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 الملخص 
يتناول البحث دراسة مورفولوجية منطقة القلب التجاري بدمياط دراسة ميدانية من خاللل دراسالة كالبكة 
الكوراع ، وكذلك تسليط الضوء علي خصائص العمران للكتله المبنية من حيث عدد ومساحة وكثافة الكتلالة 

 المبنية ، ثم الوقوف علي حاالت المباني أضف إلي ذلك أعمار المباني.
وسالالالالتركد الدراسالالالالة أيضالالالالااعلي المركالالالالب العالالالالام اسالالالالتخدام ا رإل بالقلالالالالب التجالالالالاري وتكالالالالم  ااسالالالالتخدام 
السالالالكني وكثافتالالاله البنائيالالالة ، واالسالالالتخدام التجالالالاري وكثافتالالاله ، وااسالالالتخدام الخالالالدمي وكالالالذلك إلقالالالاء الضالالالوء علالالالي 

 ااستخدامات الفضاءات، لتختتم الدراسة في النهاية بأهم النتائج والتوصيات . 

 خصائص العمرانالتجاري،  منطقة القلب، مورفولوجية مات المفتاحية:الكل

 
Morphology of the Commercial Heart Area in Damietta 

An Applied Study 
Summary 

The research deals with a study of the morphology of the commercial 

heart area in Damietta, a field study through the study of the street network, as 

well as shedding light on the urban characteristics of the built masses in terms of 

the number, area and density of the built mass, then standing on the conditions of 

the buildings In addition to the ages of the buildings. 

The study will also focus on the general complex of land use in the 

commercial heart and include residential use and its structural density, 

commercial use and its intensity, service use as well as shed light on the uses of 

spaces, to conclude the study in the end with the most important findings and 

recommendations. 

Keywords: morphology, Commercial Heart Area, urban characteristics. 
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 -مقدمة:
تعد مورفولوجية المدينة وتركيبها الداخلي أحالد العناصالر الرئيسالة فالي دراسالة جغرافيالة المالدن وذلالك  ن       

الالا لوئالائف المدينالة وخطالالة المبالاني، كمالا أنهالالا مالن أقالوت العوامالال  التالي تمالن  المدينالالة مورفولوجيتهالا تعالد  انعكاسا
ن اختلفالالت الدوايالالا التالالي ينئالالر منهالالا المهتمالالون بجغرافيالالة المالالدن إلالال   كخصالاليتها وتعكالالس روم المكالالان فيهالالا، وات

مهمالة تحالدد مورفولوجية المدينة، فهناك مالن يدرسالها مالن خاللل الموضالم والموقالم ومالا ينالتج عنهمالا مالن  ثالار 
، كما أن هناك من يرت أن مورفولوجية (1)نوع خطة االمتداد وأككال النمو واتجاهاته وأنواعه وكبكة الكوارع

، إال أن الثابالالت فالالي (2)المدينالالة تتضالال  مالالن خالاللل دراسالالة المبالالاني ووئائفهالالا وأعمارهالالا ومالالاده بنائهالالا وارتفاعاتهالالا
ضالمن دراسالة تخطاليط المدينالة وطالرد البنالاء واسالتعماالت دراسة عناصر التركيب العمراني والبنائي للمدينة يت

ا راضالالي، وفالالي هالالذا ااطالالار يمكالالن دراسالالة العناصالالر المورفولوجيالالة للمدينالالة والتالالي تبالالدو متداخلالالة فيمالالا بينهالالا 
 . التجاري لمدينة دمياط لقلب بحيث ال يمكن تجاهلها عند دراسة التركيب العمراني 

يعد التركيب العمراني من العناصر الرئيسية التي تكك  مورفولوجية المدن والمراكالد العمرانيالة، والتالي 
تتفاعالال  فيمالالا بينهالالا مكونالالة جغرافيالالة المدينالالة الداخليالالة لهالالذي الكتلالالة العمرانيالالة وتالالودي إلالال  فهالالم مكالالكلتها وأوجالاله 

والعمالالال . كمالالالا يعالالالد التركيالالالب القصالالالور التالالالي تعالالالون المخطالالالط نحالالالو إيجالالالاد سالالالكن أفضالالال  و يئالالالة مر حالالالة للحيالالالاه 
ا بكالالالر اا بالدرجالالالة ا ولالالال  يتبالالالاين مالالالن منطقالالالة إلالالال  أخالالالرت بتالالالأثير عالالالدد مالالالن العناصالالالر  العمرانالالالي الالالالداخلي نسالالاليجا

 الطبيعية المرتبطة بالموضم. 
 

 الخطة العمرانية :أوال 
رع يقصد بخطة المدينة الكك  الذي تأخذي الكتلة المبنية في إطارها الخارجي أو في كبكة الكوا   

. وقبي  (3)الداخلية، وتتأثر خطة المدينة بعدد من العوام  الطبيعية )مئاهر السط  وتود م اليابسة والماء(
ن المدينة يرتبط ميلدها بثلث إمكانيات تمثلت أدمياط يمكن القول  القلب التجاري لمدينةالتطرن لخطة 

ء ميناء دمياط  كميناء للملحة البحر ة في العوام  االقتصادية والسياسية والدفاعية، ومم بداية إنكا
لتكون مواقم ومراكد حضر ة، وكانت  والتجاره الدولية ئهر عدد من المواقم الجغرافية المهمة قدمت فرصاا 
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 الدراسات من مجموعة عم  بعد الدراسة منطقة اختيار تم وقد دمياط عند المدخ  الكرقي للمدينة،
 هيئة من المعتمده 2222 لعام الرقمية الخرائط من المتاحة البيانات ومراجعة للمنطقة االستككافية
 منطقة تحديد تم مراجعات عده وبعد الدراسة لمنطقة ا مث  للتحديد, ميدانياا ومراجعتها العمراني التخطيط
( الني  كورنيش)  البحر كارع غر اا يحدها إذ( دمياط لمدينة التجاري  القلب منطقة)  يلي كما الدراسة
 ميدان حت  كماالا ( دمياط – طلخا) دمياط كو ري  من طولياا  متراا  1222 بطول الني  لنهر الكرقية والضفة
 الميدان من متراا  882 حوالي مساحة الدراسة لمنطقة الغر ي الحد ليكم , المصري  البر د أمام الساعه
ا كمالل  وكارع دمياط – طلخا كو ري  يحدي للمنطقة الكمال  الحد أما, التحر ر بكارع الجنوب ناحية متجها
 من عارف السلم عبد كارع فيحدي والجنو ي الكرقي الحد أما( متراا 052) بطول عارف السلم عبد

 مساحة لتصب (, متراا  2392) بطول الغر ي الجنوب حت  القوس يكبه بكك  الكرقي الكمال أقص 
 بينهم والمقارنة الدراسة عمليات لتسهي   قطاعات ستة إل  تقسيمها تم( فداناا  818) من يقرب ما المنطقة

 مدرسة منطقة(. 1)  رقم الكك  يوضحهم كما( جنوباا وأخر ان بالوسط ومثليهما كماالا  منطقتان)  يلي كما
 فقد النواه أو الوسط منطقة أما(, منهما لك  فداناا  82,3, 128) بمساحة كماالا  والمقابر ر اإل المنعم عبد
, 55,5) بمساحة الكرقي بالجانب القديمة والسلخانة الغر ي بالجانب البحر مسجد منطقة إل  تقسيمها تم
 (.فداناا  82,2, 93) بماسحة جنوبا والموقف المعيني مسجد ومنطقة, منهما لك ( فداناا  52

 

 :الدراسة ثانيًا أهداف
 الدراسة منطقة لنواحي الحالي العمراني الوضم تقييم  
 والطرن  الكوارع وكبكة المدينة خطة حيث من المدينة مورفولوجية دراسة 
 المبني وحالة وعمر ا دوار ارتفاع حيث من العمران خصائص دراسة 

 الدراسة منطقة في العمران تطور و ين واقتصادياا اجتماعياا السكان ونمو تطور بين العلقة 
 وتحديد بها المختلفة ا راضي استخدامات أنماط علي للتعرف كام  عمراني مس  بعم  القيام 

 بها العمراني التخطيط مككلت
 مككلت ح  سبي  في المطلوبة العمراني ااحلل لعملية الداعمة والتوصيات المقترحات طرم 

 . التخطيطية المدينة
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 للمواطنين الرعاية وخدمة والملجأ المأوي  أككال من ككل يعد السكن أن في الدراسة ثالثًا :أهمية
 (1) العم  فرص وخلق للتوئيف و وابة’واستثمار

 
 

 -: البحث رابعًا مناهج
 ااقليمي المنهج The Regional Apploach الدراسة منطقة إبراد عند ا ساس هو وكان 

 .القلب لمنطقة الجغرافية الكخصية وتفسير
 المكاني التحلي  منهج Spatial Analysis  وتوضي  الدراسة منطقة تقسيم طر ق عن وذلك 

 . ومستوياتها المكانية التباينات

 فالمباني بينهم المتبادل والثأثير وااسكان السكان بين العلقة توضي  طر ق عن السلوكي المنهج 
 (2.) القديمة العمرانية المحلت في السكان بها عاش التي الطر قة عن بالكثير تخبر السكنية

 وتطو رها بها ااهتمام يتم لكي الخل  مواقم إئهار خلل من وذلك التطبيقي المنهج. 
 

