لوضع قوانين واشتراطات البناء وفقا لألسس المعمارية والتخطيطية السائدة في مدن أوروبا؛ لذلك فإن مدينة 

 .وحي العرب) حي األفرنج( اإلسماعيلية نشأت مخططًة بقسميها الغربي

بعض المناطق العشوائية بمنطقة  هرتم، ثم ظ۱۹۲٤ا خططت له حتى عام تطورت الكتلة العمرانية وفقا لم -

م وظهور منطقة الشيخ ۱۹٦۷ بالجديدة، ثم بدأ االهتمام الحكومي بالمدينة إلعادة إعمارها بعد نكسة حرالمحطة 

 ).مناطق اإلسكان العاجل(زايد 

 :أن بدراسة النسيج العمراني وتخطيط شبكة الطرق بأحياء المدينة نستخلص -

  ) حي األفرنج وحي العرب( المناطق ذات الطابع التاريخي بحي أول

نسيج اشعاعي مبعثر بمنطقة فيالت إسكان العاملين بهيئة قناة السويس وكلما إتجهنا غربا ينتظم  -

ويتزن النسيج العمراني بمنطقة ميدان شامبليون وفي أقصى الغرب نجد النسيج الشبكي المنتظم بمنطقة 

 .العربحي 

يغلب االستعمال السكني بمنطقة الفيالت والسكني التجاري بمنطقة ميدان شامبليون والتجاري بشارع  -

 .الثالثيني وحي العرب

تنخفض الكثافة البنائية بمنطقة الفيالت الستخدام الكتل المنفصلة والردود من جميع حدود األرض  -

الكثافة البنائية باالتجاه غربا الستخدام الكتل  من مسطح قطع األراضي، ثم ترتفع% ۲٥والبناء على 

من مسطح % ۸۰إلى % ٦٥المنفصلة والردود من جهة الجار فقط والبناء على نسب تتراوح ما بين 

من مسطح قطع األراضي % ۱۰۰قطع األراضي، وتبلغ أقصى كثافة بنائية بأقصى الغرب للبناء على 

 .واستغالل البروزات

 .الطرق وال يوجد طرق ذات نهايات مغلقة وضوح التدرج في شبكة -

وضوح العالمات المميزة لتحقق النفاذية البصرية واالختيار المناسب لمواقعها مع التدرج في  -

 .الفراغات العمرانية
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 منطقة الشيخ زايد

نسيج شبكي غير متعامد نتيجة تخطيط الشوارع الرئيسية بصورة اشعاعية ثم تخطيط المجاورات  -

 .السكنية

يسود االستعمال السكني والسكني التجاري بشارع الشيخ زايد والتمليك؛ والسكني اإلداري بشارع  -

 .شبين الكوم، وتتركز االستعماالت العامة االدارية والخدمية شماال على الطريق الدائري لخدمة المدينة

ام أفنية الخدمات، والبناء تنخفض الكثافة البنائية بوجه عام وتظهر الفراغات الداخلية وندرة استخد -

منطقة الحرفيين، (من مسطح قطع األراضي، وترتفع الكثافة البنائية في مناطق محدودة % ٦۰على 

مستغال % ۸۰للمحاوالت الفردية ألقصى استغالل لألرض والبناء على ) منطقة أرض الجمعيات

 .البروزات

 .غلقةوضوح التدرج في شبكة الطرق وال يوجد طرق ذات نهايات م -

 . وضوح العالمات المميزة نتيجة استخدام النمطية في تصميم الكتل البنائية -

 

 منطقة حي السالم

للسكن بالحي، ووجدت منطقة داخل  نسيج شريطي متضام للتوافق مع اقتصاديات الفئة المستهدفة -

 .م۱۹۷۳الحي ذات نسيج عشوائي متضام نتيجة زيادة معدالت النمو السكاني الغير متوقعة بعد عام 

وشارع العشرين ) المستشفى(يسود االستعمال السكني والسكني التجاري بشارع أنور السادات  -

 .وشارع البحري

من مسطحات قطع األراضي واستغالل البروزات % ۱۰۰على ارتفاع الكثافة البنائية نتيجة البناء  -

 .وعمل أفنية خدمات داخلية

م للشوارع ٦م للشوارع الطولية و ۱۰ال يوجد تدرج في شبكة الطرق وثبات عروض الطرق  -

 .العرضية ويخترق المنطقة شارع الثالثيني والبحري كشوارع رئيسية

الخارجية والشوارع الرئيسية وال توجد عالمات مميزة  تتضح العالمات المميزة الواقعة على الحدود -

داخل الكتلة العمرانية سوى جامع حي السالم ويتضح لوقوعه داخل فراغ عمراني متصل بصريا 

 .بالشوارع الرئيسية
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 النتائج

 

إن الطابع العمراني هو مجموعة من الصفات المركبة التي تميز المكان بذاته وتشمل المكونات المادية والغير  -
مادية المرتبطة بالمجتمع وتغير الزمن على هذا المكان فتعطي اإلنطباع الذي نتلقاه عند زيارة مكان ما ويتأكد 

 .هذا االنطباع عند تكرار الزيارة

ها الطابع العمراني المميز لها نتيجة اختالف تأثير كال من العوامل الطبيعية واالنسانية، كل منطقة عمرانية ل -
 .واختالف المكان والمجتمع باحتياجاته

رغم وجود مدن القناة على خريطة المدن المصرية في العصور القديمة، إال أنها لم يكن لها أن تستمر دون  -
 –السويس  –بورسعيد (داية لظهور العمران الحالي لمدينة م كب۱۸٦۹افتتاح مشروع قناة السويس عام 

 ).اإلسماعيلية

 على مستوى مدينة بورسعيد -

 .الطابع العمراني لمنطقة بورفؤاد له أهمية جمالية وتاريخية -

 .الطابع العمراني لمنطقة حي االفرنج له أهمية جمالية ووظيفية وتاريخية -

نة بورسعيد باستمرارية النسيج العمراني للمناطق القديمة دون أو تتمتع مناطق االمتداد الحديث لمدي -
التشكيل (اكتمال عناصر التشكيل العمراني، استمرارية مفردات الطابع العمراني على مستوى المناطق 

 ).العمراني، المباني 

 على مستوى مدينة السويس -

 .وتاريخيةإن الطابع العمراني لمنطقة بورتوفيق له أهمية جمالية  -

للطابع العمراني نتيجة احالل الكثير من المباني لتدميرها خالل ) حي العرب(افتقدت منطقة النواة  -
 .م۱۹٦۷حرب 

