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 البحثملخص 

المج ما   لهاا عااايير طيطيطياة مطصاميمية  اااة  ابااة عاج ا  يا اا  بمصر المناطق الصناعية في المدن الجديدة

. إال أ ه يمكج االس فادة بشكل فاال عج طجارب الدمل الم قدعة في هذا المجال سواء طشاابه  ماق صاده م وااه معنا ه

 البيئية لهذه المدن.  االس داعةالظرمف أم ا  لف  للواول إلى 

 ناامل طلاذل   ،مبما أن  مهورية عصر الاربية طااا ي عاج عادض م اور الرفياا فاي طيطايط المنااطق الصاناعية بالمادن الجديادة

 مم   عق ر ا  ل حقيق االس داعة البيئية بها. الجديدة معا بها عج عشاكل بيئية  دراسة المناطق الصناعية في المدن المصرية سةالدرا

 اار  لطارا ال قياي  البيئاي المي لفاة عفال عصافوفة امساي مالمااايير البيئياة طا  المفي سبيل طحقيق الهدف عج البحث 

ل قيي  المناطق الصناعية في المدن. معج ثا  عحاملاة الوااول إلاى عنهجياة فاي إطاار معؤشر المدينة امفريقي معؤشر الباد 

 مالنقل مالهواء مالموارد مالنفايا .  ثا مالم مفلة في الطاقة مالمياه ماال بااأه  المحددا  المؤثرة على أداء المنطقة ككل 

مقد طوال البحث إلى اإليجابيا  مالسلبيا  اليااة بالمدن الجديدة بجمهورية عصر الاربية مم اا  ال واايا  

  السلبيا . مطجنبالالزعة لالس فادة عج اإليجابيا  

 . عصر –المدن الجديدة  –الصناعية  المناطق - ال نمية المس داعة - ال قيي  البيئي الكلمات المفتاحية:

 ةالمقدم .1

ج لها عسامئ كبيارة علاى البيئاة ملكإن للصناعة طأثيراً عهماً على ططور البلد اق صادياً مسياسياً ما  ماعياً، 

  يجة لقذفها الفضال  إلى المياه على شكل سوائل، مكذل  طلاب الصناعة دمراً كبيراً في طلوث الهاواء. م حاج 

واء هااو عنصاار أساسااي عااج عناااار الحياااة بالنساابة ل  سااان مالحيااوان مالنبااا  مطااأطي أهمي ااه  ااارف أن الهاا

علااى طااأثيره الكبياار علااى اااحة اإل سااان. مأااابح  هااذه  هااذا مااا ياادلامملااى باااد ال ااذاء مالماااء ع بالدر ااة

 ة. المشكال  في باض ام يان هي الاقبا  ال ي عطل  مطاطل المشاري  ماليطط اإل مائية في الدمل

طحقاق ساهولة  مال اي طا  الالزعة لشبكة عوااال  بيج المنطقاة الصاناعية مالمد ياةميطالبد عج م   ال

 ة مالمن جا  الصناعية للجا بيج.الواول لألفراد مالمواد امملي

مظهاار   ظريااا  عدياادة فااي ال يطاايط هاادف  إلااى إيجاااد مسااائل م لااول لياا   عااج  اللهااا طوزياا  عناااار 

 ع وازن معنظ  مإيجاد عالقا  عر ة مسلسة بيج عي لف الاناار ل أعيج را ة السكان.المدينة بشكل 

 

 
 

mailto:moly_elgohary@yahoo.com


739 

 ال قيي  البيئي للمناطق الصناعية في المدن الجديدة بمصرأعل ساد الجوهرى م مائل اديق عصطفى، 

 عشكلة البحث. 1.1
 

في أن هناك  لقة عفقودة  في الاالقة بايج ال يطايط الامرا اي  مبايج قضاايا البيئاة  المشكلة البحثيةمط مفل 

ل البيئياة مال لاوث البيئاي ال اي زاد  عاج عدض م ور في هذه الاالقة فأد  إلى  الكفير عاج المشااك هعا   ج عن

طاقيدا  الحياة في المدن الصاناعية. معاج هاذا المنطلاق كاان هنااك أهمياة لدراساة المااايير مالمحاددا  البيئياة 

 طصمي  المناطق الصناعية. االع بار عند يمأ ذها ف
 

 الهدف:. 2.1

 إلي:  الدراسةهدف ط 

هاذيج ثار ال يطايط الامرا اي علاي القضاايا البيئياة مطحدياد إطاار ما اب للاالقاة بايج أعناقشة مطحدياد  .أ 

 فيها.بهدف ال  لب علي المشاكل البيئية في المدن الصناعية ع  طحقيق ال نمية اليضراء  الانصريج

 .دراسة مطحليل أعفلة لمدن اناعية عالمية عس داعة بيئيا  .ب 

المناااطق الصااناعية الجدياادة فااي عصاار. مطحقيااق ديموعااة طقاادي  ال وااايا  مالمق ر ااا  ل طااوير   .ج 

 للمشرمعا  الصناعية مام ذ باالع بار الباد اإل سا ي في طيطيط المناطق الصناعية.