 

 -خامسًا مصادر الدراسة:
 العمراني للتخطيط العامة الهيئة من الرقمية الخرائط بيانات قاعده  
 بصوره البيانات جمم من الباحثة ومكنت الرسمية البيانات أكدت التي الميدانية الدراسة  
 المحافئة بمبني المعلومات مركد في المسئولين مم الكخصية المقابلت 
 مهمة بيانات من بها جاء ما وتحلي  االستباينة تطبيق. 
 برنامج استخدام arc view  التجاري  للقلب  مكانية بيانات قاعده لتكو ن  

 
 
 
 
 

 

                                                 
1- Willough K., et Al.: The Geography Of Housing in the Atlanta Region... (July2004),P.33.  
2 -Hammersley , Alan, Towns and Towns live , farrold&Sons Ltd ,London,P.5. 
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 : السابقة الدراساتسادسا 
 حئيت مدينة دمياط بالعديد من الدراسات الجغرافية التي يمكن 

 إذ ال توجد دراسات تناولت هذا الموضوع سوي ’فتكاد تكون قليلة   من حيث موضوع الدراسة -1
وقد تناولت ’عن الخصائص العمرانية لمدينة ا حمدي (1)(1385دراسة أحمد حسن إبراهيم ) -

وخصائص التطور العمراني ، والخصائص ’تلك الدراسة خصائص البيئة الطبيعية 
 وخصائص التركيب الوئيفي واالجتماعي بقسمي بوالن والدمالك .’الديموغرافية 

 دولة في الحضر ة للمراكد الداخلي التركيب عن( 2)(6991)الجحيدلي حمود مشعل دراسة -
 سكان دراسة إلي تطرن  ثم, الداخلي التركيب لضوابط الدراسة هذي تعرضت وقد’ الكو ت
 الذي العاملي التحلي  أسلوب مستخدماا الحضر ة للبيئة الداخلي والتركيب’ الحضر ة المراكد
 . الداخلي تركيبها تفسر عوام  بستة خرج

 من بالمملكةا ردنية مأدبا لمدينة الداخلي التركيب عن(3)( م2228) الليمون  سامي دراسة  -
 بلدان في أخري  دراسات نتائج ببعإل نتائجه ومقارنة العاملي التحليلي نتائج عرإل خلل
 . ونامية متقدمة

 بالمملكة عرعر لمدينة الداخلي التركيب عن(4)( ه1825)غرابية مصطفي خليف دراسة -
 ا راضي واستعماالت الداخلي التركيب في الموثره العوام  وتناولت ، السعودية العر ية

 الخصائص دراسة تناولت وقد فيه السكانية الخصائص المكانية للبنية المستقبلية والتوجهات
 البنية وكبكات الخطة دراسة إلي تطرن  ثم(’ تركيبأ – كثافة – تود عاا ) بالمدينة السكانية

                                                 
فسم الجغرافية بجامعة الكويت والجمعية الكويتية ’رسائل جغرافية ’الخصائص العمرانية لمدينة األحمدي ’أحمد  حسن إبراهيم – 1

 م.1991’الكويت 99العدد ’
غير ’دكتوراه ’دراسة في السكن والسكان ’التركيب الداخلي للمراكز الحضريةفي دولة الكويت’د الجحيدلي مشعل حمو – 2

 .1991’جامعة القاهرة ’كلية األداب ’مقدمة إلي قسم الجغرافيا ’منشورة
كلية الدراسات ’فيا مقدمة إلي قسم الجغرا’ماجستير غير منشورة’التركيب الداخلي لمدينة مأدبا ’سامي محمد عوض الليمون – 3

 م.2001’الجامعة األردنية ’العليا
 ه.1121’العدد الرابع’مجلة الدارة ’التركيب الداخلي لمدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية ’خليف مصطفي غرابية – 1
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 دراسة ثم’ العكوائية والمناطق’ ا راضي واستخدامات, العمراني التركيب وجوانب’ ا ساسية
 . والعمرانية السكانية الخصائص بين االرتباطية العلقة

 

 :منها المدينة تناولت التي الدراسات بعإل هناك (دمياط مدينة)الدراسة منطقة حيث من -2
 الدراسة تلك تناولت وقد ، المدن جغرافية في دراسة وكانت 1308 عام المطري  خالد السيد دراسة -

 – التود م – النمو) سكانها دراسة ثم ، العمراني وتطورها ونكأتها دمياط لمدينة والموضم الموقم
 والتركيب ا رإل استخدام حيث من المدينة مورفولوجية ثم ،1322 تعداد حتي(  التركيب
 .(6)ااقليمية ووئائفها المدينة إقليم تحديد ثم ، والتخطيط الوئيفي

 العكوائية للمناطق  2229 ،عام حسانين محمود محمد هدي ، صقر السيد كفيق مجدي دراسة -
 .(2)المناطق لتلك ا ساسية والبنية السكانية الخصائص علي التعرف خلل من دمياط في

 دراسة" دمياط لمدينة السكاني التركيب من أنماط عن1380 عام الهنداوي  العد د عبد محمد دراسة -
 التعرف خلل من ، دمياط مدينة في ا رإل استخدام عن دراسته كذلك 1383 ،عام"(3)جغرافية
 الموثره والعوام  الموقعي، وتركدها(  الخدمات’ السكن’ االنتاج)ا رإل استخدامات أنماط علي
 .(4)ا راضي استخدامات في

 اادار ة التعديلت ثأثير علي التعرف خلل من’ دمياط مدينة سكان عن محمود سيد علء دراسة -
 .(5()م2222-1332) الفتره خلل وخصائصهم’  نموهم ومعدالت’  السكان نمو في

 صلم ودراسة’ (1) 1331 عام دمياط محافئة عن الدين علء دراسة ضمن دمياط مدينة جاءت كما
 عام وسوهاج دمياط بمحافئتي البكري  االستغلل أنماط بعإل علي وتأثيرها التر ة عن عماكة

                                                 
كلية األداب ’الجغرافيا مقدمة إلي قسم ’دكتوراه غير منشورة –دراسة في جغرافية المدن  –السيد خالد المطري , مدينة دمياط – 1

 م .1991’جامعة القاهرة’
دراسة جغرافية ألهم الخصائص السكنية  –المناطق العشوائية في دمياط ’هدي محمد محمود حسانين ’مجدي شفيق السيد صقر –  2

 م.2003يناير ’ 91العدد ’سلسلة الدراسات الخاصة ’ والسكانية  معهد البحوث والدراسات العربية 
’ العدد التاسع ’مجلة كلية التربية بدمياط ’ دراسة جغرافية ’انماط من التركيب السكاني لمدينة دمياط ’محمد عبد العزيز الهندواي  - 3

 م1999’الجزء األول 
 م.1999’بحث غير منشور ’دراسة جغرافية ’استخدام األرض في مدينة دمياط ’محمد عبد العزيز الهندواي  - 1
 م.2009’جامعة اإلسكندرية ’مجلة كلية األداب ’دراسة جغرافية ديموغرافية ’سكان مدينة دمياط ’مود عبدهللا عالء سيد مح – 1
مقدمة إلي ’ دكتوراه غير منشورة ’ دراسة في جغرافية التنمية اإلقتصادية  –محافظة دمياط ’عالء الدين حسين عزت علي شلبي  – 1

 م.1991’سكندرية جامعة اإل’كلية األداب ’ قسم الجغرافيا 
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 ودراسة’(3) م2222 عام دمياط محافئة في الكهر ائية الطاقة عن الجمال ياسر ،ودراسة(2)م2225
( 1)م2220 االقتصادية التنمية في ودورها دمياط محافئة في النق  جفرافية عن العاطي عبد عطية حسين

 .(1)م2219 الحضري  العمران جغرافية في دراسة دمياط لمدينة الداخلي التركيب ككري  وليد ودراسة ،
 

 
 2222الدراسة لمنطقة فضائية مرئية

                                                 
ماجستير غير منشورة ’التربة وتأثيرها علي بعض أنماط اإلستغالل البشري في محافظة دمياط ’ صالح معروف عبده عماشة  – 2