 .تتمتع مناطق االمتداد الحديث لمدينة السويس بالوحدة والتكرار على مستوى المجاورات السكنية -

 على مستوى مدينة اإلسماعيلية -

 .لمنطقة حي االفرنج والعرب له أهمية جمالية وتاريخية ووظيفيةإن الطابع العمراني  -

تتمتع مناطق االمتداد الحديث لمدينة اإلسماعيلية بطابع عمراني مميز لها لما تأثرت به الحاجة لتسكين  -
أهلي المدينة المهجرين أثناء فترة الحرب وتزايد أعدادهم، فظهرت وحدة النموذج على مستوى المجاورة 

 .وسرعة البناء لسهولة
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 التوصيات

 
الدراسة السابقة نجد أن مدن القناة مرت بعدة مراحل اختلف بها طابعها العمراني وفقا لما  من خالل 

تأثرت بها خالل مراحل التنمية إلكتمال الصورة العامة للطابع المعماري باشتراك كال من الهيئات صاحبة القرار 
 :والمخطط والمتلقي فقد تم تقسيم التوصيات إلى عدة مستويات كما يلي

 على مستوى الهيئات صاحبة القرار أوالً 

 اإلدراة المحلية المحافظة والمجلس التنفيذي  -

 .إدراج المناطق ذات الطابع التاريخي ضمن أهداف تنمية المدينة -

 .المرونة في تعديل السياسات والمشروعات التي تتعارض أو المناطق ذات الطابع التاريخي -

من طرق وحدائق عامة والمباني العامة دون اتالفها إلكتمال االهتمام وصيانة الخدمات العامة  -
 .الصورة البصرية للمدينة

تطبيق القوانين على المخالفات البنائية وخاصة إعادة تأهيل المباني دون التراخيص ومراجعة  -
 .المختصين

 الجهات التشريعية -  

 .لى الطابع المحلياالستعانة بالمتخصصين لوضع الضوابط العمرانية بشأن الحفاظ ع -

 إدارة األشغال بهيئة قناة السويس - 

لإلشراف والتنفيذ على عمليات ) حرفين -فنانين -معماريين -مخططين(إيجاد فريق متخصص  -
 .الترميم الخاصة بمناطق الفيالت

محاولة استمرار مشروعات اسكان العاملين والمعاشات بنفس الطابع العمراني مع المرونة في  -
 .ل وفقا للمتغيرات البصريةالتعدي

االستعانة باستشاريين متخصصين للقيام أو تقييم المشروعات الخدمية قبل تنفيذها لضمان أال  -
 .تخرج عن حدود الطابع العمراني للمدينة

سرعة الموافقة على مشاريع اعداد المخططات اإلستراتيجية للمدن، وتطبيق الضوابط  -
 .العشوائية، والتعدي على الطابع العام للمدينة العمرانية للحد من االمتدادات

 لجنة الحفاظ على التراث الحضاري -

 .النظر في تقسيم المدينة لقطاعات عمرانية متجانسة لتحديد مناطق الحفاظ  -

وضع االشتراطات البنائية لكل منطقة وفقا لخصائصها، ورفعها للجهات التشريعية إلدراجها  -
 .ضمن قوانين البناء
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 .دريب كوادر من الحرفيين على أساليب ترميم المباني ذات القيمةت -

 إقامة ندوات عامة للتوعية بالتراث الحضاري للمدينة واالهتمام  -

 ثانيا على مستوى المخططين المتخصصين

ووضع الطابع العمراني المحيط قبل القيام بعميلة ) التاريخ والثقافة(البحث في محتوى المدينة  -
 .التصميم

 .إنهاء مرحلة النقل والتقليد للمشروعات الغربية التي ليس لها عالقة بالواقع المحلي -

 .تقييم المشروعات المنفذه في المناطق ذات الطابع المميز ونشر نتائجه لالستفاده منه وتالفي السلبيات -

 .ها الحضاريةعدم التعدي على التكوين البصري للمناطق العمرانية حتى ال يتسبب في افساد قيمت -

 ثالثا على مستوى المتلقي 

 .النظرة التفاؤلية لمشروعات التنمية العمرانية -

 .االهتمام بالطابع المحلي والبعد عن محاولة التقليد العشوائي للطابع الغربي -

االلتزام بالطابع العام للمنطقة عند القيام بمشاريع االحالل والتطوير مع ضرورة إلتزام المحالت  -
 . التجارية بعدم التعدي على الفراغات األمامية وواجهات المباني ومراعاة الطابع العمراني المحيط
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 المراجع العربية: أوال
 

 :الكتب

، القاهرة ، مركز الدراسات  الحضارية في بناء المدينة اإلسالمية المعاصره ، تأصيل القيمعبد الباقي إبراهيم  /د -۱
 التخطيطية والمعمارية  

 م۱۹۸۷، الدار المصرية اللبنانية، الطابع العمراني بين التأصيل والمعاصرةألفت يحيى حمودة، / د -۲

 م۱۹۹۷، إشكالية النسيج والطابعنسمات عبد القادر، / سيد التوني ود/ د -۳

 قانون البناء الموحد -٤

  م۱۹۹۸الناشرمكتبة األنجلو المصرية، .تخطيط المدنأحمد خالد عالم، / م.د -٥

 ۱۹۹۷يناير ، مطابع األهرام ، الجزء الثانى  – اإلبداع الفنى فى العمارة: على رأفت/ د.ا -٦

  ۱۹۹۲، دار الكتب القطريه ، تخطيط المدن إسلوب ومراحلعاطف حمزة حسن/م.د -۷

 ۱۹۸٥، المناخ وعمارة المناطق الحارةشفق الوكيل، / محمد سراج الدين، د/ د -۸

 ۲۰۰۲، القاهرة، مقدمة في التصميم العمرانيمحمد صالح الدين عوف،  -۹

، المجلد الثاني، تاريخ اإلسماعيلية وسواها -السويس -، منطقة قنال السويس ومدن القنال بورسعيدفؤاد فرج/ م -۱۰
 ودليل المدن الحديثة المدن القديمة

 ۱۹۸۸دار المعارف ، ،قناة السويس من القدم إلى اليومجورج حليم كيرلس،    -۱۱

 ۱۹۹۷، الجزء األول، بورسعيد، موسوعة تاريخ بورسعيدضياء الدين حسن القاضي،  -۱۲

صرية العامة ،الهيئة الم۱۹۰٤ -۱۸۸۳، قناة السويس والتنافس اإلستعماري األوروبي السيد حسين جالل/ د -۱۳
 .۱۹۹٥للكتاب،