مهنا م ب االطالع علي المفاهي  امساسية الم القة بماايير االس داعة مال نمية اليضراء في المدن الصاناعية  

فاي  ا اب  ظرياا  ال يطايط الم القاة     مامبحاث في هاذا المجاال م اااةمذل  عج  الل عسب شاعل للدراسا

مالمرافااااق   فيمااااا ي الااااق بالماااااايير الم القااااة بالياااادعا  مكااااذل  ،و ااااا  المدينااااة مإطارهااااا ماطجاهاطهااااابمك

 الصناعية مالمناطق اليضراء مالمف و ة.ق السكنية مال يطيطية الااعة كالمناط  مالمشرمعا   الااعة
 

ي الاالمي في عديناة ااناعية الممارسة مال طبيق علي المس و  يركز علي طبياةي الق باإلطار ال حليلي فا ه  ماأعا في

عج  الل دراسة مطحليل الاناار ماإلعكا يا  المس يدعة لحل عشاكل البيئة بكل عا فيها مكيفية طحقياق االسا داعة  عالمية

بها معج ث  ال طبيق على عدينة اناعية  ديدة في عصر عج  الل دراسة  الة هذه المدينة على الو   الحالي مالمقار ة 

 .ية مطحقيق ال نمية المس داعة بهاا  لحل المشكال  البيئبيج  اال  الدراسة مال ي س وال إلى  لول معق ر 
 

 عنهجية الدراسة. 3.1
 

ب ر  طحقيق أهاداف  اإلطار النظري واإلطار التحليليطا مد الدراسة علي إطاريج رئيسييج ع كاعليج هما 

 للدراسة:( المنهجية الااعة 1ميو ب الشكل ) ،الدراسة

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 المصدر: البا ث -المنهجية الااعة للدراسة  (:1شكل )
 

بماااايير االساا داعة مال نميااة يا مااد علااي االطااالع علااي المفاااهي  امساسااية الم القااة  اإلطااار النظااري - أ

اء في المدن الصناعية  مذل  عاج  االل عساب شااعل للدراساا  مامبحااث فاي هاذا المجاال اليضر

مكاذل  فيماا  ،بمكو اا  المديناة مإطارهاا ماطجاهاطهاام ااة في  ا ب  ظريا  ال يطايط الم القاة 

طيطيااة الااعااة كالمناااطق ي الااق بالماااايير الم القااة بالياادعا  مالمرافااق الااعااة مالمشاارمعا   ال ي

 الصناعية مالمناطق اليضراء مالمف و ة.السكنية م
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ااناعية  ني الااالمي فاي عادمال طبياق علاي المسا و طبيااة الممارساةيركاز علاي  اإلطار التحليلي - ب

 ،عج  الل دراسة مطحليل الاناار ماإلعكا يا  المس يدعة لحل عشااكل البيئاة بكال عاا فيهاا عالمية

للوااول إلاى عصافوفة يا   ال ااعال بهاا علاى  ،باإل افة إلى الدراسا  النظرية اليااة باال يطيط

المادن هاذه  الاة في عصار عاج  االل دراساة  المدن الصناعية الجديدةمعج ث  ال طبيق على المدن. 

علااى الو اا  الحااالي مالمقار ااة باايج  اااال  الدراسااة مال ااي ساا ؤدي إلااى  لااول معق ر ااا  لحاال 

ططبيق أ ظمة طقيي  عالمية على المدن  إلى باإل افةالمشكال  البيئية مطحقيق ال نمية المس داعة بها. 

 بها.ال نمية المس داعة  إلىعق ر ا  يؤدي ططبيقها  إلىعحل الدراسة مالواول عنها 

 التقييم البيئي للمناطق الصناعية في مصر. 2

المدن المصرية الجديدة هي عدن ط  إ شافها في الاديد عج عحافظا  عصار فاي الاقاود الفالثاة ام يارة
(1)

 ،

كماا رمعاي إقاع هاا بايادا عاج الشااريط  ، ياث طا  ال يطايط مال نفياذ لهاذه المادن علاى أ اادث الانظ  ال يطيطياة

 الامرا ي على امرا ي الزراعية.  مذل  للحد عج الز ف ،الضيق لوادي النيل
 

المدن على  ريطة هذه ( أعاكج 3) ( المدن الصناعية الجديدة في عحافظا  عصر. كما يو ب الشكل2) ميو ب الشكل

 عدينة:عناطق عي لفة عج عصر مدراسة المنطقة الصناعية لكل  ثالثعدن  ديدة عج  لفالثالدراسة طار   مقد عصر. 

 .المنطقة السا لية(الجديدة )عدينة دعياط  .أ 

 .()المنطقة الوسطى عدينة الااشر عج رعضان  .ب 

 .(عنطقة  نوب عصرعدينة المنيا الجديدة ) .ج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئية لتخطيط المناطق الصناعيةالمعايير مصفوفة األسس و. 3

  مالرساائل الالمياة لطاارا معااايير طيطايط المناااطق الصاناعية مقاد  املااطار ا  الكفيار عاج امبحاااث 

 قوض بامل عصفوفة شاعلة لجمي  المحامال  السابقةطأن  الدراسة
(11،10،9،8،7،6،5،4)

 ال ي طمفل  في المصفوفة م 

 (:1مالذي يو حه  دمل ) ال الية

 

 

 ( خريطة مصر الصناعية3شكل )
(3)
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 الصناعية )المصدر: ب صرف البا ث(عصفوفة امسي مالماايير البيئية ل يطيط المناطق  :(1جدول )

 امسي م الماايير البيئية

 امسي م الماايير الفرعية الاناار الاناار الرئيسية

 

 

عوقاااااااااا  المنطقااااااااااة 

 الصناعية

  وع ال ربة معس وى ا حدارها
أن طكاااون طرباااة المنطقاااة قوياااة مع ماساااكة مساااهلة مذا  

 (0.10-0.05ا حدار بسيط عج )

 للريار السائدةعوق  المنطقة بالنسبة 
طااأثير اطجاهااا  الريااار للموقاا  علااى المنطقااة معااا  ولهااا 

 الناطجة.معناطق ال لوث 

 م ود  رض اعج للمنطقة الصناعية
أن طكون المنطقة الصناعية بايدة عج أي أ شطة عمرا ياة 

 ك .   5بمسافة ال طقل عج 

 الاالقة ع  المنطقة السكنية
الريااار مفقاااً الطجاهاطهااا  أساافل نااوب المناااطق السااكنية 

 السائدة ع  عراعاة ط ييرها عوسمياً. 