 م.1991’جامعة الزقازيق ’فرع بنها  –كلية األداب ’مقدمة إلي قسم الجغرافيا ’
مقدمة ’دكتوراه غير منشورة ’دراسةفي الجغرافية االقتصادية ’ة دمياط الطاقة الكهربائية في محافظ’ياسر إبراهيم محمد الجمال  – 3

 م.2001’ جامعة المنوفية’كلية األداب ’إلي قسم الجغرافيا 
ماجستيرغير منشورة ,مقدمة إلي ’جغرافية النقل في محافظةدمياط ودورها في التنمية اإلقتصادية’حسين عطيه عبد العاطيموسي – 1

 م.2009’جامعة اإلسكندرية ’األداب كلية ’قسم الجغرافيا 
التركيب الداخلي لمدينة دمياط دراسة في جغرافيةالعمران الحضري باستخدام نظم المعلومات ’ وليد شكري عبد الحميد يوسف– 1

 .2013جامعة المنصورة,’كلية األداب ’مقدمة إلي قسم الجغرافيا ’دكتوراه غير منشورة ’ الجغرافية
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 .0202 الميدانية للدراسة وفقا المناطق حدود+  العمراني التخطيط هيئة, الدراسة لمنطقة الرقمية الخريطة/ المصدر

 

: وقد تناول البحث بالدراسة الموضوعات التالية  
 .الشوارع شبكة  -:أوال
لمالا لهالا مالن أهميالة بالغالة، لكونهالا أدوات  العمالرانتعد كبكة الطرن والكوارع ا داه الفاعلة في تحديد كفالاءه   

ورده بالكالالائن الحالال  التالالي تصالال  حيالالث تمثالال  الكالالوارع بمثابالالة الكالالرابين وا  العمالالرانفصالال  ووصالال  بالالين قطالالم 
 .(1) نحاء الكتلة العمرانيةألكافة  هالحيا
 

                                                 
            ، يحدددددي علددددد  الغامددددددي ، التخطددددديب العمراندددددي واثدددددرة فدددددي برندددددام  الددددددفاع ، جامعددددده االميدددددر ندددددايف                                              ( احمدددددد كمدددددال عفيفددددد  1)

 م  2010،   31،  ص 11للعلوم االمنية ، الرياض ، ص
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  (.العرضى المقطع – الطول – المساحة) الشوارع شكل خصائص :(1)
وارع مساحة  نمط المفتوحة والمناطق المبنية والكتلة هي وُتكك ِّ  ،(المر م المتر) بوحده تقاس: الشَّ

 جوده ارتفعت" الكوارع مساحة" نسبتها دادت فكلما داخله؛ الجوده حالة اأيضا  وتعكس العمراني، النسيج
 .والعكس العمراني النسيج

 الخر طة خلل من الدراسة بمنطقة الكوارع قياس تم, الطولي بالمتر تقاس:  الشوارع لاطو ا
 .2222 لعام لدمياط التجاري  القلب لمنطقة الرقيمة

 ليكون ( بالمتر) أطوالها عل ( مر م بالمتر) الكوارع مساحة بقسمة ُيحسب :ةالعرضي طعاالمق
 المصري  الكود حسب للمباني الرأسية التَّعلية إمكانية عل  المتغير هذا رو وك ،(طولي متر/ 2م) تمييدها

 .الكارع داخ  والمرور الحركة مرونة ومدت ،(الكارع عرإل ونصف مره) البناء في
 

 :الدراسة بمنطقة وكثافتها الشوارع شبكة(: 0)
 المبنية للكتلتين تقدمه لما ما، لمنطقة العمراني التككي  في والموثر ا ول الفاع  الكوارع تعد
 سليمة بعلقات المدينة عناصر وتنئيم المدينة، في المرور ة الحركة وأمان إنسيابية تحقيق من والعمرانية

 المكاي بمسارات أو( Vehicular Paths) المركبات بمسارات سواء بينها التحركات حجم لتقلي  اوئيفيا 
(Pedestrian Paths) (1)). 

 القلب قطاعات مساحة جملة ثلث من يدنو بما( افدانا  128,9) إل  للكوارع الكلية المساحة تص 
 الثلث من  كثر المناطق ببعإل الكوارع مساحة فيه ترتفم الذي الوقت وفي ،(%92,0) لدمياط التجاري 

 ر اإل المنعم عبد مدرسة منطقة تليها ،المنطقة مساحة جملة من( %95,1) البحر مسجد بمنطقة كما
)  القديمة والسلخانة الموقف, المعيني مسجد منطقة من بك  الثلث من اقترب فيما (,%98,2) بنسبة
 إل  منسوبة كوارع مساحة نسبة بأق  المقابر منطقة ثم, التوالي عل  منهما لك ( % 91,1, 91,2, 91,9
ا لتسج ( %22,8) المنطقة مساحة خمس قليلا  تجاود بمقدار نفسها المنطقة مساحة  عن طفيفاا انخفاضا
 (. 1) رقم جدول أنئر, الدراسة لمنطقة العام المتوسط

 
 
 

 
                                                 

 .230، اإلسكندرية، ص 1991ول ، .فاروق عباس حيدر، تخطيب المدن والقرى، منشأة المعارف، الطبعة األ - ( (1)
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 م0202لدمياط التجاري بمناطق القلب شبكةالشوارع خصائص(1)رقم جدول

 القطاع

المساحة 

 المساحة الشوارع الكلية
النسبة من المساحة 

 الكلية

 % فدان متر مربع عرض )م( طول )م( عدد فدان

 3323 .372 76573 0 33053 035 0.25 منطقة السلخانة القديمة

 3023 3520 83695 925 37783 783 0020 منطقة مسجد البحر

 .332 023. 350005 023 5758. 859 8527 منطقة الموقف

 3323 .3.2 03353 .02 5890 390 3525 منطقة مسجد المعيني

 28.. 3528 83387 023 37333 093 8725 منطقة المقابر

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 .392 3020 395.68 925 35970 3373 35925 رياض

 3526 3.823 0385.6 0 356059 9560 938 الجملة

 .للباحث والكثافات والنسب م،2020 عام الدراسة لمنطقة الرقمية الخريطة عل / اعتمادًا الباحث عمل: المصدر 

 الكوارع أطوال تباينت ،(اكيلومترا  120,2) إل  المنطقة بقطاعات الكوارع أطوال جملة تص  كما      
 أطوالها جملة ر م من  كثر الحركة ومسارات الكوارع أطوال ارتفعت حيث منها ك  لمساحة وفقا
 الدراسة عل  بناءا  ر اإل المنعم عبد مدرسة بمنطقة تسميتها تم والتي مساحة المناطق بأكبر( 2889%)

 الموقف بمنطقة نسبتها بلغت حين في ،المدرسة هذي بوجود المنطقة تكتهر إذ, عملها تم التي الميدانية
 تحتوي  ولكن, الكلية المساحة حيث من الثالثة بالمرتبة تقم المنطقة هذي أن من الرغم عل ( 13,2%)

 الت  الرقمية الخر طة عل  بناءا  الكوارع أعداد حساب تم( ) كارع 828) بلغ الكوارع من كبير عدد عل 
 بالترتيب المقابر و البحر مسجد منطقة من ك  تأتي ثم(. واحده وحده ال  تقاطم ك  مم الكوارع تقسم
 عل  منهما لك ( كارع 589, 289) كوارع أعداد بإجمالي( %15,2, 15,5) بنسب والرابم الثالث
 ومنطقة( %12,2) بنسبة القديمة السلحانة منطقة من ك  يأتي وا خيره ا خيره قب  وبالمرتبة.  التوالي
(. %3,1) دمياط لمدينة التجاري  بالقلب الكوارع اطوال جملة عكر من أق  بلغت بنسبة المعيني مسجد
 (.2)  رقم كك  أنئر
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 دمياط لمدينة التجاري بالقلب الشوارع شبكة خصائص( 2 ) رقم شكل

 0202 عام

 .م2020 عام الدراسة لمنطقة الرقمية الخريطة عل / اعتمادًا الباحث عمل: المصدر 

 

 انخفإل, الدراسة بمنطقة للكارع( عرضي متر 5) الدراسة بمنطقة الكارع لعرإل العام المتوسط بلغ    
 بهمها العرإل متوسط بلغ إذ العام المتوسط عن ر اإل المنعم عبد ومدرسة البحر مسجد منطقة من بك 
 عروضها بلغت كوارع ويحتويان الكورنيش منطقة عل  المنطقتين هاتين وجود من الرغم عل ( متر 8,3)

