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 ملخص

ختناقاااا المروريااي وةيااا ة عااد  المركباااا ممااا هااا ااأهميعاني إقليم القاهرة الكبرى من عدة مشاااك   

م المواصاا ا الهواء من ناتج المحروقاا من جهي، ومن جهي أخرى يساابب اة حااا  يسبب ةيا ة تلوث

العامي بالركاب طوال ساعاا اليوم إلى ةيا ة نسبي انتشار العدوى خاصي بعااد تعاارع العااالم ل ا حااي 

الميي باالتزام بالتباعد ااجتماعي للحااد ماان انتشااار " وتوصياا منظمي الصحي الع19-كورونا "كوفيد

لمواص ا الصحيي ذاا التكلفااي تعد الدراجاا أحد وسا   النق  المستدامي لكونها من وسا   ا  العدوى.

المنخفضي إلى جانب التأثيراا البيئيي اإلي ابيي استخدامها، وقد ن حت عدة  ول فااي  مااج الاادراجاا 

ماان  ق  في المناطق الحضريي. وقد ظهرا في السنواا األخيرة م موعاايكعنصر أساسي في شبكي الن

ي والتي تشاا ا الشااباب علااى اسااتخدام المبا راا الفر يي في مختلف محافظاا جمهوريي مصر العربي

 من فئي إقبااالدراجاا ألغراع التريض والتنزه وةيارة المنشآا السياحيي، وقد اقت هذه المبا راا 

شاابكي   ييهدف البحث إلى وضا مقترحاا عمرانيي لاادمج الاادراجاا فاا   الخصوص.الشباب على وجه  

كوسيلي مواص ا بديلي أو وساايطي. ويسااتخدم المواص ا العامي بالقاهرة الكبرى وتسهي  استخدامها  

البحث المنهج ااسااتقرا ي التحليلااي، حيااث يعتمااد علااى قااراءة بعااض الت ااارب العالميااي فااي اسااتخدام 

وقاااا عمواصاا ا وكااذلر اجااراء بحااث ميااداني إلسااتقراء أراء المااواطنين عاان الاادراجاا كوساايلي م

ا عمرانيي مسااتنت ي ماان ال اازء النظاار  ومميزاا استخدام الدراجاا، وينتهي البحث بوضا مقترحا

 والميداني وتطبيقها على جزء من المنطقي الحضريي القا مي بمحافظي ال يزة.

 

 التنق  المستدام – راجاا  –وسيلي مواص ا   مفتاحية:كلمات 
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 مقدمة:  .1

 

المركبااا ها ااختناقاا المروريي وةياا ة عاد  أهماك   دة مشمن ع  ىيعاني إقليم القاهرة الكبر

مان  يعتبر التعام  ما استه ك الوقو  واانبعاثاا في قطاع النقا و سب المحروقاا.وارتفاع ن

ولي التخطيط وواضعي السياسااا فاي مصار، خاصاي  ماا وضاا العابء الماالي أولوياا مسئ

ياار جنياه لادعم المنت ااا البترولياي مل 53والي حالدعم الوقو  في ااعتبار حيث تم تخصيص 

ملياار جنياه مصار  لادعم المنت ااا   59كماا تام تخصايص    2018/2019في السني المالياي  

وهو ما يلقي الضاوء علاى العابء الماالي الضاخم   ،2020/    2019البتروليي في السني الماليي  

ااسته ك الوقو  الذ      .]1[ ماةال قا م 

بديلي تاوفر التنقا  المساتدام حياث يحتاو  وقاو  الساوار علاى ول  حل   ا يإلهناك حاجي ملحي  

علاى  نسب مرتفعي للغايي من الكبريت مما يمث  خطرا على الصحي العامي، كما أنه يشك  عبئاا

مليون مركبي مرخصاي فاي مصار، نصافها تقريباا  ساياراا   11هناك  ، فالمواةني العامي للدولي

 .]2[مليون 3.5وة  اخاصي والثلث  راجاا بخاريي تت 

نظارا لساهولي اساتخدامها وتأثيرهاا اإلي اابي علاى   التنق  المستدام   أحد وسا  الدراجاا    تعتبر

تطاور الصحي العامي لمستخدميها، باإلضافي إلى أنها وسيلي نظيفي وغيار ملوثاي للبيئاي. ورغام  

دول مان الا  رتظ  أحاد أهام وساا   المواصا ا فاي كثيا  ا، إا أنهوسا   المواص ا المختلفي

أوروبااا مثاا  هولناادا والاادنمارك، حيااث ة األمريكيااي وبعااض  ول متقدمااي، كالواياااا المتحاادال

 هاذه الادولوتقاوم فئااا الم تماا.  لمعظام تستخدم الدراجي كوسيلي مواص ا بديلي أو وسيطي 

 تهيئي البنيي األساسايي المناسابي لتساهي  اساتخدامهاالعمرانيي لمخططاا  ال  تطويرب  بشك   ور 

 لمشاك  التي يمكن أن تواجه مستخدميها.ي ح  اومحاول

بعاض الت اارب فاي عادة محافظااا اساتخدام الادراجاا كوسايلي انتقاال وتهيئاي   كان لمصار

بتطبياق مشاروع " اساتدامي النقا  فاي الشوارع والطرق لذلر، حيث قامات محافظاي المنوفياي  

بالتعاون ماا عاد  مان ا ي، واإلنم  ة مصر" بمديني شبين الكوم، بتموي  من برنامج األمم المتحد

القطاع الخاص بهدف تنفياذ م موعاي مشاروعاا منهاا تشا يا اساتخدام الوةاراا وبمشاركي  

   ]3[النق  غير اآللي مث  الدراجاا.

الكورنيش الغربي لمديناي ساوهاج، حياث تام   قامت ا ارة المرور بمحافظي سوهاج بتطويركما  

 ]4[الرياضي. مارسيمو  ق تنللانشاء أول ممشى إلستخدام الدراجاا  

فر يي في مختلاف محافظااا جمهورياي مصار   مبا راا  عدة ظهرا في السنواا األخيرة  وقد  

العربيااي والتااي تشاا ا الشااباب علااى اسااتخدام الاادراجاا ألغااراع التااريض والتناازه وةيااارة 

" وتوصاياا منظماي 19-بعد تعرع العالم ل ا حي كوروناا "كوفياد، خاصي  السياحييالمنشآا  

وما وضا الدولاي خطاي   .ااجتماعي للحد من انتشار العدوىتزام بالتباعد  باالعالميي  لصحي الا

وخطاط  المساتدامي التنمياي أهاداف باإلضافي إلى تطبياق  للتعايش ما الفيروس في الفترة المقبلي

الادراجاا كوسايلي انتقاال اساتخدام    التوجاه نحاوالتفكيار فاي  بادأ  ،  2030  المستدام لعاام   التنق 

والتااي تحااث  2020 فااي يوليااو "ر.. صااحت" راجتاار مبااا رة الدولااي  أقااراث يااح. تقليساام