 

 

 سااااااب اساااااا اماال  

  امرا ي

 ٪ عج عسطب المنطقة الصناعية.  60ال طزيد عج  المسطب الصناعي 

 ٪ عج عسطب المنطقة الصناعية. 25ال طقل عج  عسطحا  الحماية البيئية

 ٪ عج عسطب المنطقة الصناعية.  15في  دمد  اليدعا  الطرا مالمرافق م

 .% عج عسطب المنطقة الصناعية10-%5في  دمد عج السكني الياص بالمنطقة

 االع داد المس قبلي
طوسااطها المس قبلية مفاق طقة معسطب عناسب إل شاء المن

  طة شاعلة طراعي القدرة االس ياابية البيئية للموق .

 

 ال شكيل الامرا ي

 

 االس فادة عج إعكا يا  الموق  
ادة القصاااوى عاااج الطاقاااة الم جاااددة طو يااه الك لاااة لالسااا ف

 (.)الطاقة الشمسية م الريار

 ال قسي  الجزئي للمنطقة

 

ام شاطة ال رفيهياة للفصال بايج اء ماس يداض المناطق اليضار

االساا اماال  المحيطااة م كااذل  للفصاال الصااناعية مالمنطقااة 

 الصناعية المي لفة لمن  ال أثير السلبي بينها.بيج المس ويا  

 

طصااااااانيف مطوزيااااااا  

ام شطة المس ويا  م

 الصناعية

 طجمي  الم شابها  
طساهيل مالم شابهة لل حك  في ا بااثاطها طجمي  الصناعا  

 عاالجة الميلفا  دا ل  في المجموعة. طجمي  م

 طاعيج المس ويا  الملوثة 
إبااد المس ويا  الملوثة عج بااقي المسا ويا  بمساافا  كافياة 

 ع  طأكيد الفصل بالمناطق اليضراء أم المناطق ال رفيهية. 

 ال لوث أملويا  ال درج مفقا للريار م

أملوياااة أملاااي: أقصاااي الشااامال للصاااناعا  ال اااي ط طلاااب 

 (.  الرقائق –)امدمية عملياطها  ودة عالية في  وعية الهواء 

 أملوية ثا ية: الصناعا  ال ذائية.  

 المالبي الجاهزة. ملوية ثالفة: اناعا  المنسو ا  مأ

لريااار للصااناعا  الملوثااة أملويااة راباااة: المناااطق طحاا  ا

 (.لطوب ماإلسمن ا)عواد معس لزعا  البناء مالسيراعي  م

 

 ال شكيل الامرا ي
 االس فادة عج إعكا يا  الموق  

 جاااددة لالسااا فادة القصاااوى عاااج الطاقاااة المطو يااه الك لاااة 

 (.)الطاقة الشمسية م الريار

 ع طلبا  المبنى الصناعي

طااوفر المسااا ة المناساابة للمبنااى الصااناعي شاااعلة عكااان 

الصناعة مال يازيج مالشاحج مال فريام معواقاف اال  ظاار 

الكافية مطحقياق ال صامي  ام ضار مالاالقاة المناسابة عا  

 الطرا الرئيسية

المناطااااق اليضاااراء 

الحمايااااااة  طاقااااااا  م

 البيئية 
بااااااايج المنطقاااااااة الصاااااااناعية مبااااااااقي 

المنطقااة السااكنية )اساا اماال  المدينااة 

  مال جارية(

 النطاا اممل: عج البيئة الطبياية. 

اطق  ضاااراء مااباااا  كفيفاااة النطااااا الفاااا ي: زراعاااة عنااا

مفقااا للظاارمف الطبيايااة بااالموق   ي حاادد عر ااهال شااجير م

 لدراسة  صائص اال بااثا  عج المنطقة الصناعية.مفقا م

جار عااج شااجيرا  الااى أشااجار عاليااة شاا ااواع امأمطاادرج 

 لموا هة ماد اال بااثا  الملوثة.

ام زعة اليضراء دا ل المنطقاة بالكيفياة ط ل ل المناطق م دا ل المنطقة الصناعية 

 ب البيئاي لموقا  المنطقاة الصاناعيةال ي طزيد عاج االسا ياا

 (.)اس يداعها للفصل بيج النوعيا  مام شطة الصناعية
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 :(1جدول )تابع 

 

 

 دعاااااااااا  المنطقااااة 

 الصناعياااة

ا  مااعي ساسية بما يحقق أقال أثار بيئاي معواق  لليدعا  ام اال  ماعيةاليدعا  الااعة م

 ماق صادي سلبي علي المج م  القاطج للمنطقة.