 ذات المنطقة بمنتصف الواقعه خاصة بالمنطقتين الداخلية الكوارع ولكن الواحده للحاره امتار سبعة
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 منها كبير جدء استغلل عل  فضل أقص  بحد( أمتار 5 و 9,5) بين محصوره منخفضة كوارع عروإل
 المحال اصحاب تدخ  بفع  أخرت  مره العروإل تقلي  عل  يعم  مما التجار ة السلم وعرإل لفرش

 هذي من بكثير المرتج  السير اعاقة هذا تجاود عن فضلا , بالسيارات السير حركة ون يع مما التجار ة
 او غذائية سواء التجار ة السلم عرإل مناطق داخ  والمكتر ن للبائعين الكديد ااددحام نتيجة الكوارع
 المتوسط مم كوارعها بعروإل القديمة السلخانة منطقة تساوت فيما, واالنتيكات ا ثاث مث  معمره سلم
 بثلثة دمياط بمديمة التجاري  للقلب العام المتوسط الكارع عرإل وتجاود(, متر 5) الدراسة لمنطقة العام

 و والثانية لألول ( % 5,1( )المعيني مسجد ومنطقة والموقف, المقابر)  الترتيب عل  وهي مناطق
 . بها الميادين من عدد ووجود الني  ونهر الكورنيش عل  المنطقة إطلل نتيجة للثالثة( 5,2%)
  

 للكوارع العامة بالكثافة أحدهما يتعلق الكوارع كثافة من نوعين إل ( 2)  رقم الجدول يكير
 اا متر  250,8 بالمنطقة العام متوسطها يص  والذي ،(فدان/ الطولي بالمتر) النطاقات لمساحة بالنسبة
/ المر م بالمتر) نطان بك  والمساحة علقتها إل  الكوارع لكثافة الثاني النوع يكير بينما, فدان لك   اا طولي
 (. فدان/ اا مر ع اا متر  1283) إل  العام متوسطه يص  والذي( فدان

 
 دمياط لمدينة التجاري بالقلب الشوارع شبكة كثافة(  2) رقم ولدج

 0202 عام

 القطاع

 الكثافة شبكة الشوارع المساحة الكلية

 متر مربع/ فدان متر طولي/ فدان (.مساحة )م طول )م( فدان

 3357 7323. 76573 33053 0.25 منطقة السلخانة القديمة

 3963 35527 83695 37783 0020 منطقة مسجد البحر

 3335 0728. 350005 5758. 8527 منطقة الموقف

 3339 0.27. 03353 5890 3525 منطقة مسجد المعيني

 508 38628 83387 37333 8725 منطقة المقابر

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 3930 5.25. 395.68 35970 35925 رياض

 3.85 0629. 0385.6 356059 938 الجملة

 .للباحث والكثافات والنسب م،2020 عام الدراسة لمنطقة الرقمية الخريطة عل / اعتمادا الباحث عمل: المصدر 
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 :للشوارع العامة الكثافة-3
 
وارع كثافة (أ)  وكلما ،(بالفدان) المساحية الوحدة في الشوارع أطوال بجملة عنها ُيـعبَّـر: الشَّ

ر كلما الكثافة ارتفعت  .بالمنطقة العمران جودة على ذلك يؤش ِّ
 

 التجاري  القلب مناطق لمساحة بالنسبة( الطولي بالمتر) الكوارع لكثافة العام المتوسط سج 
 ,بمنطقتين عنه وانخفإل المتوسط هذا عن مناطق ثلثة ارتفعت وقد ،(فدان/ اطوليا  امترا  250,8) لدمياط
 :التالي النحو عل  لدرجتها وفقا ثلث مستويات إل  بتقسيمها للكوارع العامة الكثافة من ك  تناول ويمكن

 بها ارتفعت فقط واحده منطقة الفئة تلك ضمت (:فدان/ طولي متر 322 من أكبر) األولى الفئة
 أطوال وتص  ،(افدانا  55,5) امساحته ةوالبالغ البحر مسجد بمنطقة جاء لها، مستوت   عل  الكوارع كثافة

  .(فدان/ اطوليا  امترا  922,2) ابه الكوارع كثافة بلغت ثم ومن ،(كم 12,0) إل  اداخله الكوارع
 في الفئة تلك تالمثَّال  (:فدان/ اطوليً  امترً  322 -052 بين تتراوح شوارع كثافة) الثانية الفئة

 ا،تقر با  فدان 128 إل  امساحته تص  تيوال ر اإل عبدالمنعم مدرسة منطقة ه  ا ول  ,مناطق أر عة
 نحو المساحته بالنسبة الكوارع كثافة ككلت وبالتالي ،(كم 92,5) إل  اداخله الكوارع أطوال وتبلغ

 طولياا متراا 221,9) كوارع كثافة مسجلة القديمة السلحانة منطقة كانت فيما ،(فدان/ اطوليا  امترا  232,3)
 19,2) الكوارع أطوال بلغت حين في ،(فدانا 52) إل  تص  المنطقة ةمساح أن بالقول جدير (,فدان لك 
 الثالثة بالمرتبة الموقف منطقة وتأتي بهما، متوسط مستوت  الكوارع كثافة بلوغ عل  أثَّالر الذي ا مر( كم

 كثافة سجلت قد المنطقة تلك أن العلم مم( فدان لك  متراا 252,8) بلغ كوارع كثافة معدل الفئة بتلك
 ا خيره وبالمرتبة, الفدان ف  فقط واحد بمتر الدراسة لمنطقة العام متوسطها عن قليل انخفضت كوارع
 (. للفدان طولياا متراا 252,2) كوارع كثافة بمعدل المعيني مسجد منطقة تأتي الفئة هذي داخ 

 ،فقط واحده منطقة الفئة هذي تضم (:فدان/ اً طولي اً متر  052 من أقل شوارع كثافة) الثالثة الفئة
 تعد المنطقة أن ُيالذكر ،(فدان/ اطوليا  امترا  180,8) إل  بها الكوارع كثافة تص  حيث المقابر منطقة هي
  .(افدانا  82,3) إل  لتص  امساحته ترتفم والذي بالمساحة الدراسة منطقة مناطق أكبر ثاني

, بالفدان دمياط لمدينة التجاري  القلب مساحة داخ  مساحتها حيد حسب الكوارع كثافة بدراسة أما
 بمنطقة المعدل هذا انخفإل(, فدان لك  مر عاا  متراا 1283) قدرت الكثافة لهذي عام متوسط سجلت فقط

 منسوبة لمساحتها بالنسبة كوارع كثافة معدل أق  المقابر منطقة سجلت فقد, العام المتوسط عن فقط واحده
 تأتي, المدروسة المنطقة مناطق بباقي ارتفعت كما(, فدان/ مر عاا  متراا  358) بالفدان المنطقة لمساحة
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 ر اإل عبدالمنعم مدرسة منطقة ثم(, للفدان 2م 1809) كثافة بمعدل البحر مسجد منطقة بمقدمتهم
ا علواا  المعدل بنفس المناطق بقية تقر باا وتتساوت ( فدان لك  مر عاُ  متراا  1895)  طفيف بكك  وانخفاضا
 القديمة السلخانة منطقة و الموقف, المعين  مسجد من لك ( للفدان مر عاا  متراا  1922, 1912, 1918)

 (.3) رقم كك  انئر, التوالي عل  منهما لك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لمدينة التجاري القلب مناطق الشوارع شبكة كثافة( 3 ) رقم شكل

 0202 عام دمياط

 .للباحث والكثافات والنسب م،2020 عام الدراسة لمنطقة الرقمية الخريطة عل / اعتمادًا الباحث عمل: المصدر 

 :المبنيَّة للكتلة بالنسبة الشوارع كثافة( ب)
 الكوارع كثافة) سابقتها من أوقم داللة المبنيَّة( الكتلة) للمساحة بالنسبة الكوارع كثافة تالعطي قد

 فإن وبالتالي مستغلة غير وأخرت  فضاء مناطق عل  الدراسة منطقة وي تحت إذ ؛(لمنطقةا لمساحة بالنسبة
م المساحة اجمالي بالنسبة الكثافة قياس  رثُيالو  المبنية للمساحة بالنسبة تناولها أن وديب عامة، صوره يقالد ِّ



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            921

      ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                   م    0202 -يرينا/  السابع عشرالعدد  
 

 النسيج نمط خلله من ُيالستكف   أيضا ب  الطولية؛ الكوارع من مر م بالمتر المبنية الكتلة نصيب عل 
 المعايير إحدت تعد والتي المبنيَّة، الكتلة وتقسيمات قطم وتحدد الكوارع تالبي ِّن حيث ،منطقة بك  العمراني