 كوسيلي انتقال.  لدراجااا  استخدام على   المواطنين
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اساتخدام الادراجاا بوضا الحلول العمرانيي التي يمكن أن تناسب الواقاا المحلاي  البحث    يهتم 

ام اساتخد أهمياي ثكوسيلي مواص ا في مصر، عن طريق  راساي نظرياي يعارع فيهاا البحا

والحلااول الاادراجاا كوساايلي مواصاا ا وعاارع بعااض ت ااارب الاادول المتقدمااي فااي ذلاار 

ها هاذه الادول لتيساير ذلار، إلاى جاناب إجاراء التخطيطيي والبنيي األساسايي التاي تقاوم بوضاع

 مج الدراجاا فاي التي يمكن أن تواجه  والمعوقاا    المحفزااإلى أهم    ميدانيي للوصول   راسي

إعاا ة يقتار  البحاث   رباط نتاا ج الدراساي النظرياي والميدانياي. ومان خا ل  مواص الشبكي ا

تطبيقاه، ماا وضاا   كنماوذج يمكانمحافظاي ال يازة    –تخطيط لنهر الطريق بشاارع التحريار  

ويوضا  شاك  مقتر  آللياا التنفيذ كخطوة في  مج الدراجاا في وسيلي المواص ا بمصار. 

 .( منه يي البحث1)

 

 
لبحث ا منه يي  (1شك  )  

 

 

 عالميا الدراجة كوسيلة انتقال .2

نقا  المساتدامي لكونهاا مان الوساا   ذاا التكلفاي المنخفضاي إلاى تتعد الدراجاا أحاد وساا   ال

عدة  ول في  مج الادراجاا كعنصار ن حت   استخدامها، وقدجانب التأثيراا البيئيي اإلي ابيي  

حصاا ياا أن حاوالي ض ااا بعاصادر  ، حياثأساسي في شبكي النق  في المناطق الحضاريي

٪ مان الباالغين مان ساكان كنادا 24ألمريكياي و٪ من البالغين من سكان الواياا المتحادة ا15

ا  ]5[ ييستخدمون الدراجاا مرة واحدة على األق  في األسبوع للترفيه أوممارسي الرياضا ووفقا 

نمارك تمثا  ا والادهولند  ، فإنه في العديد من  ول شمال أوروبا مثللصندوق الدولي للدراجاا
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 ناطق الحضريي ، بينما تمث  رحا ا٪ من الرح ا اليوميي في الم30-20رح ا الدراجاا  

٪ من الرح ا اليوميي في المناطق الحضريي  بادول جناوب أوروباا مثا  5الدراجاا أق  من  

عااام لرحاا ا السااكان بالواياااا المتحاادة األمريكيااي ( 1)جاادول  ويوضاا  .إيطاليااا واليونااان

0120.]6[ 

 

 2001 بالواياا المتحدة األمريكيي لعامرصد المس  الميداني لرح ا السكان   (1جدول )

 كم 3.2أقصر من  ٪ من إجمالي رح ا السياراا 40

 كيلومتر 1.6أقصر من  ٪ من رح ا العم  22٪ من رح ا التسوق و50

 كم 3.2أقصر من  ٪ من رح ا العم  39٪ من الرح ا التسوق و30

 

التي تواجه فكرة ااعتما  على الدراجاا كوسيلي انتقال مثا   المعوقااعام هناك بعض جه  وبو

يمكان تخطيهاا   معوقاااالخصا ص الفيزيا ياي وال غرافياي للساط  فاي بعاض المنااطق وهاي  

  .ب و ة التصميم وبعض القواعد المروريي

مواصا ا، لي  كوسي  دراجيلت ارب بعض مدن الدول المتقدمي في استخدام ال  اوفيما يلي عرض

 ي تواجه مستخدميها خاصي على المستوى العمراني.الت المعوقااوكيف واجهت  

 

 نيويورك  مدينة 1 .2

كماا   في معظام المنااطق،  المدن التي تمتلر شبكي لحركي الدراجاا  أهم من  مديني نيويورك  تعد  

 واجهاتر ذلا رغم مانل، وباالحركاي الادراجاا بهااأن هناك عدة مناطق تم اساتحداث شابكاا 

اا قافاي السانواا ااخيارة م موعاي مان معو بعض المنااطق ذاا شابكاا الادراجاا القا ماي

واجهات وقاد  ،برةها ارتفاع أعادا  حاوا ث الطارقأالدراجاا كوسيلي انتقال كان من   استخدام 

عاد  مان الشاوارع والتقاطعااا في حلول تخطيطيي ه الظاهرة بم موعي  هذ  المدينيك  منطقي ب

نساب  (2شاك  ) ويوضا بشاك  عاام تقلي  عد  حوا ث الطارق بهدف  في  ني المختلحاء المدينأب

 ]7[(.2017-2007) بين  انخفاع حوا ث الطرق بمديني نيويورك

 

 
 (2017-2007) بين  نسب انخفاع حوا ث الطرق بمديني نيويورك (2شكل )
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ام ي باساتخدالمتعلقا اقد قامت مديني نيويورك بوضا حلول تخطيطي وعمرانيي لحا  المشاك و

شبكاا إلساتخدام الادراجاا فاي   تم استحداث، كما  ذاا الشبكاا القا مي  المناطقالدراجاا في  

 بعض مناطق أخرى.

 

 الدراجاا القا ميشبكاا   ذاا  مناطقال 1. 1 .2

التخطيطياي التاي تنوعات   الحلولعد  من    مديني نيويوركالمناطق المختلفي ب  مشروعااشملت  

الساياراا مسااراا الادراجاا وأمااكن اانتظاار  تعدي   الدراجاا وم  ى استخدالالتش يا عبين  

عرضاا لابعض مان هاذه التقاطعاا وفيما يلي معال ي مواقا محطاا الحاف ا وتغيير بعض  و

 المشروعاا:الحلول العمرانيي التي تم اتخاذها بهذه  

ماراا تميياز الم  ويتم ذلار عان طرياق  ،من اات اهين  يمحمي  ة  راجاا جديد  ااإنشاء ممر •

فص  راكبي الادراجاا   و، أ]8[  نيويوركبمديني    Goethalsجسر    كما بمشروع وصلي  ط ءبال

كماا تام ،  ]9[  وحمايتهم إما بالسياراا المتوقفي أو حواجز عاةلي ورأساييعن المشاة والمركباا  

و طرياق ايسات Kent avenue وطريق كينات  .Franklin Stذلر بمشروع شارع فرانكلين 

باإلضاافي إلاى الحفااظ علاى جمياا مماراا الساير وتساهي  بانف  المديناي    Eastboundد  نباو

 ( 3شك  )  .القدرة على اإلنعطاف

 

 

 

  راجاا محميي من اإلت اهين بشارع فرانكلين ممراا  (3)شكل 

 