 المسطب الحيوي ال رفيهي للامال.م ود  ديقة عركزية طوفر 

عرفق عركزي أم علي عس وي المجماا  ل جميا  م عاالجاة  اليدعا  البيئية 

 )عيااااه المياااه الملوثاااة المساا يدعة فاااي الاملياااا  الصااناعية

 (.ا   أمم شطة أ ريللمصال بريد( مإعادة اس يداعها )

لوساااايطة ل جمياااا  الميلفااااا  الصاااالبة مالقماعااااة المحطااااا  ا

 بياها إلي المصا   كمواد  اض.مفرزها مطصنيفها م

 

 

ااااااااااااااااااااااااااااااط طيطيااااا

شبكاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

الطااااااااااااااااااااااااااااااااااارا 

 النقااااااالم

ال يطاايط الساا يداض أ ظمااة النقاال امكفاار كفاااءة عااج النا يااة  طيطيط  ظ  النقل 

ريام علاي  طااا ال فة كالسك  الحديدياة م قااط الشاحج مالبيئي

 البحرية. أماس يداض الموا ئ النهرية المنطقة اليار ية م

منطقاااة الصاااناعية ل قيااال االزد اااااض االسااا جابة لم طلباااا  ال

 علي المنطقة. امليا الكفافة الاالية ل ردد م

فريام البضاائ  مكاذل  ططسهيل م طحجي   ركاة شاحج م قال م طيطيط شبكة الطرا 

 إلي عنازله . ركة الامال عج م

طحدياد مالنقل المي لفة فاي طبيا هاا مسارع ها مفصل أ واع الحركة 

 طجنب المرمر الاابر للمنطقة الصناعية.عسارا  لكل عنها م

 كيفا ال  ظار السيارا .طوفير عسا ا  عجماة عناسبة كما م

طيطيااااااااط  شبكااااااااا  

 الطاقاةالمرافاق م

 

شااابكا  ال  ذياااة بالميااااه ل رشااايد  طيطااايط

 اس هالك المياه 

عراعاة ا  يا ا  المنطقة الصناعية المي لفاة عاج الميااه ب يطايط 

 شبكا  طوفر الم طلبا  اآلطية بما ال يهدر عج قيمة المياه: 

الماااااء النقااااي )اااااناعة امدميااااة م الرقااااائق( عياااااه الشاااارب 

اه الاملياا  عيال سيل مال بريد معياه ا ،االس يداعا  اآلدعيةم

 عياه الري.الصناعية كالصبااة م

طيطيااااااااط  شبكااااااااا  

 المرافاق مالطاقاة

 

( سطحا )ال ابا  مالمزارع السمكيةاس حداث ماس  الل الم ال يلص عج الميلفا  السائلة الصرف م

 ال ي طس  ل لل يلص عج عياه الصرف الماالجة. 

طقليال الماالجاة الفردياة يداض أساليب الماالجة المركزية ماس 

 عس وي المنطقة.ع  عمل الشبكا  اليااة بذل  علي 

فصاال الصاارف الصااحي للمنطقااة الصااناعية عااج الصاارف 

الصااااناعي باإل ااااافة لفصاااال الشاااابكا  اليااااااة بالمنطقااااة 

 الصناعية عج الشبكا  اليااة بالمدينة.

ال يلص آعج  ارج  طاا المنطقة لل جمي  مطيصيص عوق   ال يلص عج الميلفا  الصلبة

السااائدة لل جماااا  ريااار عااج الميلفااا  الصاالبة يقاا  طحاا  ال

ن أعاااة ط يياار اطجاهااا  الريااار عوسااميا( معاا  عراالسااكنية )

أن يكاون ك  عج اقرب عنطقاة طنموياة م 1،5ل يباد علي امق

عسطب الموق  بصورة طكفي لل يلص عاج الميلفاا  المنقولاة 

 ساعة. 24إليه  الل 

طصااريف النفايااا  اليطاارة فااي طيصاايص عوقاا  لماالجااة م

أن كاا . م 3جماااا  بمسااافة ال طقاال عااج عنطقااة طباااد عااج ال 

ي ناسب عسطب الموق  ع  كمية النفاياا  الم وقااة بماا يحاول 

 دمن طيزينها لف را  طويلة.

 

 شبكا  الطاقة

مطيصااايص  يطااايط السااا يداض الطاقاااة النظيفاااة مالم جاااددة ال

 أمعواقاا  الساا يااب هااذه المصااادر كحقااول الياليااا الشمسااية 

  قول عرامر الهواء.

عراعااااة م اااود عصااادر دائااا  للطاقاااة ي ناساااب عااا  ع طلباااا  

 المنشآ  لمن  اس يداض المصادر الملوثة.
 
 

 عج طريق عصفوفة امسي مالماايير المقار ة ال حليلية بيج المدن المصرية مالاالمية. 1.3

( علااى الماادن المصاارية المانيااة بالدراسااة معقار  هااا بالماادن 1ب طبيااق المصاافوفة بجاادمل ) الدراسااة  قاعاا

 المنشاااااااودالهااااااادف  إلاااااااىللوااااااااول  ،(2كماااااااا هاااااااو عو اااااااب فاااااااي الجااااااادمل )الصاااااااناعية الاالمياااااااة 
(32،22،21،20،19،18،17،16،15،14،13،12)

.  
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 عسطرة عقياس لقياس عادال  امداء )المصدر: البا ث( (:4شكل )
 

( 4كماا هاو عو اب فاي الشاكل ) اعادال  امداء معدى طحقيق كال عنهامقد ط  م   عسطرة عقياس لقياس 

 .لهامالذي يو ب كل  سبة بشكل يرعز 
 

عحل الدراسة المناطق الصناعية  علىعصفوفة امسي مالماايير البيئية ططبيق  :(2جدول )
( (* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



744 

JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 44, No. 6, November 2016, pp. 738 – 752 

 :(2جدول )تابع 
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 :(2جدول )تابع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يجاة المقار ااة ال حليليااة باايج المناااطق الصااناعية المصاارية  عحاال الدراسااة  مالماادن الاالميااة  .2.3
 (:5) شكلالمس داعة بيئيا مال ي   ج  عج ططبيق عصفوفة الماايير عليها مهذا عا يو حه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 يو ب  سب طحقيق كل عدينة لكل عنصر عج عناار امسي مالماايير البيئية :(5) شكل
( (*
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مي ضب عج هذه المقار ة م ود فجوة كبيرة بيج المدن المصرية عحال الدراساة مالمادن الاالمياة المسا داعة 