 بمنطقة المبنية الكتلة مساحة تص  الذي الوقت في هذا ما، لمنطقة العمران تصنيف يتم خللها من التي
 الكوارع لكثافة العام المتوسط ويص  ،(افدانا  218) تقر با تعادل( مر م متر ألف 838,8) إل  الدراسة
يان هذا وفي مبنِّالي، مر م متر مائة لك  مترا عكر أثن  إل  المبنية للكتلة بالنسبة  كثافة تقسيم يمكن الس ِّ
وارع  :التالي النحو عل  المبنية الكتلة لمساحة بالنسبة الكَّ

 مقدمتها في أتيت (:مبنِّـي مربع متر 122/ طولياً  متراً  10 من أكبر شوارع كثافة) األولى الفئة
 مستغلة كبير مساحات وجود نتيجة بالمنطقة المبنية الكتلة مساحة انخفاإل إل  هذا و رجم المقابر منطقة
 ،البحر مسجد منطقة تليها( مبني 2م 122 لك  طولياا  متراا  12) للكوارع الكثافة معدل بلغ فقد, كمقابر
 به ترتفم و ذلك ،(مبني 2م 122/ طوليا امترا  12,8) المبنية للكتلة بالنسبة الكوارع كثافة به بلغت حيث
 مر م متر مائة لك  طولي نصف إل  يص  بفارن  الدراسة منطقةب العام متوسطها عن الكوارع كثافة
 انئر(, مبني 2م 122/ اطوليا  امترا  12,2) تص  بكثافة ر اإل المنعم عبد مدرسة منطقة يليها, مبني
 (.8)  رقم جدول

 
 المبنية الكتلة لمساحة بالنسبة الشوارع كثافة( 4 ) رقم جدول

 0202 عام دمياط لمدينة التجاري بالقلب

 القطاع

مساحة الكتلة 

 المبنية
أطوال 

 الشوارع
كثافة الشوارع بالنسبة للمساحة 

 المبنية

 .م355متر طولي/  متر طولي (.المساحة )م

 .332 33053 .3.38572 منطقة السلخانة القديمة

 3.29 37783 33993020 منطقة مسجد البحر

 3526 5758. 35.57920 منطقة الموقف

 3525 5890 5650825 منطقة مسجد المعيني

 3725 37333 35380020 منطقة المقابر

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 .3.2 35970 9575925. رياض

 3.25 356059 858859 الجملة

 .للباحث والكثافات والنسب م،2020 عام الدراسة لمنطقة الرقمية الخريطة عل / اعتمادا الباحث عمل: المصدر 
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ـي مربع متر 122/ طولياً  متراً  10 -11 بين تتراوح شوارع كثافة) الثانية الفئة  تقم (:مبنِّ
 متراا  11,2) المبنية للمساحة بالنسبة بها الكوارع كثافة معدل سجلت إذ الفئة، بتلك فقط واحده منطقة
 (.فداناا  23) بها المبينة الكتلة مساحة تبلغ إذ القديمة السلخانة منطقة وهي ،(مبنِّالي مر م متر 122/ طولياا 
 .(8)  رقم كك  أنئر

 
ـي مربع متر 122/ طولياً  متراً  11 من أقل شوارع كثافة) الثالثة الفئة  منطقتين تجاء (:مبنِّ

)  بلغ كثافة بمعدل الموقف منطقة ا ول  المبنية للمساحة بالنسة الكوارع كثافة فيه انخفضت الفئة بتلك
 مستوت  عل  معدل بأدن  المعين  مسجد منطقة والثانية( مبني مر م متر122 لك  طولي متر 12,0
  طوال النسبي للنخفاإل نئرا (مبن  2م مائة/ طولي متر 12) كثافتها بغلت إذ المدروسة المنطقة
 .المبنية ابمساحته مقارنة اداخله الكوارع

 
 يتض  المبنية الكتلة ومساحة الكياخات لمساحة بالنسبة الكوارع كثافتي وبمقارنة القول خلصة

 منطقة من ك  جاء فقد كوارعها، كثافتي لدرجة اوفقا  الكياخات ترتيب في كبيره اختلفات وجود عدم
 أو صغر مم الكوارع أطوال ارتفاع أن إل  يكير الذي ا مر وهو .ا ول  المرتبة ليحت  البحر مسجد
الالط غر عل  للكك مجاال يدع ال بما ُيالَدل ِّال ُ  الكياخة مساحة توس   .العمرانية ا راضي( قطم) تقسيمات صِّ
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 المبنية الكتلة لمساحة بالنسبة الشوارع كثافة( 4 ) رقم شكل

 0202 عام دمياط لمدينة التجاري بالقلب
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 -خصائص العمران القلب التجاري بمدينة دمياط :  -ثانيا:
 ويمكن واحده واقتصادية واجتماعية وهندسية بيئية خصائص يجمم حيد وأ منطقة هو العمراني النمط  

 مساكن فيها تكترك التي الصفات, (1)متكابهة واقتصادية واجتماعية عمرانية خصائص"  نهأب القول
 ااناره في النقص وتكم  المسكن داخ  الحياه وسائ  في النقص: دالتهاإ واللدمة المتدنية حياءا 

 واختفاء النقي، الهواء ونقص الطبيعية التهوية وعدم ليهإ الكمس كعةأ وصول وقلة المسكن داخ  الطبيعية
 البلوك تعر ف يمكن .(2)كافية صحية ومطابخ مياي دورات وجود وعدم الجيران، بين والعدل الخصوصية

 الحدود االعتبار في و وخذ الجهات جميم من والكوارع بالطرن  محاطة رإلا  من مساحة بأنه السكني
 .(3)الطرن  كبكات غياب حالة في البلوكات تحديد عند االرإل لسط  الطبيعية

 وعدد مبانيها : مساحة الكتلة المبنية -1 
 العمران مئاهر جميم يكم ( اا مبن 0382) دمياط لمدينة التجاري  القلب داخ  المبنية الكت  أعداد بلغت  

 ودور والحكومية الخدمية المباني مث  اخرت  استخدامات تستخدم سكنية وغير سكنية مباني من الموجوده
 التجاري  القلب أن توضي  من البد وهنا بالمنطقة الموجوده التجار ة المحلت عن فضلا , وغيرها العباده
 ( 5) رقم صوره ,لها امقرا  السكنية للمباني ا رضية الطوابق تتخذ مختلفة تجار ة محاالا  يحوت  للمدينة

 
 
 
 
 
 
 

 دمياط لمدينة التجاري  بالقلب السكنية بالمباني األرضية األدوار استخدام اشكال(  5) رقم صورة
 .2020 ومارس يناير( التجاري دمياط قلب, ) الدراسة لمنطقة الميدانية الدراسة/ المصدر 

                                                 
أشرف السيد البسطويسي، نحو منه  لتقييم الخصوصية في البيئة العمرانية من خالل القوانين والتشريعات، دكتوراه غير منشورة، - 1

 .30، ص 2001قسم العمارة، كلية الهندسة جامعة القاهرة، 

 .11، ص 1999، 1أحمد خالد عالم وآخرون، تجديد األحياء، مكتبة االنجلو المصرية، ط- 2

 .90، ص 2013عبد الرحيم قاسم قناوي، العشوائيات مشاكل وحلول، األنجلو المصرية، - 3
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 بمجموع( %91,5) بنسبة المدروسة بالمنطقة المباني أعداد ر اإل المنعم عبد مدرسة منطقة تصدرت 
 عل  يحتوت  حيث الثالثة بالمرتبة البحر مسجد منطقة ثم(, %29) بنسبة الموقف منطقة يليها مبناا  2822

 بنسبة القديمة السلحانة منطقة ثم, التجاري  القلب مباني جملة من( %15,1) بنسبة( مبن  1122)
 جملة عكر تتجاود لم بنسبة المقابر منطقة ئهرت ا خير قب  وبالترتيب, المباني جملة من( 18%)

( فقط مبناا  551) مباني بمجوع المعيني مسجد الدراسة مناطق أق  وأخيرا( %3,1) التجاري  القلب مباني
 (.5)  رقم جدول. المنطقة مساحة صغر إل  هذا و رجم

 لمدينة التجاري بالقلب المبنية الكتل ومساحة عدد(  5جدول رقم )

 0202 عام دمياط

 القطاع

 المباني

 العدد
 المساحة

 (.)م
متوسط 

 (.)م المساحة

 33320 3.3857 3569 منطقة السلخانة القديمة

 33026 339930 .337 منطقة مسجد البحر

 35523 35.570 3675 منطقة الموقف

 36628 56508 003 منطقة مسجد المعيني

 39023 353807 .65 منطقة المقابر

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 35323 95759. ..9. رياض

 33625 858859 6785 الجملة

  .م2020 عام الدراسة لمنطقة الرقمية الخريطة عل / اعتمادًا الباحث عمل: المصدر 

بدراسة موكر مساحة الكتلة المبنية بك  مناطق القلب التجاري, اتض  تصدر منطقة مدرسة عبد     
( وجدير بالذكر توضي  اتخاذ المناطق نفس الترتيب العام %20,8المنعم ر اإل مناطق الدراسة بنسبة )