عم  ممر الدراجاا والمشاة خارج نطاق الشارع الر يسي )األرصفي( عان طرياق تحساين  •

ع مااا ومنحادراا و  راجاا والمشااة ووضاا افتااا واضاحيدحركي ال  األرصفي استيعاب

 السارعاا العالياي للمركباااوت نب حركي النق  الثقي   بهدف  مناسبي للدراجاا عند التقاطعاا  

 .]10[نيويورك  بمديني    Goethalsجسر   كما بمشروع وصلي

نهار و ياا للادراجاا منفصالي عان اارصافرصفي لخلق ممرتعدي  عروع الشوارع واأل •

 ]St. Flatbush ]11   طريق ف تبوشانفصال تام كما في مشروع   لطريقا

تقلي  عاروع الشاوارع وخلاق ممار للادراجاا علاى أحاد جواناب نهار الطرياق كماا فاي  •

 .Broadway, Whitehall Stمشروع شارع وايت هول بمنطقي برو وا  بمديناي نيوياورك 
]12[ 
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   جاااشبكاا الدر   بها تاستحدث مناطق  2. 1 .2

 ]network Harlem bike  ]13 راجاا منطقي هارليم  كيشب

م العدياد مان األحيااء يم هو أحد أحياء مانهاتن بمديناي نيوياورك. تشام  منطقاي هاارليحي هارل

ا إلاى نهار    الشارقي،شارق ا إلاى النهار  ،155شاماا  إلاى شاارع   هدساون،األخرى وتمتد غربا 

 (4) شرق ا. شك  96وشارع    بارك،ل  سنترا  جونيور،وجنوب ا إلى شارع مارتن لوثر كينج 

 

 
 شبكي  راجاا منطقي هارليم (4شكل )

 

 عام:بشك     النق   م لتطوير نظاما نمو المديني أصب  هناك ضرورة  

( بهادف تاوفير 130إلاى شاارع  110بمنطقاي )مان شاارع  Citi Bikeتم البدء بمشاروع  •

ا جديد ا للنق  وةيا ة    .اجاا  اخ  الحيراستخدام الد السكان على إقبالخيار 

 14بحياث ا يزياد عان المقتار  اساتخدام الادراجاا بهاا تم تحديد متوسط ةمان الارح ا   •

 . قيقي

رهاا وصافها بمحطااا تأجيلتيسير اساتخدام الادراجاا باالرح ا القصايرة بتاوفير فارص  •

 الرح ا الطويلي باستخدام المترو.، مما يزيد من امكانيي اجراء  المترو

مساتخدمي الطارق بأفضا  اامااكن اساتحداث شابكاا   لمشااركة ]14[   رش عمعدة و  دتم عق •

 (5شك  )  الدراجاا.
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 عم  لمشاركي استحداث شبكاا الدراجاا الورش  نتا ج  (5شكل )

 

التصا م، ماا تاوفير المعرضي للحوا ث وتنفيذ المشروع إعا ة تصميم الممراا   دروعي عن •

مؤسسااا الم تماا المادني ووةارة ن ماا بالتعااو   ميساللدراجاا وتحساين مساتوى ال  مرافق

 الصحي.

 

 كوبنهاجن  مدينة 2. 2

بالدانمارك من أكثر المدن التي يستخدم ساكنيها الدراجاا في التنق   اخا  تعد مديني كوبنهاجن  

راكبااي  يقطاااو كاام، 350حيااث تااوفر المدينااي مساااراا وممااراا للاادراجاا بطااول المدينااي، 

اا الادراجمان راكباي ٪ 37حاوالي  المديناي، ن كام  اخا ملياو 1.2 اليوبالمديني ح  الدراجاا

  ]15[.أوالمدرسيم  لعا يستخدمونها في رح ا  بالمديني

  اعادأرفاا اجاراءاا بهادف يحتو  علاى عادة   2025بوضا مخطط لعام  إ ارة المديني  قامت  

. شاك  ااماان لورفاا معاد  بهااإلرتقاء بشبكي البنيي األساسيي الخاصاي  او  الدراجاا  مستخدمي

 ااجراءاا:هذه   أهم ، من (6)

ا أتوفير مساحاا   • ماا كبر لمساراا الدراجاا، ومعال ي التقاطعاا بحياث تكاون أكثار أمانا 

 جراء حم ا توعيي لتحسين سلوك السا قين بهدف تقلي  نسابإتقلي  حدو  السرعي للسياراا و

  ]16[عام.الحوا ث المروريي بشك   ااصاباا و

الاادراجاا علااى طااول الشاارايين المروريااي  مسااتخدمي الماارور لتناسااب تعاادي  إشاااراا •

   .الر يسيي

" وهاو عباارة عان تخصايص مسااراا للادراجاا الساريعي PLUS net تفعي  مشروع " •

هذه المساراا بعروضها الواسعي وجاو ة الطرياق  ” وتتميزGreen Routs/Wavesتسمى "

خا ل سااعي   دراجااتمكن مساتخدمي الايانسبيا عان حركاي المارور بحياث    العاليي وانفصالها

بحلاول  ارة المديناي إستهدف عاا عاليي. وتبسر  من السيرفي رح ا السفر الطويلي    الذروة أو
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تغطاي ماا يقارب   المديني بحياثمعظم انحاء  في  ثنا يي اات اه  ممراا  ث ث    ت هيز  2025عام  

 .]16[( 6شك  )٪ من الشبكي القا مي  80 من

تحساين ا الادرجاا ما لصافمخصصاي مااكن الةياا ة األ اقتارا  م تا 2025ووفقا لمخطط   •

 .األماكن الحاليي وتهيئي المرافق

الترويج للدراجاا اإللكترونيي وتوفير بياناا حاول مساار الادراجاا ومعلومااا النقا  فاي  •

 .لرقميي، وتطبيقاا الهواتف الذكييالوقت الفعلي عبر المنصاا ا

 

 
 

 األساسيي الخاصي بالدراجاا  بكي البنييإلرتقاء بش ل هاجننكوببمديني  2025مخطط  (6شكل )

 

 التي تتناسب مع الواقع المحلي بمصر  حلول التخطيطية واإلجراءاتال 3 .2

الواقاا  ااجراءاا التي يمكن أن تتناسب مااو  التخطيطيي  الحلول  ااستفا ة بم موعي منيمكن  

 :ااجتماعيييي و المصر  من حيث طبيعي شبكاا الطرق والمحد اا ااقتصا

إنشاء ممراا  راجاا محميي من اات اهين عن طرياق تميياز المماراا باالط ء أو فصا   -1

راكبي الدراجاا عن المشاة والمركبااا وحماايتهم إماا بالساياراا المتوقفاي أو حاواجز عاةلاي 

 ورأسيي.

 اوالمشاة على األرصفي عن طريق تحسينها استيعاب حركي الادراجاعم  ممر الدراجاا   -2

اا عند التقاطعااا بهادف ومنحدراا مناسبي للدراج  واضحي وع ماافتاا  والمشاة ووضا ا

 ت نب حركي النق  الثقي  والسرعاا العاليي للمركباا.

 تعدي  عروع الشاوارع لخلاق مماراا للادراجاا منفصالي عان اارصافي ونهار الطرياق -3

 انفصال تام.