مااله مااض باالنوا ي  ،للمنطقاةبيئيا عج  ا ية ال صمي  الحضري للمنطقة مططبيق  ظريا  ال يطايط الصاحيحة 

طازيز  طاقاا  الحماياة بايج المنطقاة  إلى يث طف قر  ،البيئية مال ي طساعد في  ل المشكال  البيئية في المنطقة

باإل ااافة إلااى القصااور فااي اساا يداض الطاقااا  الم جااددة النظيفااة الم ااوفرة.  ماالساا اماال  ام اارى.الصااناعية 

كماا طف قار لسياساا  طجميا  النفاياا  بطريقاة  ظيفاة مإعاادة  ،مالمواااال  الاااض مطد ي عس وى شابكا  النقال

ماالف قار إلى طو يه الك لة لالس فادة عج الطاقا  الم وفرة في  مأيضا عدض االه ماض بالنوا ي اليدعية. طدميرها.

 .شمسية في الجنوبالطاقة أمالريار في الشمال الالموق  سواء كا   طاقة 
 

 البيئيةتقييم األنظمة . 4

 امفريقية:طقيي  عؤشرا  المدينة اليضراء  .1.4

يساى عؤشر المدينة اليضراء امفريقي، مهو عشارمع بحفاي أ رطاه م ادة إيكو يميسا  للمالوعاا ، برعاياة 

فاي هااذه ال حااديا   عاج قباال شاركة ساايمنز، إلعطاااء الحكوعاا  مالمساا فيديج اآل اريج فااي المنطقااة الرفياة مالفهاا 

كما هاو عو اب  بذل ، فهو يقيي ميقي  امداء البيئي للمدن امفريقية عبر عجموعة عج الماايير للقياض البيئية الملحة

ام رى أن ط ال  عنها  مالمشاري  اليضراء ال ي يمكج للمدن ، ميسلط الضوء على السياسا (3) جدملبال
(24)

. 
 

عاج عصاادر رسامية ع ا اة  ،(4مقد أ ذ  البيا ا  ال ي ط   ماها ل قيي  المدن عحل الدراساة فاي الجادمل )

للجمهور، عفل المكاطب اإل صائية الوطنية أم اإلقليمية، مالسلطا  المحلياة المد ياة، مشاركا  المرافاق الااعاة 

 المحلية مالوزارا  البيئية أم طقارير طيطيطية عوثقة أم عج طريق الزيارا  الميدا ية.
 

قائمة المؤشرا  ماممزان في عؤشر المدينة اليضراء امفريقية :(3) جدول
 (24)

. 
  سبة ال قيي  الواف الم وسط المؤشر الفئة

 

 

 &الطاقة 
Co2 

 %25  سبة امسر ال ي طحصل على كهرباء. %84.2 الحصول على الكهرباء

 %25 الااعة.إ مالي اس هالك الكهرباء في المؤسسة  6.4 اس هالك الكهرباء للفرد الوا د

COا بااثاااااااا  
2

النا ماااااااة ع  

 اس هالك الكهرباء للفرد الوا د
 %25 في كج  للفرد. CO2ا بااثا   983.9

 5 سياسة الطاقة النظيفة
قياااااس  هااااود المدينااااة للحااااد عااااج ا بااثااااا  

 الكربون المرطبطة باس هالك الطاقة.
25% 

 

اس اماال  

 امرا ي

 %25 .2شيص لكل ك  ،السكا يةالكفافة  4578.1 الكفافة السكا ية

السااكان الاااذيج يايشاااون فاااي 

 المناطق الاشوائية
 %25  سبة السكان الذيج يايشون في المناطق الاشوائية. 38%

 73.6 المسا ا  اليضراء للفرد
عليص لكل المواقف الااعة: عسا ا  االسا جماض 

 / شيص 2ض ،طرا عائية ،طرا  ضراء
25% 

 5 امرا يسياسة اس اماال  
قياااس  هااود المدينااة لل قلياال عااج امثاار البيئااي 

 لل نمية الحضرية.
25% 

 

 النقل

 2.7 شبكة الموااال  الااعة

 ي كون عج عؤشريج بنفي المس وى :

( طاول شابكة النقال ع فوقاة، بماا فاي ذلا   افلاة 1

النقاال السااري  مال ااراض مالسااك  الحديديااة اليفيفااة 

 عج عسا ة المدينة. km2مع رم ام فاا، في ك /

( طول شابكة النقال الجمااعي، بماا فاي ذلا  2

 طوط الحافال  الااعة ماليااة عيصصة، 

 عج عسا ة المدينة. km2في ك /

33% 

سياسااة النقاال الجماااعي فااي 

 المناطق الحضرية
5 

عقياس لجهود المدينة إل شاء  ظااض النقال الجمااعي 

 قابال لل طبيق كبديل للمركبا  اليااة.
33% 

 %33 عقياس لجهود المدينة للحد عج االزد اض. 5 سياسة الحد عج االزد اض
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 :(3) جدولتابع 

 

 النفايا 

 407.8 النفايا  الم ولدة للشيص الوا د

الحجاا  اإل مااالي الساانوي عااج النفايااا  الناطجااة 

بما في ذل  النفايا  ال ي لج طجما   ،عج المدينة

 رسميا مال يلص عنها في كج  للفرد سنويا.

33% 

سياساااااااة  مااااااا  النفاياااااااا  

 مال يلص عنها
5 

عقياااس لجهااود المدينااة ل حساايج أم المحافظااة 

علااى  ماا  النفايااا  مالاا يلص عهااا للحااد عااج 

 امثر البيئي للنفايا .