، الهيئة المصرية دراسة في تاريخ مصرالحديث، مؤامرة مد امتياز شركة قناة السويسالسيد حسين جالل، / د -۱٤
 .۱۹۹۰للكتاب، القاهرة، 

 ۱۹۸٦، دار المعارف، قناة السويس والطرق البديلة والمنافسةالسيد حسين جالل، / د -۱٥

، الهيئة المصرية ة في تاريخ مصرالحديث، مؤامرة مد امتياز شركة قناة السويسدراسالسيد حسين جالل، / د -۱٦
 .۱۹۹۰للكتاب، القاهرة، 

 ۱۹٥۷،  مكتبة مصر، دراسات جغرافية مصر، محمد صفى الدين/د -۱۷

، الهيئة المصرية العامة ۱۸۸۲ -۱۸٥۹بورسعيد تاريخها وتطورها منذ نشأتها زين العابدين شمس الدين، / د -۱۸
 ۱۹۸٤كتاب، لل
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  أكتوبر۲٤ديوان عام محافظة السويس بمناسبة عيد السويس القومى كتاب صادر عن ، ۲۰۰٥السويس  -۱۹

 ۲۰۰۱، بورسعيد وخصوصية المكان والزمانيسرى دعبس، / د -۲۰

  م۲۰۰٤، الملتقى المصري لإلبداع والتنمية، اإلسماعيلية عبقرية المكان واإلنسانيسري دعبس، / د.أ -۲۱

 ۲۰۰۷، المجلس االعلى للثقافة، )الجزء الثانى(، المدن المصرية مدينة بورسعيدمصطفى محمد البغدادى، /د -۲۲

 ۲۰۰۷الجزء الثاني القسم األول، المجلس األعلى للثقافة،  المدن المصرية،فيروز محمد حسن،  -۲۳

 .م۲۰۰٥، محافظة بورسعيد، الطبعة األولى،دالمقومات الجغرافية لتنمية مدينة بورسعيعبد المنعم محمد حنفي، / د -۲٤

، كتاب صادر عن إدارة العالقات العامة ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمحافظة بورسعيد جوهرة مصر -۲٥
 .۲۰۰۳بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة،  

 ۱۹۹٥يس، بورسعيد، ، مكتبة هيئة قناة السوجذور تاريخية لمدينة مصريةوليم إبراهيم قوسة،  -۲٦

 .، الهيئة العامة لقصور الثقافةالمدينة اإلستثناء قراءة مورفولوجية لمدينة بورسعيدقاسم مسعد عليوه،  -۲۷

  ، الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة بالسويس۲۰۰۹السويس كتاب صادر عن محافظة السويس،  -۲۸

 م۲۰۰٦السويس، ، محافظة السويس مدينة التاريخراضي محمد جودة،  -۲۹

 م۱۹۷۷للمهندس حسن فتحي، األنجلو المصرية،  العمارة اإلنسانيةنبيل فرج،  -۳۰

 

 :المقاالت واألبحاث المنشورة

، مجلة قسم الهندسة، مقدمة في التشكيل والنسيج العمراني والطابع المعماريسيد التوني، / نسمات عبد القادر، د/ د -۳۱
  جامعة القاهرة

    .،ورقة بحثية مقدمة على القيم الجمالية لألجياء السكنية بمدينة القاهرةإبراهيم مصطفى الدميري ، الحفاظ .م .أ -۳۲

، ورقة بحثية مقدمة للجنة الدائمة  إشكالية الطابع المعماري للمنشآت السياحية في مصرأحمد مصطفى عنان ، /د -۳۳
 للترقية لدرجة أستاذ

ورقة بحثية مقدمة بندوة اإلسكان ،الخصوصية فى تخطيط وتصميم المناطق السكنية، أشرف السيد البسطويسى/ م.أ -۳٤
 دينة الرياضمالهيئة العليا لتطوير، ۳

الحي السكني أكثر  ۳، ورقة بحثية، ندوة اإلسكان دور األلوان في البيئات السكنيةخالد صالح عبد المجيد، / د.م.أ -۳٥
 ۲۰۰۷الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مايو، من مجرد سكن،

 ۱۹۸۱ال علمي منشور ، القاهرة ، ا، مق التنمية العمرانية في المناطق الصحراويةحازم إبراهيم ، / د -۳٦

الطابع العمراني والمعماري للمجتمعات العمرانية الجديدة وعالقته بالبيئة والطبيعة محمد سليم البهنساوي، / م.د.أ -۳۷
 .م۱۹۹٥، بحث مقدم في المؤتمر العلمي الرابع، كلية الهندسة، جامعة األزهر، جتماعيةاإل
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، المؤتمر الثاني، منظمة المدن دراسة المشاكل التخطيطية التي تواجه المدينة العربيةمحمد أمين مختار، / د.أ -۳۸
 .۱۹۷۰العربية، البحرين، 

، ، المؤتمر العلمي الدولي الثالثالحداثة وأثرها على العمارة في مصرإتجاهات العمارة بعد عبد الحميد أحمد، / د -۳۹
 .۱۹۹۳جامعة األزهر، كلية الهندسة، 

، مؤتمر العمارة التشكيل المعماري والعمراني وهوية بعض مناطق مدينة القاهرةهدى محروس توفيق، / د -٤۰
 .۲۰۰٤سة، قسم الهندسة المعمارية،والعمران في إطار التنمية المستدامة، جامهة القاهرة، كلية الهند

 ۱۹۹۷، ۱۸۹، مجلة عالم البناء ، عدد  العمران وأثره على البيئة البصرية لمدينة القاهرةمحمد محي الدين ،  -٤۱

 م۱۹۸٦، ٦۹مجلة عالم البناء عدد  العمارة المحلية جذور وآفاقسيد الغضبان،  /د -٤۲

 ۱۰۷،۱۹۹۰، مجلة عالم البناء، عدد تربية النشئالعمارة ودورها في عبد الحليم إبراهيم،  -٤۳

 ٤٦، مجلة عالم البناء العدد الطابع المعماري والشخصية المعماريةمحمد إبراهيم جمعة، / د -٤٤

 ۱۹۹۳، ٥۱، مجلة المهندس األردني ، عدد أزمة الهوية العمرانية لدى المسلمينجميل عبد القادر ، / د -٤٥

 .م۱۹۸۱مارس  ۸، مجلة عالم البناء العدد التنمية العمرانية فى المناطق الصحراويةحازم محمد إبراهيم، /د -٤٦

 

 :التقارير الحكومية

إستراتيجية التنمية لمحافظات إقليم وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  -٤۷
 .م۲۰۰۸ قناة السويس عام