ا منطقة الموقف من حيث نسبة المساحة (, حت  %21,5) لنسب ا عداد, إذ يأتي بالمرتبة الثانية أيضا
(, ومن جهة أخرت يمكن %12,3المنطقة ا خيره وهي مسجد المعيني بأدن  نسبة لمساحة الكتلة المبنية )

دراسة المساحة من حيث متوسط مساحة المبن , إذ بلغ المتوسط العام للمنطقة المدروسة ) القلب 
وسط مساحة للكتلة المبنية بلغت متراا مر عاا, تتصدرها منطقة مسجد المعيني بأكبر مت 100التجاري( 

( ثم منطقة مسجد البحر الواقم عل  الكورنيش بمتوسط 2متر 185,1( تليها منطقة المقابر )2م100,8)
(, 2م119,5متراا مر عاا( للمبن  الواحد, وبالمرتبة الرابعة تأتي منطقة السلخانة القديمة ) 115,0مساحة )
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متر مر م( وأخيراا أق  متوسط مساحة للكت  المبنية 123,1وبالترتيب الخامس وجدت منطقة الموقف )
( و رجم هذا نتيجة كبر 2م129,1سواء سكنية أو غير سكنية ئهرت منطقة مدرسة عبد المنعم ر اإل )

 (. 2كثافة الكت  المبنية بالمنطقة مما جاء عل  حساب مساحة المبنة نفسه. كك  رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 بالقلب المبنية الكتل مساحة ومتوسط المباني عداد( أ2كك  رقم ) 

 0202 عام دمياط لمدينة التجاري

  .م2020 عام الدراسة لمنطقة الرقمية الخريطة عل / اعتمادًا الباحث عمل: المصدر 
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 درجات الكثافة البنائية:2-
 النطان مساحة عل  مر مال بالمتر المباني مساحة قسمة ناتج إل  البنائية الكثافة تعبير يكير

 تختلف إذ الكثافة عن واقعية داللة الموكر هذا يعطي ال قد لكن ،(فدان/ مبنِّي مر م متر) بالفدان
 إل  مضافة رأسية بنائية كثافات يتحم  النطاقات من  ي المساحي الحيد فإن وبالتالي المباني ارتفاعات
 عن وضوحا أقرب صوره اعطاء هنا العامة البنائية الكثافة بتناول االكتفاء أن إال العامة، البنائية الكثافة
 متر) ااجمالية البنائية للكثافة عامة صوره تقديم عن فضل هذا العناصر ة، وتككيلته العمراني النسيج
 التحاري  القلب بمناطق البنائية الكثافة يوض  الذي(  ) الجدول يوضحه لما وفقا ،(فدان/ مبنِّي مر م

 (.فدان لك  مبناا )  العددية البنائية الكثافة عل  الضوء تسليط عن فضلا . 2222 عام لدمياط
 

 :العامة البنائية الكثافة -أ
 المباني لجملة وذلك( فدان/ 2م 2152) إل  الدراسة بمنطقة البنائية للكثافة العام المتوسط يص 

 أن العلم مم ا،وانخفاضا  اعلوا  المتوسط هذا حول الدراسة مناطق كافة تفاوتت وقد السكنية، وغير السكنية
 في انسبيا  تنتئم و هذا ،(فدان/ 2م 1102) عن النطاقات من بأي   تنخفإل لم المباني لجملة البنائية الكثافة

 البنائية الكثافة بها ترتفم فقط واحده منطقة( المرتفم) البنائية للكثافة ا ول المستوت  يضم ثلث، مستويات
 بين ما البنائية الكثافة به تتراوم( المتوسط) الثاني المستوت  حين في ،(فدان/ 2م 2522) من  كثر

 للكثافة( المنخفإل) ا خير المستوت  وحيده منطقة وتقم مناطق، أر عة ويضم( فدان/ 2م 2522 -2222)
 :يلي فيما نوجدها والتي ،(فدان/ 2م 2222) من ا ق  البنائية
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 0202القلب التجاري لمدينةدمياط عام (الكثافةالبنائية بمناطق 6جدول) 

 القطاع

 الكلية  المساحة
الكتلة مساحة 

 الكثافة البنائية المبنية

 فدان متر مربع
عدد 

 المباني
المساحة 

 متر مربع لكل فدان مبنى لكل فدان (.)م

 3569 0.25 .3803. منطقة السلخانة القديمة
3.385

7 .3 .393 

 .337 0020 33589. منطقة مسجد البحر
33993

0 .3 .9.. 

 3675 8527 338903 منطقة الموقف
35.57

0 .. .350 

 039. 39 56508 003 3525 373765 منطقة مسجد المعيني

 .65 8725 379655 منطقة المقابر
35380

7 8 3363 

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 ..9. 35925 937538 رياض
.9575

9 .3 .955 

 الجملة
360093

7 938 6785 
85885

9 38 .305 

 ، والكثافات البنائية للباحث.2020المصدر: المساحات مقاسة من الخريطة الرقمية لمنطقة الدراسة, هيئة التخطيب العمراني. عام  

 

 مرتفعة بنائية كثافة ئهرت (:فدان/ 0م 0522 من أكبر) مرتفعة بنائية كثافة: األول المستوى 
ل يتوال المعيني مسجد منطقة نصيب من كانت فقط واحده بمنطقة  اجمالي بنائية كثافة أعل  تسجَّ
 وغير سكنية) المباني تكك ِّ  المنطقة مساحة من فدان ك  أن أي ،(فدان/ 2م 2518) بلغت المباني
  .مساحته أخماس ثلثة عن يقرب ما( سكنية

 أر عة في ئهرت (:فدان/ 0م 0522 -2220 بين تتراوح) متوسطة بنائية كثافة: الثاني المستوى 
 المنعم عبد مدرسة منطقة تليها( للفدان 2م2822) بلغ كثافة بمعدل البحر مسجد منطقة تتصدرهم, مناطق
 الموقف منطقة جاءت المستوت  هذا داخ  الثالثة بالمرتبة ثم(, فدان/  مر م متر 2822)  بكثافة ر اإل
 كثافة مسجلة المستوت  هذا القديمة السلخانة منطقة تذيلت وأخيراا(, فدان لك  1م 2935) كثافة بمعدل
 (.فدان/ مر عاا  متراا  2989) بنائية
 وهي واحده بمنطقة ئهرت (:فدان/ 0م 2220 من أقل) منخفضة بنائية كثافة: الثالث المستوى  
 بها المبنية الكت  مساحات انخفاإل نتيجة( فدان لك  مبني مر عاا  متراا 1109) بكثافة المقابر منطقة
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 يتم ولم( تقر باا فدان 2,0) بمساحة المنطقة داخ  المقابر وجود عن فضل هذا, المنطقة بمساحة مقارنة
 . المبنية الكتلة داخ  حسابهم
 الكياخة مساحة عل  بالمنطقة المباني عدد بقسمة, العدد حيث من البنائية الكثافة دراسة يمكن كما
 مبناا  18) لدمياط التجاري  القلب بمنطقة الكثافة متوسط بلغ إذ, بالفدان العدد كثافة عل  للوقوف, بالفدان
(, فدان/ مبناا  29) بلغ حيث الموكر هذا في المعدالت أعل  ر اإل المنعم عبد منطقة سجلت(, فدان لك 
 21) بكثافة البحرد ومسجد القديمة السلخانة من ك  ثم(, فدان لك  مبناا  22) بكثافة الموقف منطقة تليها
/ مبناا  8, 18)  والمقابر المعيني مسجد منطقة من ك  يأتي وا خيره ا خيره قب  رتبةوبالم(, بالفدان مبناا 
 (. 0) رقم كك  انئر, منهما لك ( فدان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عام دمياط لمدينة التجاري القلب بمناطق البنائية الكثافة(7)شكل

0202 

 .للباحث والكثافات م،2020 عام الدراسة لمنطقة الرقمية الخريطة عل / اعتمادًا الباحث عمل: المصدر 
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 :المباني ارتفاع متوسط -3
 ارتفاع بين مباكره علقة توجد إذ العمراني، التككي  عناصر أهم أحد يعد المباني ارتفاع لع 

 يص  الدراسة منطقة وفي ،ئهضو  عل  و تحدد للثاني نتيجة ا ول يعد حيث الكارع وعرإل المبن 
 مناطق وتفاوتت ،(اتقر با  طوابق 2:  5) بين محصوره( سكنية وغير سكنية) المباني الرتفاع العام المتوسط
 :يلي كما تناولها ويمكن بها المباني الرتفاعات العام المتوسط عن اوانخفاضا  اعلوا  الدراسة