33% 

سياسااة إعااادة طاادمير مإعااادة 

 النفايا اس يداض 
5 

مإعاادة طاادمير  ،عقيااس لجهاود المدينااة إل  ااج

 مإعادة اس يداض النفايا .
33% 

 

 

 المياه

الحصاااااااول علاااااااى الميااااااااه 

 الصالحة للشرب
 %20 السكان الذيج يحصلون على عياه االحة للشرب. 91.2%

 %20 اس هالك المياه للفرد )ل را للفرد كل يوض(. 187.2 اس هالك المياه للفرد

 %30.5  ظاض المياه طسرب

 صة المياه المفقودة في اال  قاال بايج الماورد 

باساا فناء عصااادر اياار  ،مالمساا يدض النهااائي

طحساب  ،عشرمعة للماء أم طسرب في الموقا 

 عج إ مالي المياه الموردة.

20% 

 5 سياسة  ودة المياه
قياس سياسة المديناة عاج أ ال طحسايج  وعياة 

 المياه السطحية.
20% 

 %20 عقياس لجهود المدينة إلدارة عصادر المياه بكفاءة. 5 اس داعة المياهسياسة 

 

الصرف 

 الصحي

السكان الذيج يحصلون علاى 

 ااادعا  الصااارف الصاااحي 

 المحسنة

84.1% 

 صاة عااج عجمااوع الساكان إعااا عاا  ماااال  

أم الواااول إلااى  ،عباشاارة للصاارف الصااحي

 عصادر في الموق .

50% 

 5 سياسة الصرف الصحي
لجهااااود المدينااااة للحااااد عااااج ال لااااوث عقياااااس 

 المرطبط بادض كفاية المرافق الصحية.
50% 

 ودة 

 الهواء
 %100 عقياس لجهود المدينة للحد عج طلوث الهواء. 5 سياسة الهواء النظيف

 

اإلدارة 

 البيئية

 %33 عقياس الطساع اإلدارة البيئية ال ي طقوض بها المدينة. 5 اإلدارة البيئية

 %33 عقياس لجهود المدينة لمراقبة أداء بيئ ها. 5 الراد البيئي

 5 المشاركة الااعة
عقياااس لجهااود المدينااة إلشااراك الجهااود فااي 

 عملية ان  القرار البيئي.
33% 

 ططبيق عاايير المؤشرا  امفريقية على المدن عحل الدراسة .1.1.4
امفريقياة كماا يو اب الن يجاة الااعاة (  سب طحقيق كال عديناة لمااايير معؤشارا  المادن 4) يو ب  دمل

بجم  النسب مالمالوعا  عج المرا   المي لفة ماالس دالل بها في  سااب  ساب  الدراسة   يث قاع ،للمقار ة

عؤشرا  كل عدينة
 (16،15،14،13،12،3،2)

. 
 

 *) ) عحل الدراسة دنق عاايير المؤشرا  امفريقية على الميططب :(4جدول )
 

 الفئة

 

 المؤشر

 

 الم وسط

عؤشر الااشر 

 عج رعضان

عؤشر دعياط 

 الجديدة

عؤشر المنيا 

 الجديدة

 

 

 الطاقة &

Co2 

 %99.6 %99.6 %99.2 %84.2 الحصول على الكهرباء

 7 7 6 6.4 اس هالك الكهرباء للفرد الوا د

النا مااااااة ع اساااااا هالك  CO2ا بااثااااااا  

 الكهرباء للفرد الوا د
983.9 400 380 380 

 3 3 3 5 الطاقة النظيفةسياسة 
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 :(4جدول )تابع 

 

 

اس اماال  

 امرا ي

 6145 2307 6281 4578.1 الكفافة السكا ية

 0 0 0 %38 السكان الذيج يايشون في المناطق الاشوائية

 14 31،8 31.8 73.6 المسا ا  اليضراء للفرد

 6 6 6 5 سياسة اس اماال  امرا ي

 

 النقل

 1 1 1 2.7 الااعةشبكة الموااال  

 4 4 4 5 سياسة النقل الجماعي في المناطق الحضرية

 7 7 7 5 سياسة الحد عج االزد اض

 

 النفايا 

 280 300 320 407.8 النفايا  الم ولدة للشيص الوا د

 4 4 3 5 سياسة  م  النفايا  مال يلص عنها

سياساااااة إعاااااادة طااااادمير مإعاااااادة 

 اس يداض النفايا 
5 4 5 5 

 

 

 المياه

 %99.8 %99.8 %99.1 %91.2 الحصول على المياه الصالحة للشرب

 300 230 240 187.2 اس هالك المياه للفرد

 %18 %20 %24 %30.5 طسرب  ظاض المياه

 7 7 7 5 سياسة  ودة المياه

 4 1 1 5 سياسة اس داعة المياه

 

الصرف 

 الصحي

الساااااكان الاااااذيج يحصااااالون علاااااى 

 المحسنة دعا  الصرف الصحي 
84.1% 99.1% 99.8% %99.8 

 7 7 7 5 سياسة الصرف الصحي

 5 5 5 5 سياسة الهواء النظيف  ودة الهواء

 

 اإلدارة البيئية

 5 5 5 5 اإلدارة البيئية

 4 4 4 5 الراد البيئي

 4 4 4 5 المشاركة الااعة

 ع وسط ع وسط ع وسط   يجة عاعة

   طقيي  امداء للمدن عحل الدراسة   ائج 4.1.2
مي ضب عج هذا ال قيي  أن المادن المصارية عحال الدراساة طااا ي  ،مدنلل  ائج طقيي  امداء  (7م) (6) نيو ب الشكال