 ۲۰۰٦إقليم قناة السويس،استراتيجية التنمية لمحافظات الجمهورية،  -٤۸

دليل التقسيم اإلداري للمحافظات حتى مستوى الشياخة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار،  -٤۹
 ۲۰۰٦، يونيو والقرية

، حافظة بورسعيد ذات المدينة الواحدة، مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجى لمالهيئة العامة للتخطيط العمرانى -٥۰
 ۲۰۰۹، )محرم وباخوم(المهندسون اإلستشاريون العرب 

، محافظة اإلسماعيلية –مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجي لمدينة اإلسماعيلية الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  -٥۱
 ۲۰۰۹المرحلة األولى، 

، محافظة السويس –داد المخطط اإلستراتيجي لمدينة السويس مشروع إعالهيئة العامة للتخطيط العمراني،  -٥۲
 ۲۰۰۹المرحلة األولى، 
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 الموسوعات والقواميس

 .۹ج،دار صادر بيروت، لسان العرب، ابن منظور  -٥۳

إع�داد لجن�ة الت�اريخ والت�راث ، ۱۹٥٦ألطل�س الت�اريخي لبط�والت ش�عب بورس�عيدعاما: ديوان عام محافظة بورسعيد -٥٤
 .۱۹۹۷،بورسعيدبمحافظة 

 .۱۹۹٥، مكتبة لبنان ناشرون، المختار الصحاح، القادر الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد -٥٥

 .۱۹۹٦،الهيئة المصرية العامة للكتاب، )البيئة الجغرافية(المجلد الثالث/  موسوعة مصر الحديثةوزارة الثقافة،  -٥٦

 
 

 :الرسائل العلمية

 ، رسالة ماجستير، كلية التخطيط العمراني، جامعة القاهرة،البصري للمناطق العمرانيةالطابع سعاد بشندي، / د -٥۷

، رسالة ، التغير العمراني للقرية المصرية، توثيق وتحليل النسيج والطابع العمرانيمحمد رضا عبد هللا علي/ م -٥۸
 م۱۹۹۱ماجستير،كلية الهندسة ، جامعة القاهرة، 

كلية الهندسة ،رسالة ماجيستير ، مارى و العمرانى ونظام التحكم فى العمران فى مصرالطابع المع، خالد منسى  -٥۹
 .م۱۹۹۱جامعة القاهرة،،

، رسالة ماجستير، قسم التصميم العمراني، كلية ضوابط التحكم في طابع المناطق العمرانيةفريد فايد محمد فريد،  -٦۰
 .۲۰۰۱التخطيط اإلقليمي والعمراني، جامعة القاهرة، 

 
كلية ،ؤسالة ماجيستير ، تأثير السياسات والتوجهات اإلقتصادية على الطابع المعمارى،حسام محمد الصمتى / م -٦۱

 ۲۰۰۸، جامعة قناة السويس ،الهندسة 

 م۱۹۸۰،رسالة ماجيستير، كلية الهندسة جامعة القاهرة ،المناخ والتشكيل المعمارىطارق وفيق محمد، /م -٦۲

رسالة ماحستير، كلية الهندسة، جامعة  ، العمارة بين الفكر التصميمي وتأثيره على المتلقي،ينيرمين البرامون/ م -٦۳
 ۲۰۰۳عين شمس، قسم العمارة، 

، رسالة ، دراسة تحليلية لبعض العوامل المؤثرة في تكوين المجموعات المعماريةمحمود أحمد عبد اللطيف/ م -٦٤
 ۱۹۸۲ماجستير، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، 

، رسالة دكتوراه، كلية تكنولوجيا البناء األسس والمحددات اإلقتصادية للتطبيق في مصرراندا محمد كامل، / د -٦٥
 ۱۹۹۳الهندسة، جامعة القاهرة، 

، جامعة القاهرة، رسالة أثر تكنولوجيا مواد البناء على الطابع المعماري في مصرأسامة محمد على فرج، / د -٦٦
 ۱۹۹۲ماجستير، 

كلي���ة ،رس���الة ماجس���تير،دراس���ة الط���ابع العمران���ي للتجمع���ات العمراني���ة بمحافظ���ة جن���وب س���يناء،ادة ال���ريسغ���/ م -٦۷
 ۲۰۰٥، جامعة قناة السويس،الهندسة
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، رسالة دكتوراه، كلية البنات، جامعة عين شمس، األنماط العمرانية بمحافظة اإلسماعيليةفيروز محمود حسن،  -٦۸
۱۹۹٦ 

، رسالة ماجستير، كلية مالمح التشكيل العمراني لنطاقات المسطحات المائيةنهى محمد طاهرمحمد أبو سمرة،  -٦۹
 .۲۰۰۷الهندسة، جامعة قناة السويس، 

 :اسطوانات الكمبيوتر

 .، مكتبة االسكندريةافتتاح قناة السويسمركز المخطوطات، لوحات ريو،  -۷۰

 .، مكتبة االسكندريةحلة عبر القناةرمركز المخطوطات، لوحات ريو،  -۷۱

 :المراجع األجنبية

71- Kevin Lynch, Theory of good city form, The M.I.T press, 1984 

72- Pauel, City transformed, urban Architecture at the beginning of the 21st Century, 
Laurence king , New York, 2001 

73- Pauel, Urban Design and landscape planning, Great – Britain, 1973. 

74- Ashraf Salama, Human factors in environmental Design, the Anglo Egyption book, 
1998 

75- Kevin Lynch, The image of city,1979 
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google earth 5 pro 

 

 الملخص باللغة العربية
 

الطابع العمراني وافتقاد الهوية واألصالة من أهم المواضيع التي فرضت نفسها على ساحة تعد إشكالية  
ت العمرانية نظرا لما تعكسه من أبعاد بيئية وإنسانية واجتماعية ولهذا وجدت عدة أسباب لهذا البحث لما مااالهتما

 .دن العربيةله من أهمية لمدن قناة السويس وأيضا أهمية للهوية والطابع المحلي في الم

تهدف الدراسة إلى رصد الوضع الحالي لعواصم محافظات قناة السويس وتقديم التوصيات التي تفيد في عملية 
 .الحفاظ العمراني محاولة الستمرارية الطابع العمراني للمناطق ذات القيمة

 :ولتحقيق هدف البحث تسلسلت الدراسة على النحو التالي

 :الفصل األول

المنهج النظري وذلك لهدف الوصول إلى مفهوم الطابع العمراني والذي هو مجموعة من انتهج الفصل  
الصفات المركبة التى تميز المكان بذاته وتشمل المكونات المادية والغير مادية المرتبطة بالمجتمع وتغير الزمن 