فها بمحطااا ر فارص لتأجيرهاا وصايتيسير اساتخدام الادراجاا باالرح ا القصايرة بتاوف -4

 من امكانيي اجراء الرح ا الطويلي باستخدام المترو.، مما يزيد  المترو
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عقد ورش عم  باإل ارا المحليي لمشاركي مستخدمي الدراجاا بأفض  ااماكن استحداث  -5

 شبكاا الدراجاا.

 الدراجاا.إشاراا المرور على الشوارع الر يسيي لتناسب مستخدمي  تعدي    -6

هيئي المرافق، ويقتر  ربطها بمحطاا المترو صي لصف الدرجاا وتا ة األماكن المخصية -7

 المدارس وال امعاا / مراكز الشباب والنوا  .  / اخ  القاهرة الكبرى

دراجاا ومعلومااا النقا  فاي الترويج للدراجاا اإللكترونيي وتوفير بياناا حاول مساار الا -8

 يي.بيقاا الهواتف الذكطالوقت الفعلي عبر المنصاا الرقميي، وت

 

 

 : الدراسة الميدانية .3

اساتخدام الدراجاي فكارة    عانإلساتط ع أراء الماواطنين بشاك  عاام    الميدانيايالدراساي    تهدف

   ،  ون التقيد بنطاق جغرافي محد .كوسيلي انتقال وسيطي )أو بديلي(

ي فاارص متساااوي  يتعطاا   هان، والتي تتميز بأشوا يي إلجراء الدراسي الميدانيياختار البحث العيني الع

لحصول على عيني غير متحيزة لي  للباحث أ   خ  في اختياار ا  المختلفي وتضمن  الفئاالك   

 ]17[  .نتا ج الدراسي الميدانيي  ذلر يمكن تعميم بمفر اتها و
 يحقاق  مماا  عبار اإلنترناتتنوعت بين مقاب ا شخصيي واستمارة استبيان  عبارة عن    دراسيال

ى تناوع فئااا العيناي التاي يصاعب الوصاول إليهاا لاةمنياي، باإلضاافي إ  ة اإلنتشار في أقا  ماد

 بالمقاب ا الشخصيي كرباا البيوا والط ب.

 ،ستمارة اإلساتبيانتم اإلسترشا  بالدراسي النظريي والت ارب العالميي بالبحث في اختيار أسئلي إ

 ماج فاي  هم ابياق تساطكمنطلق لوضا آلياا عمرانيي واجتماعيي واقتصاا يي حقيقياي وقابلاي للت

  اخ  مصر بشك  عام.    ي في شبكي المواص الدراجا

 من:ك    تحديد  يالميداني  دراسيال  استهدفت

وتحدياد نساب الناوع  (،نسب المقبلين على استخدام الدراجي كوسيلي انتقال وسيطي )أو بديلاي •

 والفئاا السنيي المختلفي والحالي العمليي.

لر مقترحاتاه فاي ي بشاك  عاام، وكاذه مستخدم الدراجتواج  يالت  المعوقااالمميزاا أو    أهم  •

 تحفيز استخدامها أو الحلول التي يمكن معال تها لتش يا استخدامها.

 

 عينة الدراسة:  1 .3

تنوعت فئاا السان بالعيناي إناث،  ٪30ذكور، و ٪70منها  (،استمارة  100بلغ إجمالي العيني )

مشااركي ( أعلى نسابي سني 20-15السن )  لت فئيسوقد  (،سني فما فوق 45سني إلى   12)من  

بلغات  (8، 7) يلشاك (.٪24سني( بنسبي )  30-20(، يليها فئي السن )٪35)  حيث بلغتبالعيني  

 الدراجي.ا يستخدم    (٪68مقاب  )في  (٪32)مستخدمي الدراجي في العيني  نسبي  
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 السن للعينينسب فئاا  (8شكل ) نسب النوع للعيني  (7شكل )

 

 :يدانيةاستمارة الدراسة الم  2 .3

 أجزاء: 3إلى    اإلستبياناألسئلي باستماراا  انقسمت   

: األسئلي العامي والمتعلقي بالسن والنوع والحالي العمليي ومكان السكن، وينتهي هذا ال زء األول

 ال زء بسؤال عن ه  تستخدم الدراجي كوسيلي انتقال أم ا.

تعلقات األسائلي فاي هاذا قاد  و  لفع ابالدراجي كوسيلي انتقال    ميدإلى مستخ  موجه:  ال زء الثاني

التي تش عه على اساتخدامها،   ببها. واألسباال زء بملكيي الدراجي ونوعيي الرح ا التي يقوم  

المحفزاا التاي يراهاا مناسابي لتشا يا اساتخدام   أهم وكذلر المعوقاا التي يواجها المستخدم، و

 ل.  الدراجاا كوسيلي انتقا

وتعلقات األسائلي بأساباب عادم ، لدراجي كوسيلي انتقاالستخدم امن ا يموجه إلى :  لثالثا  ءال ز

اإلستخدام وملكياي الدراجاي التاي يفضالها، باإلضاافي إلاى مقترحاتاه لتحفياز اساتخدام الدراجاي 

 كوسيلي انتقال.

ا مان اتنوعت األسئلي بين اسئلي اختيارياي )نعام/ا( أو اختياار األساباب والمعوقااا والمحفاز

 سئلي مفتوحي لوضا مقترحاا وأراء المبحوثين بشك  عام.أي إلى نقاط متعد ة، باإلضاف

 

 الدراسة:   نتائج 3. 3

 يلي: نوضحها كماالدراسي مؤشراا اجتماعيي اقتصا يي ومؤشراا عمرانيي   نتا ج  ملتش

 

 إقتصاديةمؤشرات إجتماعية  

تاوفر ضامان ، لالك دراجاةتيفضالو  اماون الادراجاا ( من الذين ا يستخدم٪92حوالي ) -

بشك   ا م وتفا   المسئوليي الما يي للدراجي المؤجرة فاي حالاي التلاف أو السارقي،   لدراجيا

 وكذلر توافر الدراجاا بأسعار مناسبي، باإلضافي إلى رفض استخدام  راجي مستعملي.

، ا( ممان ا يساتخدمون الادراجا٪35)  السبب الر يسي لحوالي  امتالك سيارة خاصةيمث    -

( يفضالون ٪13ب نظارة الم تماا. )( بساب٪19رة والساا قين. )( بسبب سلوك الما٪38و)

 .(9شك  ) استخدام المواص ا العامي.
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 من العيني أسباب عدم استخدام الدراجاا لمن ا يستخدمها (9شكل )

 

اساتخدام اإلنااث الادراجاا حياث أثبات  م السبب الر يساي لعاد  السلبيةنظرة المجتمع    تمث  -

   بالعيني.دراجاا  ي ا تستخدمن المن ااناث ال ت (٪44ذلر )

بارحالت (، بلغات نسابي اساتخدام الدراجاي  ٪32بلغت نسبي مان يساتخدم الدراجاي بالعيناي ) -

 (10)  تسوق. شك( في استخدامها رح ا  ٪34( مقاب  )٪78)  التنزه

-  

 
 أنواع الرح ا التي يقوم مستخدمي الدراجاا من العيني (10شكل )

 

 ألسابا  صاحيةاصا ا، علاى اساتخدامها لادراجاا كوسايلي مو( من مساتخدمي ا٪43ق )فات -

 (11شك  )  تنوعت ما بين تفا   العدوى بالمواص ا العامي، والحفاظ على اللياقي البدنيي.