 الهواء. ودة في سياسة  مالقصور في إعادة طدمير الميلفا  مالفقر Co2عج زيادة اس هالك الكهرباء مزيادة ا بااثا  

مهناااك عشااكلة فااي اساا يااب مططبيااق سياسااة إعااادة طاادمير  ،للفااردمأيضااا قلااة  ساابة المسااطحا  اليضااراء 

 آدعية.الميلفا  مالصرف الصناعي مإعادة اس يداعه  بطريقة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ائج طقيي  امداء للمدن عحل الدراسة   :(6شكل )             
(                      (*

                                                                                          

 
 
 

 الن يجاااااااة الااعاااااااة لمؤشااااااارا  المديناااااااة :(7شاااااااكل )     

 على المدن عحل الدراسةاليضراء
( (*
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                                                                                    طقيي  عؤشرا  الباد. 2.4

داء المادن، ماإلباالن عنهاا، مشمل راد المؤشارا  الاالمياة ي هو بر اعجبر اعج عؤشرا  المدن الاالمية 

شأ ه شاأن عوقا  ميكيبياديا، هاو عاورد ع جادد عوقااه  . مبر اعج عؤشرا  المدن الاالميةمال حقق عنها مطاديلها

على شبكة اإل  ر   يشج  المدن المشاركة في ش ى أ حااء الااال  علاى طنسايق مطباادل   اائج براعجهاا الياااة 

دن م وعيااة الحياااه. مكاال عدينااة عشاااركة عسااؤملة عااج إد ااال البيا ااا  فااي ماالابالمؤشاارا  م ااواطج  اادعا  

فها. ميساااعد الموقاا  اإللك رم ااي أيضااا فااي طسااهيل طبااادل الماااارف مإعااداد المؤشاارا  اليااااة بهااا مطحاادي

يطلب عج عنظما  أ رى المسااعدة فاي سنة لماا لة المسائل المس جدة. معؤشرا  أم أرقاض قياسية  ديدة معح

الطاقة مالقدرة ال نافسية للمدن طسهيل إعداد عؤشرا  رئيسية عفل عجمل اس يداض 
(25)

. 

بها المدن عحل الدراسة للحصول على   ائج مطوايا  لصا اي السياسا  على اطياذ فهي عؤشرا  طقاس 

  طوا   حو طحقيق عدن اديقة الامر.

   ططبيق عؤشر الباد على المدن عحل الدراسة: 4.2.1
أن  سابة مااول هاذه المادن ل كاون مهناا يادل لمادن عحال الدراساة ( على ا8) ط  ططبيق المؤشر في الشكل

 مطح اااج ،(9) كمااا هااو عو ااب بالشااكل % باااللون البرطقااالي39هااي بم وسااط ع قاربااة  اادا معدينااة اااديقة 

 (.10كما هو عو ب بالشكل ) لامق لى% ع75للواول للون ام ضر الواول لنسبة 

 

 

 

 

 

 

 *) ) على عدن الدراسة عؤشر البادططبيق  :(8شكل )

 

 

 

 
 عؤشر الباد على المدن عحل الدراسة  سبة :(9شكل )

(                             (*
 *) )عؤشر الباد   سبة :(10)شكل 

 النتائج. 5
 

 مط مفل كاآلطي:معنها السلبي  يجابياإلعج ال قييما  السابقة  يرج بادة   ائج عنها 
 

 اإليجابيا . 1.5

الطريااق ل حقيااق عااا   مناااه عااج الواااول إلااي االساا داعة المج ماااا  الجدياادة بالفااال لاادينا طملاا   صااف  -أ 

 م يجب ان طكون هناك رفية شاعلة  للواول إلي امهداف المنشودة. الحضرية م طحقيق عبا ي  ضراء

  .طحقيق  سب اس اماال  امرا ي البيئية -ب 

  طحقيق عوق  عناسب للمنطقة  نوب الريار السائدة. -ج 

 جاه الريار لل حك  في ا بااثاطها. طالطحقيق أملويا  ال درج للصناعا  طبقا  -د 

(13) 

(13) 
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 طوفر ع طلبا  المبنى الصناعي. -ه 

 %. 70طحقق زراعة المناطق اليضراء بيج االس اماال  م طاقا  الحماية بنسبة  -م 

 طحقيق طصمي  شبكا  الطرا مالنقل بكفاءة عناسبة ال  يا ا  المنطقة الصناعية. -ز 

 %.70عناسبة بنسبة ط  طيطيط شبكة المرافق مالصرف معاالج ه بصورة  -ر 

 اس يداض الطاقة الشمسية على  طاا ع وسط. -ط 

 السلبيا  .2.5

 .ل  ي   طو يه الك لة لالس فادة عج الطاقا  الم جددة الم وفرة في الموق  -أ 

 .عدض طوفر  دعا  بيئية أم طرفيهية على  طاا كافي -ب 

 .اس يداعها ال ط   بصورة كافيةعادة طدمير الميلفا  الصلبة مالسائلة مإعادة عدض م    طة  ظيفة إل -ج 

 عدض اس يداض الطاقا  الم جددة الم وفرة عج طاقة شمسية مريار في الموق  الس يااب  ا ة المنطقة عج طاقا . -د 

 قصور في عمليا  الراد البيئي مططبيق سياسة الهواء النظيف. -ه 

 إهدار الموارد الطبياية معدض اس  اللها على النحو الصحيب مالنظيف. -م 

 س وى أ شطة البحث مال طوير مالقدرا  ال كنولو ية.طد ي ع -ز 

 عدض الوعي الكافي لسكان المنطقة الصناعية معدض الحفاظ على ع طلبا  البيئة النظيفة. -ر 

 عدض االه ماض بالنوا ي الصحية مالمج ماية. -ط 

 مسائل النقل مالموااال  ال طرطقي للمس وى الاالمي مطسبب طلوث لادض اس يداعها لطاقا   ظيفة. -ي 

Coطاا ي المدن عج زيادة اس هالك الكهرباء مزيادة ا بااثا   -ك 
2

. 