رافية والمناخية، والعوامل وهو يتأثر بعدة عوامل وهي العوامل الطبيعية ومنها العوامل الجغ. على هذا المكان
 .اإلنسانية ومنها العوامل الدينية واإلجتماعية والثقافية والتكنولوجية واإلقتصادية والسياسية

ويتكون الطابع العمرانى من مجموعة مفردات تعبر عن المكان أو الحيز العمرانى كنتاج للعوامل  
 :المؤثرة عليه وتقسم هذه المفردات إلى مستويين

الخلفية التاريخة واألنشطة والوظائف (لى مستوى المدينة تتمثل فى حجم ووظيفة المدينة ع: أوال
 ).الطبوغرافيا والمناخ المحلى والعناصر الطبيعية(والتفاعل مع البيئة المحيطة ) واإلستعماالت

وشبكة التكوين البصرى والنسيج العمرانى (على مستوى القطاع العمرانى فى التشكيل العمرانى : ثانيا
التشكيل والمقياس و النسب والمسامية ومواد البناء (والبانى ) الشوارع والفراغات وخط السماء

 ).والتفاصيل
وفي نهاية الفصل يتم الوصول إلى تصور عام للطابع وذلك بدراسة كيفية إدراك البيئة العمرانية والتي تظهر 

ئة العمرانية وهي المرحلة االخيرة التي يتم من خاللها  أهميتها عند المشاهد بحيث يتكوين االنطباع الذهني للبي
 .لتثبيت ما يعتبره هاما من عناصرها

 :الفصل الثاني
انتهج الفصل الثاني المنهج النظري بهدف التعرف على البعد التاريخى لظهور مدن قناة السويس والتي  

ربط البحرين داعبت مخيلة حكام مصر مرت بعدة مراحل مراحل قبل وجود قناة السويس الحالية، إلن فكرة 
، ثم الملك سيتي األول، فالملك نخاو )سيزوستيريس(منذ أقدم العصور بدءاً من عهد سنوسرت الثالث بقناة 

ولو . الثاني، ثم الملك دارا األول، فاإلسكندر األكبر، ثم بطليموس الثاني، واإلمبراطور تراجان، فأمير المؤمنين
ولم يعد لها موقعا على خريطة المدن ) الفرما(ات الختفت مدينة بورسعيد نجحت إحدى هذه المشروع

 .المصرية
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وبافتتاح قناة السويس كانت بداية الظهورالحقيقي لمدن القناة وأصبحت ُتمثل عنصر هام لجذب السكان  
هو والذي وفي هذا الفصل تم التعرف على إقليم قناة السويس . وأثرت تأثيرا قويا على الدخل القومي لمصر

من محافظات بورسعيد واإلسماعيلية والسويس وشمال سيناء  اإلقليم الثالث من أقاليم مصر السبعة ويضم كلٌ 
والتعرف أيضا على المالمح الطبيعية واالدراية، المالمح السكانية، المالمح العمرانية . وجنوب سيناء والشرقية

 .لالقليم

منطقة الدراسة وهي عواصم محافظات قناة السويس وهي مدينة وفي الجزء األخير من الفصل تم التعريف ب
ودراسة المالمح الطبيعية واالدراية، والمالمح السكانية، . بورسعيد، ومدينة السويس، ومدينة اإلسماعيلية

 .المالمح العمرانية، والبنية األساسية لمحافظات بورسعيد، السويس، اإلسماعيلية

 :الفصل الثالث

انتهج الفصل الثالث منهج الرصد من خالل الدراسات السابقة والدراسة الميدانية لمدينة بورسعيد، حيث  
م دق أول معول فى حفر قناة السويس ۱۸٥۹أبريل  ۲٥فى ابتدأ الفصل بدراسة نشأة العمران بالمدينة حيث انه 

رة طبيعية ومخططة وفقا الحتياجاتها و تطورت الكتلة العمرانية للمدينة بصو. إيذانا بنشأة مدينة بورسعيد
ومحدداتها، واستطاعت شركة قناة السويس أن تتخطى حاجز قناة السويس المائي بإنشاء حي بورفؤاد بالضفة 

 .الشرقية لقناة السويس، وبهذا تنقسم الكتلة العمرانية للمدينة إلى قسمين الشرقي والغربي

تلة العمرانية خالل فترات زمنية مختلفة، ودراسة وأُلقي الضوء أيضا على مراحل تطور ونمو الك 
وتم دراسة الهيكل العمراني للمدينة حيث . محاور النمو الثالثة للمدينة، ودراسة استعماالت االراضي للمدينة

 -الزهور -الضواحى -بورفؤاد -المناخ -العرب -الشرق(وتنقسم إلى سبعة أحياء هى ، أنها مدينة حضرية
لحي، واالستعمال ل العمراني نسيجالدراسة ول حي بالمدينة وذلك عن طريق تاريخ نشأته ، ودراسة ك)الجنوب

الغالب داخل الحي، والكثافة البنائية والسكانية به، ورسم الخرائط التوضيحية لتطور النسيج العمراني، وخريطة 
 .الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة الوصول إلى المواقع المختلفة بكل حي

  واستخلص من الدراسة السابقة والزيارات الميدانية للمدينة ُقسمت المدينة لعدة مناطق متجانسة عمرانيا، وهما

القسم الغربي ويضم أحياء شرق، العرب، المناخ، الزهور، الضواحي، الجنوب و يتسم النسيج العمراني  
 :باآلتي

ة الداخلية باالتجاه شرقا إلى حي شرق وُتكِون نسيج شبكي متضام في حي العرب وتتسع الفراغات العمراني -
حديقة فلایر، حديقة ميدان المحطة، حديقة (مجموعة من الفراغات العمرانية ذات األنشطة التجارية السياحية 

، وكذلك باالتجاه غربا وجنوبا وتتوزع )ميدان المنشية ، حديقة ميدان الشهداء،)الفرما(السوق الدولية 
 .بالشوارع الرئيسية كفراغات داخلية تتجمع حولها الكتل البنائية الفراغات العمرانية

والسياحي التجاري على طول خط ساحل  ياحيسينتشر االستعمال السكني المختلط، ويتركز السكني ال -
البحر االبيض المتوسط ويمتد شرقا على خط القناة ممتزجا باالستعمال التجاري، ويتركز اإلستعمال السكني 
التجاري بالشوارع الرئيسية بحي شرق بالمنطقة القديمة بحي العرب وينتشر غربا بحي المناخ والزهور و 