 
 أسباب استخدام الدراجاا لمن يستخدمها (11شكل )
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ا مهاأه  اساتخدامها،تحفيز  لاقتر  من ا يستخدم الدراجي كوسيلي مواص ا بعض وسا   ا -

أسااار الادراجات ونشار الاوعي اإلجتمااعي لتفااد  نظارة المجتماع، ونشار الاوعي    عم 

 يي استخدامها صحيا وبيئيا.همأل  الصحي

 

 مؤشرات عمرانية

الطاارغ رياار ( بساابب ٪50(. ماانهم )٪68بلغاات نساابي ماان ا يسااتخدم الدراجااي بالعينااي ) -

بب ( بساا٪12)، حااوالي خصصااة للاادراجاتمعاادو وجااود حااارة ( بساابب ٪47، )الممهاادة

 (12شك  )  ( من العيني خوفا من السرقاا وحوا ث السير.٪51وجو  الكبار  واألنفاق، )

-  

 

 الدراجاا من وجهي نظر من ا يستخدمها من العيني مساوئ استخدام   (12شكل )

 

ئ ومساا أهام ( مان العيناي أن ٪32)والتاي تمثا  نسابتهم يارى مان يساتخدم الدراجاي فعلياا  -

الطارغ ريار (، ويليها  ٪71بنسبي )  التارض لحوادث الطرغمواص ا  خدامها كوسيلي  است

 (13)  (. شك٪56بنسبي )  الممهدة

-  

 

 استخدام الدراجاا من وجهي نظر من يستخدمها من العيني مساوئ ( 13شكل )

 

ساتخدام . ارات آمناة لساير بالادراجاتضارورة تخصايص مماأجمعت العيني كاملاي علاى   -

 شك  آمن.بالدراجي  



649 

 Abeer M G. and Rania A S, Urban Integrating Bicycles into Public Transportation Network…...  

توافر وحدات صايانة  من أهم محفزاا استخدام الدراجاا هو  أن  ي الدراجااخدممسترأى   -

تاوافر أمااكن وكذلر (، ٪62)بنسبي وصلت إلى  المتارووتأجير الدراجات ملحقة بمحطات 

 (، شاك ٪68) بنسبي وصلت إلى آمنة لصف الدراجات بالمؤسسات والمدارس والجاماات

(14) 

-  

 
من وجهي نظر من يستخدمها من  اص ااا كوسيلي موستخدام الدرجاا  امحفز  (14شكل )

 العيني 

 

 أهاام ماان  الدراجااي كوساايلي مواصاا ا أن ونا يسااتخدم الااذين ماان (٪74)حااوالي ياارى  -

تاوافر أمااكن آمناة لصاف الادراجات بالمؤسساات والمادارس محفزاا اساتخدام الدراجاي  

جات ملحقاة دراالا صايانة وتاأجير  تاوافر وحاداتمانهم أن    (٪57)  كماا يارى  والجاماات،

 (15شك  )  الدراجي،محفزاا استخدام  من أهم   بمحطات المترو

-  

 

من وجهي نظر من ا يستخدمها من  ستخدام الدرجاا كوسيلي مواص اامحفزاا   (15شكل )

 العيني 

 

 الدراسة الميدانية  المستنتجة من واإلجراءات  الحلول 4. 3

علاى   قباالفاي اإل  المؤشاراا العمرانياي  أثيرياي تاأهميتضا     ينيااالميد  الدراسي  جمن قراءة نتا 

المؤشاااراا ااقتصاااا يي  ورهاااا علاااىوانعكااااس   اساااتخدام الااادراجاا كوسااايلي مواصااا ا

 الحلول التخطيطيي واإلجراءاا النات ي من الدراسي الميدانيي:  أهم وفيما يلي   .ااجتماعييو
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 أوال: اجراءات اجتماعية او اقتصادية

 .لدراجااا عم أسعار   -

يااي هماإلجتماااعي لتفااا   نظاارة الم تمااا، ونشاار الااوعي الصااحي أللااوعي نشاار ا -

 استخدامها صحيا وبيئيا.

 

 ثانيا: حلول عمرانية

 الدراجاا بالشوارعتخصيص ممراا آمني لسير   -

 المترو.لدراجاا ملحقي بمحطاا ا  توفير وحداا صياني وتأجير -

 توفير أماكن آمني لصف الدراجاا بالمؤسساا والمدارس وال امعاا -

 

 

 المقترح التطبيقي للبحث .4

الدراساي   واإلجاراءاا التاي اشاتركت فيهاا نتاا ج  العمرانيايالحلاول  يشم  هاذا ال ازء تطبياق  

 للبحث على نطاق عمراني محد .  الميدانييالنظريي و

 

 تحديد منطقة الدراسة أسس 1 .4

لعمرانيي بمحافظي ال يزة ما بين مناطق عمرانيي قا مي )حضر ورياف( ومادن اتتنوع المناطق  

أكتوبر والشيخ ةايد(. وفيما يلي عرضا ألسا  تحدياد النطااق الفعلاي لمنطقاي   6)مديني  جديدة  

 الدراسي التي اتخذها البحث:

 المناطق الحضرية -1

ق المرصاوفي والممهادة رتتوافر بالمناطق الحضاريي القا ماي بالمحافظاي البنياي األساسايي كاالط

بخاا ف المناااطق الريفيااي  بشااك  كاماا  والتااي تناسااب اسااتخدام الاادراجاا كوساايلي انتقااال،

 بالمحافظي.

 التباية اإلدارية -2

تتنوع التبعيي اإل اريي للمناطق العمرانيي بمحافظي ال يزة ما بين إ ارة األحياء للمنااطق القا ماي 

الدراسي على المناطق العمرانيي ذاا تبعيي إ ارياي   زال ديدة، تركوإ ارة أجهزة المدن للمناطق  

لمشروعاا المقترحي، وتسهي  العم  باين اإل اراا المختلفاي، وعلاى واحدة، حتى يسه  تنفيذ ا

ذلر تكون منطقي الدراساي التطبيقياي مركازة علاى المنااطق الحضاريي القا ماي  اخا  محافظاي 

 ال يزة.