 
 المبنية الكتلة ارتفاع متوسط

 إضافية سكنية وحدات توفير تستهدف التي العمرانية التنمية من نوعاا للمباني الرأسي االرتفاع يكك 
 اطرديا  يتناسب المباني ارتفاع أن المعروف ومن بالمدينة، ااسكان سون  عل  المتدايد الطلب لتلبي

 يعادل المبن  ارتفاع أن إلي التخطيطية المعايير وتكير الثاني، يرتفم ا ول اتساع فمم الكارع، وعرإل
 انسياب من خللها المباني وتسم  طبيعية إضاءه توفير يمكن حت  الكارع عرإل مث  ونصف مث 

 . الروية ووضوم الهواء لحركة
 أهمها من لع  المختلفة العوام  من لمجموعة نتيجة آلخر مكان من المباني ارتفاعات تتفاوت كما

 .(1)الكوارع واتساع المباني ونوعية وحداثتها المباني حالة
(, طابق 82282) طوابق عدد بإجمالي سكناا  مبناا 0282 الدراسة بمنطقة المباني عدد يبلغ

 متراا  12,5 بالمنطقة المبن  الرتفاع العام المتوسط ليص (, طولياا  متراا  198282) مباني أطوال بإجمالي
 مبان  وجدت عامة وبصفة, الواحد للمبن  طوابق ستة بواقم, المبن  عليه المبني ا رإل سط  عن طولياا 

 الكورنيش كارع عل  المطلة المناطق عل  االرتفاعات هذي توجد حيث(  طوابق 12)  كبيره بارتفاعات
 .بالمنطقة الواحد الطابق ذات المباني من كبير عدد يوجد كما, الني  ونهر

 -:يلي كما فئات ثلث إل  تقسيمه تم التجاري  المدينة لقلب التفصيلية الدراسة ومم
 

 في عام متوسط ر اإل المنعم عبد مدرسة منطقة كهد :طوابق ستة من أكبر مباني ارتفاعات
 متوسط المنطقة سجلت حيث للمبن ، طوابق ستة من  كثر العام المتوسط عن أكبر بها المباني طوابق

                                                 
م دار 2000 ق.م إل  1000فتحي محمد مصيلحي، تطور العاصمة المصرية ، والقاهرة الكبرى، تجربة التعمير المصرية من  -1

 . 319، ص   1999المدينة المنورة ، القاهرة ، 
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 بالكياخة الطوابق بعدد المباني أكبر كان فيما, للمبن  طولياا  متراا  21 بارتفاع( طوابق 0) طوابق عدد
 (.  0) رقم جدول أنئر, واحد طابق ذات مباني وأقلها طابق 12 مسج 

 
 

 0202( متوسط ارتفاع الكتل المبنية بالقلب التجاري لمدينة دمياط عام 7جدول رقم )
 االرتفاع بالمتر عدد الطوابق القطاع

 .3 9 منطقة السلخانة القديمة

 30 0 منطقة مسجد البحر

 30 0 منطقة الموقف

 38 7 منطقة مسجد المعيني

 38 7 المقابرمنطقة 

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 3. 6 رياض

 3720 7 الجملة

 م،.2020المصدر: عمل الباحث اعتمادا عل , الخريطة الرقمية لمنطقة الدراسة, هيئة التخطيب العمراني. عام  

 

 يمث  ما أي منطقتين تضم (:العام للمتوسط مساوية/  طوابق 6) بين تتراوح مباني ارتفاعات
 مسجد منطقة من بك  المباني ارتفاعات بلغت حيث ،المدروس التجاري  المدينة قلب مناطق جملة ثلث

 .بالمنطقة المباني الرتفاعات العام المتوسط مم بذلك ةمتساوي( مبن / طوابق 2) المقابر ومنطقة المعيني
 (.8)  رقم كك  أنئر
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 لمدينة التجاري بالقلب المبنية الكتل ارتفاع متوسط( 8) رقم شكل
 0202 معا دمياط

 م،.2020المصدر: عمل الباحث اعتمادا عل , الخريطة الرقمية لمنطقة الدراسة, هيئة التخطيب العمراني. عام  

 مناطق بثلثة ئهرت :(طوابق 6 من أقل)  الدراسة لمنطقة العام المتوسط من أقل  ارتفاع
 بمتوسط( مبن  لك  طوابق 5) طوابق عدد بمتوسط الموقف ومنطقة البحر مسجد منطقة من ك   تتساوي 
 المستوت  بهذا والثالثة ا خيره والمنطقة, المبن  عليه المقام ا رإل سط  من طولياا  متراا  15 مبن  ارتفاع
 وجود بالذكر جدير, الواحد للمبن  متراا  12 ارتفاع بمتوسط طوابق بأر عة القديمة السلخانة منطقة جاءت
 (.3)  رقم صوره, قب  من ذكرنا كما, طابق 12 إل  تص  طوابق ذات مباني المناطق بهذي
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 دمياط لمدينة التجاري  بالقلب المباني ارتفاعات من أنماط( 3) رقم صوره
 .2020 ومارس يناير( التجاري دمياط قلب, ) الدراسة لمنطقة الميدانية الدراسة/ المصدر 
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 :المباني حاالت -1
حاالت المباني في المدينة ارتباطاا وثيقاا بالتطور العمراني لها، حيث نجد أن الغالبيالة العئمال   ترتبط

، وقالد أئهالرت الدراسالة الميدانيالة التالي تالم إجرائهالا للتعالرف علال  ) جيده ( من مباني المدينة ذات حالة سليمة
الا للجالدول رقالم ، وكذبالقلب التجاري للمدينةحاالت المباني  لك الدراسات الميدانية للكتلة العمرانيالة للمدينالة وفقا

 .2222المباني وفقاا لحالتها البنائية عام   عدادالنسبي العددي و  ( الذي يكير إل  التود م8)
 

 معا دمياط لمدينة التجاري بالقلب المباني حاالت( 8) رقم جدول

0202 

 القطاع

 حاالت المباني المباني

 النسبة جيدة العدد
متوسط

 النسبة متردية النسبة ة
مهدم

 النسبة ة

 منطقة السلخانة القديمة
356

9 857 6025 355 3820 95 927 .5 325 

 منطقة مسجد البحر
337

. 635 7325 9.3 3729 35 525 35 525 

 منطقة الموقف
367

5 
3.3

0 7826 985 .627 95 .23 .0 329 

 .52 3 525 0 623 35 5328 057 003 منطقة مسجد المعيني

 323 5 526 0 3326 .8 8723 757 .65 منطقة المقابر

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 رياض
.9.

. 
355

8 8.20 955 3725 35 529 0 52. 

 الجملة
678

5 
080

5 672. 3793 .329 335 320 65 525 

 .2020عام  والمراجعة الميدانية ا عل , الخريطة الرقمية لمنطقة الدراسة, هيئة التخطيب العمراني.: عمل الباحث اعتمادً المصدر 

 

بالقلب المباني  أعدادنسبة ضئيلة جدا من تكك  يتض  من خلل الجدول أن المباني المتهدمة 
( فقط %2,3مبان جديده بدل منها فتتمث  )حلل ات تتمث  ف  المباني التي يتم عم  تجديد لها و  التجاري,

( من %1,5إلي )المتردية نسبة المباني المتصدعة  ، بينما دادت قليلا بالمنطقة المدروسةمن جملة المباني 
المتوسطة ال  ما يد د ، وارتفعت نسبة ما تمثله المباني مبناا( 113بالقلب التجاري مسجلة )جملة المباني 

مبناا متوسط الحالة(  1281( بجملة )%21,8ني قلب المدينة, مسجلة نسبة )قليلا عن خمس جملة مبا
مبناا(, فيما سجلت المباني الجيده نسبة تجاودت ثلثة  0282من جملة مباني المنطقة المدروسة البالغة )
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ق أما عل  مستوت المباني بالمناط مبناا(. 5852( باجمالي مباني )%02,2ار اع جملة المباني بالمنطقة )
( الذي يكير إل  التود م النسبي للمباني طبقا لحالة  و تض  ذلك من خلل الجدول رقم ) التي تم دراستها

 الميدانية. الخر طة الرقمية والمراجعة م 2222المبن  السكني عام 
وقد  %2,3عل  مستوت المدينة حيث بلغت نسبتها المتهدمة وتنخفإل نسبة المباني ذات الحالة 

ك  من منطقة بينما بلغت أدن  نسبة لها في السلخانة القديمة في منطقة  %1,3بة لها بلغت أعل  نس
( من جملة المباني فقط بلغت أعدادها ف  مسجد %2,2مسجد المعين  ومدرسة عبد المنعم ر اإل بنسبة )