 .لخدمة المجاورات السكنيةجنوبا بحي الضواحي بصورة مركزية 
على % ۱۰۰ترتفع الكثافة البنائية بغالب مناطق حي شرق والعرب لتالحم الكتل البنائية والبناء بنسبة  -

، وتقل الكثافات )مناور(مسطحات األراضي وإستغالل البروزات وعمل أفنية خدمات داخل الكتل البنائية 
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وعمل الفراغات الداخلية وندرة استخدام أفنية % ٦۰ى البنائية بأحياء المناخ والزهور والضواحي إل
 .الخدمات

 .تتدرج شبكة الطرق بوحه عام وال توجد طرق ذات نهايات مغلقة -
وضوح العالمات المميزة الواقعة على الحدود الخارجية لتحقق النفاذية البحرية بينما ال يسهل إدراكها  - 

 .باني على عروض الفراغات العمرانيةداخل الكتلة العمرانية لتزايد ارتفاعات الم
 القسم الشرقي حي بورفؤاد

 .نسيج مركب شبكي واشعاعي ذو فراغات عمرانية عريضة -
االستعمال السكني هو الغالب وتتوزع باقي االستعماالت بصورة مركزية لخدمة الحي وتظهر بعض  -

 .االستعماالت السكنية التجارية غربا على خط القناة
ية منخفضة بمنطقة فيالت اسكان العاملين بهيئة قناة السويس الستخدام الكتل المنفصلة والبناء كثافة بنائ -

على مسطح األرض، وترتفع الكثافة البنائية بالخط الشرقي المطل على قناة السويس مماثال لحي % ۲٥بنسبة 
 شرق

 .م العناصر البنائيةتدرج شبكة الطرق بوجه عام ويتميز الحي بشوارعه العريضة وكثافة استخدا -
 .وضوح العالمات المميزة لتحقق النفاذية البصرية بكامل الكتلة العمرانية للحي -

 :الفصل الرابع

وانتهج الفصل الرابع منهج الرصد من خالل الدراسات السابقة والدراسة الميدانية لمدينة السويس، حيث  
ترعة السويس الحلوه أحد العوامل المهمة التي أدت إلى ابتدأ الفصل بدراسة نشأة العمران بالمدينة حيث أن 

لقناة حتى تطور المدينة ونمو العمران فيها، كما رأت شركة قناة السويس أن يكون حفر هذه الترعة سابقا لحفر ا
وفي العصر الحديث إزدادت األهمية العسكرية والتجارية نظرا للموقع الجغرافي . ال تتعثر عمليات الحفر

وكونها البوابة الشرقية لقارة أفريقيا، وأحد الموانئ الهامة على خليج السويس والبحر األحمر كما يمر المميز، 
 .بأراضيها أحد اهم الطرق المالحية التي تربط الشرق بالغرب

 وأُلقي الضوء أيضا على مراحل تطور ونمو الكتلة العمرانية خالل فترات زمنية مختلفة، ودراسة محاور النمو
الفرصة الوحيدة لنمومدينة السويس هي المنطقة شمال غرب وهي هضبة منبسطة تنحصر بين  ووِجد أن 

وتم دراسة الهيكل العمرانى لمدينة السويس حيث أنها مدينة حضرية ذات مدينة . طريق القاهرة القديم والجديد
ودراسة كل حي بالمدينة ، )صلالسويس، الجناين، األربعين، عتاقه، في(واحدة وتتكون من خمس أحياء وهي 

لحي، واالستعمال الغالب داخل الحي، والكثافة البنائية ل العمراني نسيجالدراسة ووذلك عن طريق تاريخ نشأته 
والسكانية به، ورسم الخرائط التوضيحية لتطور النسيج العمراني،  و خريطة الحدود الطبيعية والصناعية 

 .مختلفة بكل حيومحاور حركة الوصول إلى المواقع ال
 :واستخلص من الدراسة السابقة والزيارات الميدانية للمدينة ُقسمت المدينة لعدة مناطق متجانسة عمرانيا، وهم

 منطقة بور توفيق  
نسيج شريطي نتيجة ضيق مساحة اليابس وانحصاره بين قناة السويس وحوض الدرس غربا وحوض  -

 .ز النسيج باتساع فراغاته العمرانيةبورتوفيق وخليج السويس جنوبا وغربا ويتمي
يغلب على المنطقة االستعمال السكني وموانئ صيانة السفن كما يتميز بوجود ممشى المدخل الجنوبي  -

 .لقناة السويس
 .من مسطح األرض% ۲٥تنخفض الكثافة البنائية الستخدام الكتل المنفصله والبناء على  -
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ذو نهاية مغلقة ويتميز بكثافة استخدام العناصر النباتية ) ليويو۲۳(يخدم المنطقة شارع واحد رئيسي  -
 .به وبالشوارع الفرعية

تتضح العالمات المميزة للمنطقة لتحقق النفاذية البصرية نتيجة اتساع عروض الشوارع وانخفاض  -
 .ارتفاعات المباني وانخفاض الكثافات البنائية

 

 )لعربحي ا(منطقة النواه بحي األربعين و حي السويس
نسيج تلقائي متضام نتيجة وجود مخطط عمراني مسبق للمنطقة، ونسيج شبكي متضام جنوبا باالتجاه  -

 .إلى منطقة بورتوفيق وذلك لبداية وضع مخطط عمراني للحد من االنتشار العشوائي
والسياحية يغلب على المنطقة االستعمال السكني وتنتشر االستعماالت االدراية والثقافية والترفيهية   -

 .جنوبا استغالال للواجهه المائية المطلة على خليج السويس
على % ۱۰۰ترتفع الكثافة البنائية بالمنطقة الواقعة بحي األربعين لتالحم الكتل البنائية والبناء بنسبة  -

، وال تنخفض )مناور(مسطحات األراضي واستغالل البروزات وعمل أفنية خدمات داخل الكتل البنائية 
كثافة إال في المباني العامة المطلة على الواجهة المائية لخليج السويس؛  تقل كثافة الكتلة البنائية بحي ال

السويس نتيجة لوجود بعض الفراغات العامة من حدائق وساحات رياضية وساحات للمساجد وفراغات 
 .األسواق

ربعين وتتراوح عروضها بين ال يالحظ وجود تدرج بشبكة الطرق، وتكثر الطرق المنكسرة بحي األ -
 .م، بينما خططت شبكيا بحي السويس٦-۳

 . ال يتضح للمنطقة عالمات مميزة سوى المطلة على الواجهة المائية لخليج السويس  - 

 منطقة االمتدادات العمرانية الحديثة بحي فيصل وعتاقة
ق المجاورة لحي نسيج شبكي منتظم في معظم المناطق وتظهر الصورة اإلشعاعية في المناط -