 الكثافة السكانية -3

يي باسااتخدام المواصاا ا العامااي، فكلمااا ارتفعاات الكثافااي السااكانيي كلمااا انتاارتبط الكثافااي السااك

في المناطق الحضريي القا ماي  الكثافي السكانيينسبي استخدام المواص ا العامي. ترتفا  ارتفعت  

وبالتالي ترتفا نسبي اساتخدام المواصا ا العاماي   ال ديدة،بمحافظي ال يزة عنها في الت معاا  

هااو ساابب آخاار تكااون منطقااي الدراسااي التطبيقيااي مركاازة علااى المناااطق ق، وفااي هااذه المناااط

  مي  اخ  محافظي ال يزة.  الحضريي القا
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 تواجد خط مترو األنفاغ -4

يعتباار تواجااد خطااوط متاارو األنفاااق ماان أهاام العواماا  والمعااايير فااي تحديااد المنطقااي الفعليااي 

تظاار الادراجاا كوسايلي ن انللدراسي، حيث ترتبط محطاا مترو األنفااق ارتبااط وثياق بأمااك

 مواص ا وسيطي.  

مدن ال ديدة بمحافظي ال يازة مان النطااق الفعلاي للدراساي وبناءا على ما سبق يستبعد البحث ال

 .ويركز فقط على المناطق الحضريي القا مي بالمحافظي

 

 تحليل منطقة الدراسة  2 .4

عتبار وقاد ا  (،16الشاك  )  يالغربني  شرقا والطريق الدا ر   المنطقي المحصورة مابين نهر ال

الطرق التي يقاا عليهاا محطااا متارو أو مواقاف البحث الطرق الر يسيي بمنطقي الدراسي هي 

يولياو / شاارع   26ا وتشم  شارع السو ان/ شارع الهرم / جازء مان محاور  همجماعيي أوك 

 التحرير.

يمكاان  اإمكاناااالرسااميي وتعااد جميعهااا  تحااو  المنطقااي عااد  ماان مواقااف النقاا  ال ماااعي •

 الدراجاا.تأجير  نشاء نقاط صياني وصف وإي استغ لها ف

من مواقف النق  ال ماعي الرسميي بالمنطقي مرتبطي بخطاوط المتارو أو علاى   ٪60حوالي   •

 مقربي منها.

هناك بعض المناطق غير مخدومي سواء بخطوط المترو أو مواقف النق  ال ماعي الرساميي  •

 ى وسا   النق  غير الرسميي )توكتوك /ميكروباص(.اطق علوغالبا يعتمد سكان هذه المن

محطاا المترو بالخط الثالث والرابا الموضحي على الخريطي ماةالت تحات اانشااء حتاى  •

 المنطقي مستقب .   إمكاناا  أهم تاريخ اجراء البحث، لكنها تعد من 

اساي ماا باين ي الدرتتراو  المسافاا ما بين محطاا الخط الثاني للمترو القا مي  اخا  منطقا •

 كم. 1.7كم إلى    0.5

/حادا ق عاماي )حديقاي ااورماان   القااهرة(ساي جامعاي اقليمياي )جامعاي  تحو  منطقاي الدرا •

وحديقي الحيوان وحديقي سفار  بارك( / عاد  مان مراكاز الشاباب والناوا   والمادارس وتعاد 

 دراجاا.تأجير ال لها في انشاء نقاط صياني وصف ويمكن استغ إمكانااجميعها 

بارى ويمثا  الحاد الشارقي لمنطقاي الدراساي تقوم الدولي بتطوير كورنيش الني  بالقااهرة الك •

جزء من هذا التطوير الذ  يحتو  على ممشى سياحي يضم ممراا مخصصي لسير الدراجاا 

 مكانيي يمكن استغ لها في استخدام الدراجي كوسيلي مواص ا.إبهدف الرياضي والتنزه وهي 
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 كما حد ها البحث  قي الدراسيمنط (16شكل )

 

 التطبيقي للدراسة المثال  3 .4

تاأجير  لها في إنشاء نقااط صاياني وصاف وتشم  الدراسي التطبيقيي اختيار مواقا يمكن استغ 

 الدراجاا، كما تشم  مقترحااا اعاا ة تخطايط نهار الطرياق اضاافي ممار لساير الادراجاا

 .وبعض آلياا التنفيذ
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 نقاط خدمة الدراجات ح مواقع  ا أوال: اقتر

لعادة (  17شاك  )  السابق للمنطقي تم اختيار شارع التحرير كمثال تطبيقاي للدراسايمن التحلي   

 أهمها:  اسباب

ومحافظاي  باين شاارع الساو ان غرباا وكاورنيش النيا  محور ر يسي يربطشارع التحرير   -

 .شرقا  القاهرة 

ان عان طرياق شاارع الادقي الحياوان وماامعي القااهرة وحاديقتي ااورالشارع يؤ   إلى ج -

 جنوبا.

الشارع يؤ   عن طريق شارع السو ان غربا إلى محور كوبر  صافط المتصا  باالطريق  -

 اكتوبر.السا س من   ومدينييوليو   26الدا ر  والمؤ   إلى محو 

وهاي مواقاا يمكان اساتغ لها فاي يقا على شارع التحرير محطتى مترو مان الخاط الثااني  -

تبلاغ   مترو البحوث ومحطاي متارو الادقي(  )محطيالدراجاا    تأجيروصياني وصف    إنشاء نقاط

 (.Google Earthقياسا من برنامج  )  كم 1.2المسافي بينهما حوالي  

يمكن اساتغ ل جازء   السو ان موقف نق  جماعي رسميوعلى تقاطا شارعي التحرير  يقا   -

 .الدراجاا  وتأجيراط صياني وصف  منه في إنشاء نق

 وكليايالتربيي النوعيي  درسي حكوميي وعدة مصال  حكوميي وكلييشارع التحرير م  يقا على -

 الدراجاا.  وتأجيرهي مواقا يمكن استغ لها في إنشاء نقاط صياني وصف  والطفولي المبكرة  

المراكاز الع جياي والبناوك مان المحا ا الت ارياي ويقا علاى شاارع التحريار عاد  كبيار   -

سااتخدمين علااى ماادار اليااوم نظاارا لتنااوع اا متنوعااي ماان المئااغيرهااا ممااا جعلااه مقصااد لفو

 ااستعمااا به.

 

 
 كمثال تطبيقي شارع التحرير  اسباب اختيار (17شكل )

 

 منفعااي عامااي روعااي أن تكااون جميعهاااثاا ث مواقااا مختلفااي بشااارع التحرياار حااث يقتاار  الب

 تأجير الدراجااها انشاء نقاط صياني وصف وستغ لا

الدراجات  وتأجيرالنشاء نقطة صيانة وصف   ةمقترحاقع مو  
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( أ  -18شاك  )محطي مترو الدقي الواقا شرق شارع التحريار  خارج  مداخ  / م  :االول  الموقع

 يتميز:  حيث  

انشاااء نقاااط تاوافر فراغاااا حااول المااداخ  المؤ يااي إلااى محطاي المتاارو يمكاان اسااتغ لها  -

 الخدمي.