عدض طحقيق النسب الصحيحة لنسب اس اماال  امرا اي  ياث أن المنطقاة كلهاا عباارة عاج  شااط  -ل 

 .عدينة المنيا الجديدة()في  اناعي.

المنطقاة مساط طحقيق عوق  عناسب للمنطقة  نوب الريار الساائدة  ياث أ هاا طقا  فاي مساط المديناة )عدض  -ض 

 .عدينة المنيا الجديدة()في  .عما يؤدي إلى طلوث المنطقة السكنية أسفلها مفي  نوبها ( السكنية

   .عدينة المنيا الجديدة()في  .طجاه الريار لل حك  في ا بااثاطهاالعدض طحقيق أملويا  ال درج للصناعا  طبقا  -ن 

 التوصيات . 6

رفية لكيفية ططبيق عاايير االس داعة على المناطق الصناعية المحلياة للوااول لمنطقاة ااناعية عسا داعة  

 اط ال الية:قبيئيا. كما ي ضب بالن

يجااب علااى الدملااة االه ماااض مإعااادة النظاار فااي   ااائج ال قيااي  البيئااي للمناااطق الصااناعية فااي عصاار.  -أ 

 ماللجوء إلى ططبيق عاايير االس داعة البيئية.

 النظر لم طلبا  المدينة عج  مي  النوا ي البيئية مالمج ماية مالصحية مالنقل مالموااال . -ب 

 ططبيقا  سليمة. إلىم   الرقابة الصحيحة على أ هزة المدن للواول  -ج 

( م ال اي طاناي Brown agendaالواول إلي ال نمية المس داعة يجب أن يسير  نبا إلي  نب ع  عاا يسامي ب)  -د 

 الفقر البشري معاالجة المناطق مالمس وطنا  الاشوائية مال ير رسمية بمجرد ظهورها. بالصحة مالحد عج

 ال يطيط الجيد الس اماال  امرا ي م سبها: عج طريق طقليل المسطب الصناعي مزيادة المسطب ام ضر. -ه 

 طوفير  دعا  بيئية مطرفيهية بمسا ة كافية للمنطقة الصناعية. -م 

ماليضاراء عاج طرياق اإلكفاار عاج ال شاجير ماسا يداض أشاجار عالياة االه ماض بالمنااطق المف و اة  -ز 

مطوزياا  المسااطحا  اليضااراء فااي المنطقااة مفااي  طاااا الحمايااة البيئااي باايج المنطقااة الصااناعية 

 مالسكنية. مط ل لها في المنطقة بشكل  يد.

الاورا مالمااادن إعادة طدمير الميلفا  الصناعية مطاوفير عجما  ل جميا  الميلفاا  الصالبة عاج البالسا ي  م -ر 

 مطوفير عسا ة كافية لذل  بايدا عج المدينة مبايدا عج اطجاها  الريار السائدة. ،مإعادة طدميرها لالس يداض

 اس يداض الطاقة الشمسية على  طاا اكبر عج طريق: -ط 

 .عمل  قل للطاقة الشمسية في  نوب المنطقة في اطجاه طوفر كميا  كبيرة عج الطاقة الشمسية 

 على أعمدة اإل ارة مإشارا  المرمر في الشوارع. مم    اليا 
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 ال قيي  البيئي للمناطق الصناعية في المدن الجديدة بمصرأعل ساد الجوهرى م مائل اديق عصطفى، 

 اس يداض طاقة الريار في إ  اج الطاقة النظيفة بو    قول طوربينا  الريار في شمال المدينة في اطجاه الريار السائدة. -ي 

 طو يه الك لة لالس فادة عج الطاقا  الم جددة الم وفرة في الموق : -ك 

 نااوب مال هويااة الطبيايااة ب و يااه الف حااا  للشاامال بحيااث طساا فاد عااج الطاقااة الشمسااية عااج الج

 مكاسرا  للشمي في الجنوب ل قليل الحرارة
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ENVIRONMENTAL ASSESSMENT  

OF INDUSTRIAL ZONES IN THE NEW CITIES IN EGYPT 

ABSTRACT 

The planning of Industrial areas in new cities in Egypt has their special design standards 

stemming from the needs of the society, its economy and climate characteristics. However, it can 

effectively take advantage of the experiences of the developed countries in this field; either 

condition was similar or different to get to the environmental sustainability of these cities. 

As the Arab Republic of Egypt suffers from blurred vision in industrial zones and new urban 

planning, so paper deals with the study of industrial zones in the new Egyptian cities and their 

environmental problems and developing proposals for achieving the environmental sustainability 

      In order to achieve the aim of the research was presented a different method of 

environmental assessment, such as matrix foundations and environmental standards and the African 

city index and index Dimension, to evaluate the industrial zones in the cities. And then try to access 

a methodology in the context of the most important determinants influencing the performance of the 

region as a whole and of energy, water, and transport emissions, air, waste and resources.. 

     The research has come to the positives and negatives for the new cities, of the Arab Republic 

Egypt and put the necessary recommendations to take advantage of the positives and avoid the 

negatives.  

Keywords: Environmental Assessment - Sustainable Development - Industrial Zones - New 

Cities - Egypt 

 