 .األربعين محاولة لموازاته
يغلب على المنطقة االستعمال السكني وتتوزع باقي االستعماالت الخدمية بصورة مركزية لخدمة  -

 .المجاورات السكنية
 .تنخفض الكثافة البنائية بوجه عام وتظهر الفراغات الداخلية وندرة استخدام أفنية الخدمات -
ه عام وال توجد طرق ذات نهايات مغلقة وتتميز الطرق باالتساع تتدرج شبكة الطرق بوج -

 .واالستخدام المتوازن للعناصر النباتية
وضوح العالمات المميزة لتحقق النفاذية البصرية النخفاض كثافة الكتلة البنائية واتساع عروض  -

 .أدوار ٥-٤الشوارع وثبات ارتفاعات المباني مابين 
 

 الفصل الخامس
الفصل الخامس منهج الرصد والتحليل من خالل الدراسات والدراسة الميدانية لمدينة وانتهج  

اإلسماعيلية مدينة حديثة النشأة واليزيد حيث أن  اإلسماعيلية، حيث ابتدأ الفصل بدراسة نشأة العمران بالمدينة
رضت على اإلسماعيلية عاماً ، إال أنها مدينة لها تاريخ ، صنعته جغرافية الموقع التي ف ۱٤۰عمرها على 

إذ  ،وبالمعنى الحضاري الواسعبحكم نشأتها وبحكم التركيبة السكانية مدينة مفتوحة ، ومنفتحة إجتماعياً وثقافياً 
 .كانت نقطة تالقى بين المصريين وعديد من الجنسيات األجنبية

يث أنشأ الخديوي م،ح۱۸٦۹ولم تظهر المدينة بمالمحها الحالية إال عند افتتاح قناة السويس عام  
إسماعيل مدينة اإلسماعيلية بعدما تأثر وانبهر بباريس عاصمة فرنسا، فاصطحب معه المهندس الفرنسي 
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هوسمان وفريق عمل من المهندسين والخبراء المعماريين وأعطى لهم الخديوي جميع الصالحيات لوضع 
دة في مدن أوروبا؛ لذلك فإن مدينة قوانين واشتراطات البناء وفقا لألسس المعمارية والتخطيطية السائ

 .وحي العرب) حي األفرنج( اإلسماعيلية نشأت مخططًة بقسميها الغربي

وأُلقي الضوء أيضا على مراحل تطور ونمو الكتلة العمرانية خالل فترات زمنية مختلفة، ودراسة  
مدينة  وتم دراسة الهيكل العمرانى لمدينة اإلسماعيلية حيث أنها. الشمالي والجنوبي للمدينة النمو يمحور

ودراسة كل حي بالمدينة وذلك عن  ).حي أول، حي ثان، حي ثالث ( أحياء وهم  ۳حضرية ريفيية، وتنقسم إلى 
الحي، والكثافة البنائية والسكانية لحي، واالستعمال الغالب داخل ل العمراني نسيجالدراسة وطريق تاريخ نشأته 

خريطة الحدود الطبيعية والصناعية ومحاور حركة و به، ورسم الخرائط التوضيحية لتطور النسيج العمراني،
وتم إختيار قطاع له طابع تاريخى لتحليل مفردات الطابع العمرانى ، الوصول إلى المواقع المختلفة بكل حي

 .على مستوى القطاع
 :لدراسة السابقة والزيارات الميدانية للمدينة ُقسمت المدينة لعدة مناطق متجانسة عمرانيا، وهمواستخلص من ا

 )  حي األفرنج وحي العرب( المناطق ذات الطابع التاريخي بحي أول
نسيج اشعاعي مبعثر بمنطقة فيالت إسكان العاملين بهيئة قناة السويس وكلما إتجهنا غربا ينتظم  -

لعمراني بمنطقة ميدان شامبليون وفي أقصى الغرب نجد النسيج الشبكي المنتظم بمنطقة ويتزن النسيج ا
 .حي العرب

يغلب االستعمال السكني بمنطقة الفيالت والسكني التجاري بمنطقة ميدان شامبليون والتجاري بشارع  -
 .الثالثيني وحي العرب

المنفصلة والردود من جميع حدود األرض تنخفض الكثافة البنائية بمنطقة الفيالت الستخدام الكتل  -
من مسطح قطع األراضي، ثم ترتفع الكثافة البنائية باالتجاه غربا الستخدام الكتل % ۲٥والبناء على 

من مسطح % ۸۰إلى % ٦٥المنفصلة والردود من جهة الجار فقط والبناء على نسب تتراوح ما بين 
من مسطح قطع األراضي % ۱۰۰لغرب للبناء على قطع األراضي، وتبلغ أقصى كثافة بنائية بأقصى ا

 .واستغالل البروزات
 .وضوح التدرج في شبكة الطرق وال يوجد طرق ذات نهايات مغلقة -
وضوح العالمات المميزة لتحقق النفاذية البصرية واالختيار المناسب لمواقعها مع التدرج في  -

 .الفراغات العمرانية
 منطقة الشيخ زايد

ير متعامد نتيجة تخطيط الشوارع الرئيسية بصورة اشعاعية ثم تخطيط المجاورات نسيج شبكي غ -
 .السكنية

يسود االستعمال السكني والسكني التجاري بشارع الشيخ زايد والتمليك؛ والسكني اإلداري بشارع  -
 .المدينة شبين الكوم، وتتركز االستعماالت العامة االدارية والخدمية شماال على الطريق الدائري لخدمة

تنخفض الكثافة البنائية بوجه عام وتظهر الفراغات الداخلية وندرة استخدام أفنية الخدمات، والبناء  -
منطقة الحرفيين، (من مسطح قطع األراضي، وترتفع الكثافة البنائية في مناطق محدودة % ٦۰على 

مستغال % ۸۰على  للمحاوالت الفردية ألقصى استغالل لألرض والبناء) منطقة أرض الجمعيات
 .البروزات

 .وضوح التدرج في شبكة الطرق وال يوجد طرق ذات نهايات مغلقة -
 . وضوح العالمات المميزة نتيجة استخدام النمطية في تصميم الكتل البنائية -
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 منطقة حي السالم

اخل نسيج شريطي متضام للتوافق مع اقتصاديات الفئة المستهدفة للسكن بالحي، ووجدت منطقة د -
 .م۱۹۷۳الحي ذات نسيج عشوائي متضام نتيجة زيادة معدالت النمو السكاني الغير متوقعة بعد عام 