  .الحدا ق العاميو  شارع الدقي المؤ   إلى جامعي القاهرة القرب من  -

 .اا والمراكز الطبييالعيا الت اريي و المح االقرب من م موعي  -

 .نطاق شارع التحريرالقرب من م موعي كبيرة من المدارس الخاصي الواقعي ب -

 .القرب من ميدان التحرير ووسط المديني -

 .الشارع  بنف   تقا خاصي  لمدرسي  م اورة   المخارج  أحد -

 ب(. -18 له كما هو موض  بالشك  )ويمكن استغ

 

  

)ش المقتر   ااول الموقا أ( -18شكل ) ومداخ     استغ لمثال     (   -18كل  مخارج 

 المترو 

 

 (أ -19شااك  ) سااور مدرسااي المقاادم الشااهيد أبااو  هااب خلااف ااعدا يااي بنااين :الثااانيالموقااع 

 تميز:  يو

 ب(  -19شك  )  شغال الرصيفإ ون   تعليقها استغ ل السور لصف الدراجاا أوامكانيي 

 .لتحريروالبنوك بشارع اي القرب من مواقا المصال  الحكومي -

 .القرب من الكلياا بالمنطقي -

   .محطتي المترو الواقعتين بشارع التحريرموقا المدرسي يتوسط   -

استغ ل سور المدرسي يعد خدمي لط ب المدرسي والمدارس المحيطي لتيسير الوصول الاى  -

 .الوعي بين الط ب استخدام الدراجي كوسيلي مواص ا  ونشرالمدرسي  
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 المدرسي مثال إلستغ ل سور   ( -19شكل ) المقتر    الثانيا الموق أ( -19كل )ش

 

اطا شاارع التحريار ماا موقا موقف النق  ال مااعي الرسامي الواقاا علاى تقا  :الثالثالموقع  

 مصار فاي مواقاا  عادة   فاي  بالفعا   تطبيقهاا  تم   ت ربي  وهي،  (بأ،    -20شك  )  نشارع السو ا

مثا    الحكومياي  بالهيئااا  للعااملين  االادراجا  لصاف  آمن  نمكا  تخصيص  على  اقتصرا  لكنها

 (ج-20) شاك ]18[ اسايوط الحكوميي بمحافظي أمام أحد المصال  دراجااللالمخصص موقف  ال

 الموقا:ويميز هذا  

 .توافر مساحي يمكن تخصيصها ا ارة نقطي خدمي الدراجاا -

 .انالقرب من المدخ  الخلفي ل امعي القاهرة الواقا بشارع السو  -

   .ترو البحوثالقرب من محطي م -

 .اكتوبر 6يوليو ومديني   26 ومحورالمؤ   إلى الطريق الدا ر   القرب من محور صفط   -

 

  

 المقتر   الثالثالموقا  أ( -20شكل )
وع قته بالطرق   المقتر الموقا  (  -20شكل )

 المحيطي 
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 وطاسي كوميي بمحافظيلحا  أمام أحد المصال   دراجااللالمخصص موقف  ال (ج -20شكل )

 

 تخطيط نهر الطريق   إلعادةثانيا: مقترح 

أخرى ويحاو  جزيارة وساطى غيار مزروعاي،  منطقي إلىيتفاوا عرع شارع التحرير من  

متوساطا  اويعتبار عرضامتار(  36وسيتم وضا المقتر  على جزء من الشارع يبلغ عرضاه )

تخطيطيهاا ي المقتار  إعاا ة طقاقطاع للطريق يوض  الوضا الاراهن للمن (21) للشارع. شك 

 من شارع التحرير.

 

 

 قطاع للطريق يوض  الوضا الراهن للمنطقي المقتر  اعا ة تخطيطيها من شارع التحرير  (21شكل )

 

متار، ويبلاغ  4متر بينما يبلغ في ال هاي األخارى   2.5يبلغ عرع الرصيف على أحد ال انبين  

متار شاام  مساافي 11 ااه  نماا يبلاغ فاي ااتيمتار ب  17عرع نهر الطريق في أحد اات اهاا

( قطاع للمقتر  التخطيطي لهذا ال ازء مان الشاارع لادمج 22شك  )  ال انبيي. يوض اانتظار  

 الدراجاا في شبكي المواص ا

 

 

 المقتر  التخطيطي لدمج الدراجاا في شبكي المواص ا  (22شكل )
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 وفيما يلي شر  للقطاع المقتر 

 ال انبيالطريق كرصيف للسير  جانب من جوانب    متر على ك 2تخصيص   -

متار م صاقي لرصايف الساير ال اانبي لحركاي الادراجاا ياتم تمييزهاا  2تخصيص حاارة   -

 بط ء مميز يعبر عن ذلر

لمساتخدمي  الحماياي المطلوباي وتاوفيرتخصيص مسافي نصف متر لفصا  ممار الادراجاا  -

يه يقتر  أن تثبت عل  يقي للسياراا لذلرقالدراجاا ويفض  أن يكون هذا الفاص  بارة ومانا ح

 التعاد أن يكاون فاصا  نبااتي بانف  اارتفااع حتاى ا ياتم  سم أو 50فواص  معدنيي بارتفاع  

 عليه.

متار عارع   10متر بمحاةاة فاص  الحمايي لصاف الساياراا وااحتفااظ ب    3تخصيص   -

 مخصص لحركي السياراا في ك  اإلت اهين.

 ى إلى متر واحد.طتخفيض عرع ال زيرة الوس -

 

   للتنفيذ آلياتلثا: مقترح ثا

 مراح : تنقسم الياا التنفيذ الى عدة 

ا ارة  -1 فيها  ويشترك  التخطيطيي  القراراا  المرور  مرحلي  وا ارة  ما   الحي  بالتعاون 

األهليي   اختيارال معياا  الدر  وتشم   لدمج  والمحاور  الطرق  شبكي أهم  في  اجاا 

 : المواص ا بناء على

م  يإعدا   راس • لك   موسعي  من  مروريي  يحد   اإلة حام  نطقي  نقاط  معرفي  خ لها 

مساهمي  مج  مدى  لتحديد  اليوم  ساعاا  مدار  على  المشاة  مرور  وكثافاا  المروريي، 

 الدراجاا كوسيلي مواص ا في التقلي  من ااختناقاا المروريي.

لتحد • المختارة  والمحاور  الطرق  على  الواقعي  ااراضي  استعمااا  أنسب  ي  راسي  د 

 الدراجاا. اء نقاط خدمي المواقا انش

أهم الطرق والمحاور لدمج الدراجاا في    اختياراشراك سكان المنطقي في وضا اولوياا   •

المواص ا ال معياا   شبكي  ما  بالتعاون  المنطقي  ألهالي  عم   ورش  عقد  طريق  عن 

 األهليي. 