وشارع العشرين ) المستشفى(يسود االستعمال السكني والسكني التجاري بشارع أنور السادات  -
 .وشارع البحري

اضي واستغالل البروزات من مسطحات قطع األر% ۱۰۰ارتفاع الكثافة البنائية نتيجة البناء على  -
 .وعمل أفنية خدمات داخلية

م للشوارع ٦م للشوارع الطولية و ۱۰ال يوجد تدرج في شبكة الطرق وثبات عروض الطرق  -
 .العرضية ويخترق المنطقة شارع الثالثيني والبحري كشوارع رئيسية

وال توجد عالمات مميزة  تتضح العالمات المميزة الواقعة على الحدود الخارجية والشوارع الرئيسية -
داخل الكتلة العمرانية سوى جامع حي السالم ويتضح لوقوعه داخل فراغ عمراني متصل بصريا 

 .بالشوارع الرئيسية
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Summary   
 

 

 The problems of the urban character such as the lack of identity and authenticity are the 
most important topics that have imposed themselves on the urban field interests, this importance 
is an impact of reflected dimensions as environmental, humanitarian and social dimensions, 
therefore there are several important reasons of this research to explore the Suez Canal cities, 
the importance of identity and the character of the local Arab cities. 

This thesis aims to monitor the current status of the main cities in Suez Canal governorates’ and 
present recommendations which advance the urban maintenance process for continuing the 
urban character of the valued areas. 

By achieving the objective of this research, the study were sequenced as follows: 

  
Chapter one:  
This chapter relied on theoretical approach for achieving the goal of clarifying the concept of the 
urban character. The urban character consists of vocabularies which reflect the place or the 
urban zone, and these vocabularies are divided into two levels: 
The city level and the urban sector level. 
the end of chapter, a general perception of the character has been achieved by examining how to 
recognize the urban environment, which has an importance in forming the mental impression of 
the urban Environment. 

 

Chapter two: 

This chapter relied on theoretical approach for achieving the goal of identifying the historical 
emergent dimension of the cities in the Suez Canal, which passed through several stages before 
the current existence of the Suez Canal, the opening of the Suez Canal was the beginning of the 
real appearance of the Canal cities. This chapter has identified the territory of the Suez Canal. 
In the latter part of this chapter, the study areas were identified the capitals of the governorates of 
Suez Canal, Port Said, Suez and the city of Ismailia, furthermore the study of these governorates 
focused on their natural features, administrative, population profiles, physical features, and  
infrastructure.. 

Chapter three:  
In this chapter, a monitoring approach had been followed from previous studies and the field 
study of the city of Port Said. At the beginning, the study or urbanization emergence of the Port 
Said city in the April 25, 1859 was the first pick in the Suez Canal city of Port Said. 

A highlighting on the stages of development and the growth of urban mass during different 
periods of time were focused in this chapter, and moreover the study of land use and the physical 
structure of the city was introduced. 
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It was concluded from the previous study and the field visits of the city, that the city was divided 
into several urban homogeneous areas, namely, 
 
 The western section which includes Sharq-districts, Al-arabs, Al-Manakh, Al-Zohor, Al-
Dawahy and Al-Ganob. The urban fabric is characterized by the following: 
- Compact reticular Fabric in the Al-Arab district  and the internal urban spaces are expanding to 
the east” to the El- Shrak district “ and creating Urban Spaces which characterized by business 
tourism activities. 
- Spread the mixed residential types. 

- High-density structural in many areas of the neighborhood east and the Al-Arabs. 
- Ranging the road network without endless closed roads. 
- There is clarity of the landmarks located on external borders. 
 
  The eastern district of Port Fouad 
- Textile and composite lattice radiation with wide urban spaces . 
- Low-built density in Villas Housing Authority employees Suez Canal and the high-built density in 
the line of eastern coast of the Suez Canal. 
- There is clarity of the landmarks in the neighborhoods. 
 
Chapter four : 

This chapter had followed the monitoring approach through the previous studies and the field 
study of the Suez city, where it began to study the urban emergence of the city. In this chapter it 
was also highlighted on the growth and the development stages of the urban cluster during 
different periods of time, and by studying the physical structure of the Suez city, and field visits, it 
was concluded that the city is divided into several urban homogeneous areas, namely: 

The Port Tawfiq:- 
- Liner fabric as a result of tight space dry and features a fabric wide Fragath Urban. 
- Tend to use the residential area and Port Ship Maintenance 
- Low-built density for the use of separate blocks. 
- Serve the region and one main street (July 23) with a closed end 
- The hallmarks of the region are perceptual.  

The Nucleus area Al Arbaeen and Suez district ( Arab district ):- 
- Spontaneous compact tissue, reticular tissue and compact area to the south direction Tawfiq. 
- It is not clear hallmarks of the region. 

Area extensions modern urban district Faisal and Ataka:- 
- Regular reticular Fabric is regularly in most areas. 
- The most usage is residential area 
- Low-built density in general. 
- The clarity of the hallmarks of permeability visual check. 

Chapter five: 
      This chapter had followed the monitoring approach through the previous studies and the field 
study of Ismailia, where it began to study the urban emergence of the city. The city appeared 
after the Suez Canal opening in 1869. In this chapter it was also highlighted on the growth and 
the development stages of the urban cluster during different periods of time, and by studying the 
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urban structure of Ismailia. A historical nature of a region had been selected to analyze its urban 
nature characteristics at the sector level. 
it was concluded that the city is divided into several urban homogeneous areas, namely: 

Areas of historic district of the first (Al-Afrang's neighborhood and the Al-arabs):- 
-Scatter radiation Fabric in Villas Housing Authority employees area and the Suez Canal as we 
head west, the urban fabric area is being ordered and organized in Champollion district, and In 
the far west, we find regular Fabric in El –Arab District.  

- Predominantly residential use 
- Low-built density in villas district and high-built density in the west. 
- The clarity of the gradient of the street network and there is no closed-ended ways. 
- The clarity of the Landmarks 

The area of Sheikh Zayed 
- Grid Fabric with non – perpendicular. 
- residential and commercial use. 
- Low-built density in general. 
- The clarity of the gradient of the road network and there is no closed-ended ways. 
- The clarity of the Landmarks. 

Al-Salam district 
- Compact liner fabric. 
-Residential and commercial use. 
- High-built density. 
- Ranging network of streets. 
- The clarity of the Landmarks. 

 
       A conclusion, that every urban area has a distinctive urban character as a result of the 
differential impact of natural factors, human and different place with community needs. 
 

Finally, a number of conclusions and recommendations are derived from the previous chapters of 
the study 
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