 ومصا ر التموي .  تحديد جهاا إ ارة نقاط خدماا الدراجاا )خاص / عام / مشترك( •

 

ويمر -2 التنفيذ  )خاص/عام/  حلي  الممولي  المروروال هاا  وإ ارة  الحي  إ ارة  فيها  شترك 

التنسيق   والت مي  وجهاة  للنظافي  العامي  الهيئي  مث   الهيئاا  بعض  وقد تشترك  مشترك( 

 ويتم فيها تحديد: ما اإلستعاني ببعض الوةاراا كوةارة اإلتصااا، الحضار  

 ما تصميم الشارع. ها بما يتناسب ل انبيي وتعدي  عروضتطوير األرصفي ا  •

 تنفيذ ممراا االدراجاا واختيار الموا  واالوان المناسبي فنيا واقتصا يا  •

تأمين ممراا الدراجاا وقد تكون رصيف مرتفا أو حواجز نباتيي مرتفعي   تنفيذ حواجز •

 أو حواجز معدنيي طبقا لما يتناسب ما الشارع. 
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واضحي • افتاا  من  وضا  ومنحدراا  التقاطعااوع ماا  عند  للدراجاا  ت نبا    اسبي 

 لحدوث تصا ماا. 

المرور • إشاراا  طول    الضو يي  تعدي   على  الدراجاا  مستخدمي    الطرقلتناسب 

 . الر يسيي والمحاور

   .تنفيذ نقاط خدماا الدراجاا بمشتم تها •

ول مسار الدراجاا  وتوفير بياناا حتفعي  التطبيقاا الذكيي لإلستخدام وتأجير الدراجاا   •

الرقمييوم المنصاا  الفعلي عبر  الوقت  في  النق   الذكييو   علوماا  ما   الهواتف  بالتعاون 

 وةارة اإلتصااا. 

 

والمتابعي   -3 الصياني  ال معياا    والمسؤولمرحلي  تشترك  أن  يمكن  كما  الحي  ا ارة  عنها 

 لضمان: وتشم  م موعي من اآللياا   ااهليي بالحي

المس • على  التعد   الدر اعدم  لممر  المخصصي  السكان  حي  تعدياا  من  سواء  اجاا 

 وأصحاب المح ا وسا قي السياراا وإشغااا المح ا والباعي ال ا لين. 

أوتفكيعدم   • أو    تحرير حواجز   ر  الدراجاا وذلر بفرع عقوباا را عي  تأمين ممراا 

  ماليي.غراماا 

 

 الخالصة .5

 ها: أهمحقا ق يخلص البحث إلى عدة  

ا فاي معال اي بعاض المشااك  المرورياي مثا  لدراجاا كوسايلي مواصا ااستخدام    هم ايس -

 الكبرى.  القاهرة   المحروقاا بإقليم   نسب  وارتفاع المركباا  عد   وةيا ة  المروريي  ااختناقاا

التكاااليف وصااحيي، حيااث تحقااق التباعااد تعااد الدراجااي وساايلي انتقااال مسااتدامي ومنخفضااي  -

-ل ا حي كوروناا "كوفياد  تعرع العالم   بعدلميي  امنظمي الصحي الع  اإلجتماعي الذ  أوصت به

19". 

استخدمت الدراجي كعنصار اساساي ضامن شابكي المواصا ا فاي عادة  ول، وياتم  ورياا  -

للحاد مان أعادا  استخدامها كتطوير التقاطعااا  مشك ا  ير شبكي المواص ا بها لمعال ي  تطو

 الحوا ث واإلصاباا وتطوير أفكار صف وصياني وتأجير الدراجاا.

في مصر بشك  محدو  بسابب عادة معوقااا عمرانياي ا مستخدمي  الدراجي وسيلي مواص  -

 واجتماعيي واقتصا يي.

التغلب على المعوقااا العمرانياي لادمج الادراجاا فاي شابكي المواصا ا، فاي حا    هم ايس -

 بعض المعوقاا اإلجتماعيي واإلقتصا يي كاإلحساس باألمان والحد من الحوا ث.

دارس وال امعاا ومواقاف النقا  ال مااعي مان و ومراكز الشباب والمرتعتبر محطاا المت -

 ها في انشاء نقاط خدماا الدراجاا.تي يمكن استغ لالالعمرانيي    عناصرال  أهم 

يتطلب  مج الدراجي  اخ  شبكي المواص ا اساتغ ل بعاض المنشاآا العاماي حتاى يساه   -

 إ ارتها واإلشراف عليها من قب  اإل اراا المحليي.
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 اخاصي الحكوميي في إنشاء نقاط خدماا الدراجاا يعتبار محفازغ ل أسوار المدارس وتاس -

 والعو ة من المدرسي.ستخدام الدراجي في رحلي الذهاب  االط ب    لتش يااجتماعيا وصحيا  

استغ ل محطاا المترو في إنشاء نقاط خدماا الدراجاا يعتبر محفازا اساتخدام الدراجاي  -

 ي الرح ا الطويلي.فكوسيلي انتقال وسيطي  

راجاا ستغ ل مواقف النق  ال ماعي وخاصي اإلقليماي منهاا فاي إنشااء نقااط خادماا الادا -

 بين المحافظاا.في الرح ا الطويلي  يعتبر محفزا استخدام الدراجي كوسيلي انتقال وسيطي  

 أهام مان   ااماكن اساتحداث شابكاا الادراجااأفض     باختيار  مستخدمي الدراجاا  شراكإ -

 في شبكي المواص ا.  محفزاا لدمج الدراجاالا

وساا   تيساير   أهام مان    وتطبيقاا الهواتف الذكيايواستخدام  الترويج للدراجاا اإللكترونيي   -

 على ذلر.المواطنين   إقبالشبكي المواص ا و مج الدراجاا في 
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URBAN SUGGESTIONS FOR INTEGRATING BICYCLES 

INTO THE PUBLIC TRANSPORTATION NETWORK 

APPLICATION ON TAHRIR STREET, GIZA 

GOVERNORATE 

 
ABSTRACT 

The Greater Cairo suffers from several problems, such as traffic jams, which causes 

increasing in air pollution on one hand, and on the other hand, the congestion of 

public transportation with passengers all hours of the day lead to increasing in the 

spread of infection, especially after the world was exposed to the Corona pandemic 

“Covid-19” and the recommendations of the World Health Organization to adhere to 

social distancing to reduce the spread of infection. Bicycles are considered one of 

the sustainable & healthy modes of transportation, in addition of its low-cost and the 

positive environmental impacts of their use. Several countries have succeeded in 

integrating bicycles as an essential component of the urban transport network. In 

local level, a group of initiatives have appeared in recent years in the various 

governorates of Egypt, which encourage young people to use bicycles for exercise, 

and visiting tourist facilities, these initiatives was very popular. The research aims to 

develop urban suggestions for integrating bicycles into the public transportation 

network and facilitating their use as an alternative or intermediate means of 

transportation. The research uses the inductive-analytical method, which depends on 

studying some international experiences in the use of bicycles as a means of 

transportation, as well as conducting a field research to extrapolate the opinions of 

citizens about the obstacles and advantages of using bicycles. The research ends 

with urban suggestions deduced from the theoretical and field part and applying 

them to a part of the existing urban area in Giza Governorate. 

Keywords: Modes of transportation- Bicycles – Sustainable Mobility 