 . مبان مهدمة 5المعين  مبناا واحداا فقط أما في المنطقة الثانية سجلت 
منطقة عل  مستوت  مبناا( 113( باجمالي )%1,3المتردية )ي ذات الحالة كما بلغت نسبة المبان

مبنأا( تليها منطقة  83السلخانة القديمة مسجلة )في منطقة %8,2، وقد بلغت أعل  نسبة لها الدراسة
مبناا(, وبالمرتبة الثالثة جاء ك  من مسجد المعين   82( بإجمالي مباني متر ده )%2,9الموقف بنسبة )

( واخيرا %2,0(, وبالترتيب قب  ا خير ئهرت منطقة المقابر بنسبة )%2,3البحر بنفس النسبة )ومسجد 
 (. %2,8منطقة مدرسة عبد المنعم ر اإل بنسبة )

وقد بلغت أعل  نسبة لها  %21,8بلغت نسبة المباني ذات الحالة المتوسطة عل  مستوت المدينة 
(, وتندرج بقية المناطق انخفاضا %20,2تبة الثانية )بمسجد البحر تليها منطقة الموقف بالمر  92,8%

( فقط من %0,1حت  منطقة مسجد المعين  بأدن  نسبة للمباني ذات الحالة المتوسطة فقد بغلت نسبتها )
 مبناا( بالمنطقة. 551مبناا( من جملة ) 93جملة المباني داخ  هذي المنطقة بإجمالي عدد مباني متوسطة )

 (. 12صوره رقم )
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 دمياط بمدينة التجاري  بالقلب المباني حاالت توضح( 12)  رقم صورة
 .2020 ومارس يناير( التجاري دمياط قلب, ) الدراسة لمنطقة الميدانية الدراسة/ المصدر 

 

 قلب المدينة التجاري كما ارتفعت نسبة المباني ذات الحالة الجيده في معئم المناطق عل  مستوت  
، بمنطقة مسجد المعيني %31,8(، وقد بلغت أعل  نسبة لها %02,2حيث بلغ متوسطها العام ) 

( و رجم هذا لوجود عدد كيبر من المباني حديثة اانكاء بالمنطقة %82,9تليها منطقة المقابر بنسبة )
تليها ك   (,%82,5التي تقم عل  كارع عبد السلم عارف, ثم منطقة مدرسة عبد المنعم ر اإل  بنسبة )

( لك  منهما عل  التوالي, %21,3, 28,0, 05من منطقة السلخانة القديمة, الموقف و مسجد البحر )
 (.  11كك  رقم )
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 0202 معا دمياط لمدينة التجاري بالقلب المباني حاالت )11(رقم شكل     
 .2020عام  والمراجعة الميدانية هيئة التخطيب العمراني.ا عل , الخريطة الرقمية لمنطقة الدراسة, المصدر: عمل الباحث اعتمادً   
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 أعمار المباني: -1

ا لتطالور المدينالة، إذ تتالراوم أعمالار المبالاني مالن ا قالدم لألحالدث فالي  ا واضحا تعد أعمار المباني انعكاسا
جميالالم ا حيالالاء مالالن الالالداخ  إلالال  الخالالارج )أي مالالن منطقالالة النالالواه القديمالالة نحالالو ا طالالراف( هالالذا مالالم العلالالم بوجالالود 

العمرانالالالي لالالالبعإل  بعالالالإل المبالالالاني التالالالي قالالالد حالالالدث لهالالالا عمليالالالات إحالالاللل عمرانالالالي سالالالاهم بلكالالالك فالالالي التجديالالالد
الا للخالرائط المتالوفره والمعلومالات يمكالن تعماليم المراحال  بالقلب التجاري المناطق  . ومن خلل دراسة المدن طبقا

مرحلالالة  –المنطقالالة االنتقاليالالة الوسالالط  –التار خيالالة للمالالدن المصالالر ة فالالي ثالاللث مراحالال  هالالي: المدينالالة القديمالالة 
والذي من  ,2222د م النسبي  عمار المباني عام ( التو 3. و وض  الجدول رقم )(1) االمتدادات وا طراف

ايضالالام منالاطق التالالدهور ذات ا عمالالار الكبيالالره  بالمنطقالالةخللاله يمكالالن رسالالم صالوره تود عيالالة  عمالالار المبالاني 
فيما يمكن تسميتها بالمباني العتيقة ، وتلك التي ينخفإل نسبياا عمرهالا البنالائي لمالا يقال  عالن عقالد أو عقالدين 

 م بدرجة أكبر من تلك المباني التار خية التي تتكرر عمليات الصيانة والترميم لها.من الدمن أي أنها تنع
 

وتعالالد منطقالالة , بالمنطقالالةمالالن إجمالالالي المبالالاني ( %2,5)سالالنة فالالأكثر( 52تمثالال  نسالالبة المبالالاني القديمالالة ) 
 52السالاللخانة القديمالالة مالالن أكبالالر منالالاطق القلالالب التجالالاري احتالالواء علالال  مبالالاني قديمالالة تخطالال  عمرهالالا أكثالالر مالالن 

ا, إذ يبلغ عدد المباني العتيقة بها ) مبنالاا( بهالا مبالاني متهالكالة ومترديالة صالوره رقالم ) (. تليهالا منطقالة  23عاما
مبنالالأ(, وبالمرتبالالة الثالثالالة وقعالالت  25( مالالن جملالالة المبالالاني بالمنطقالالة إذ يبلالالغ عالالددها )%9,0الموقالالف بنسالالبة )

( لكالال  منهمالالا علالال  %1,1, 1,0) ( تليهالالا كالال  مالالن مسالالجد البحالالر ومسالالجد المعينالالة%2منطقالالة المقالالابر بنسالالبة )
( %2,2عامالالاا ) 52التالالوالي, وتتالالدن  منطقالالة مدرسالالة عبالالد المالالنعم ر الالاإل نسالالب عمالالر المبنالال  الالالذي يتجالالاود 

 (. 3رقم ) جدول مبناا بالمنطقة(. 2822مبناا من جملة ) 15بوجود 
 

                                                 
محمود شحاته درويش ، استعماالت األراضي في المدينة المصرية، دراسة في خصائص التوزيع المكاني وآليات التطور في  -1

 .112م ، ص 1999،  النصف الثاني من القرن العشرين ، رسالة دكتوراه غير منشورة،  مقدمه لكلية الهندسة جامعة القاهرة
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 0202 معا دمياط لمدينة التجاري بالقلب المباني أعمار( 9) رقم جدول

 القطاع

 عمر المبنى المباني

 النسبة عام 05أكثر من  النسبة 05/  5.من  النسبة عام 5.أقل من  العدد

 729 75 25.. 97. 6526 605 3569 منطقة السلخانة القديمة

 326 5. 823. 3.7 .652 837 .337 منطقة مسجد البحر

 326 70 726. .96 7527 .3.3 3675 منطقة الموقف

 323 7 926 7. .592 035 003 منطقة مسجد المعيني

 25. 39 3325 53 8025 056 .65 منطقة المقابر

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 527 30 3725 386 8329 5.5. ..9. رياض

 20. 385 525. 3033 6623 0533 6785 الجملة

 .2020عام  والمراجعة الميدانية ا عل , الخريطة الرقمية لمنطقة الدراسة, هيئة التخطيب العمراني.المصدر: عمل الباحث اعتمادً 
 

من إجمالي المباني  %22(: فتمث  عاماا 52-22أما المباني متوسطة العمر والتي تتراوم ) ما بين 
بمنطقالة مسالجد البحالر للتجالاود ر الم جملالة مباني, وترتفالم نسالبتها الأي ما يعادل خمس جملة  بالقلب التجاري 

مبنالالاا( بالقلالالب التجالالاري, تليهالالا  1122مبنالالاا( مالالن جملالالة ) 922)( بإجمالالالي %28,1المبالالاني بالمنطقالالة بنسالالبة )
الا ) (, والترتيالب الثالالث جالاء منطقالة الساللخانة %22,0منطقة الموقالف بنسالبة تجالاودت ر الم جملالة مبانيهالا أيضا

(, والمرتبة الرابعة وجدت منطقة مدرسة عبد %22,3القديمة بنسبة تجاودت خمس جملة المباني بالمنطقة )
( بأقال  نسالالبة %8,0( ومسالجد المعينالال  )%19( تليهالا كالال  مالن منطقالة المقالالابر )%12سالالبة )المالنعم ر الاإل بن

 551مبنالالاا فقالالط( مالالن جملالالة ) 22علالال  مسالالتوت القلالالب التجالالاري للمدينالالة العمالالار المبالالاني المتوسالالطة مسالالجلة )
  مبناا بالمنطقة نفسها(.

 

سالالنة(، فهالالي 22مالالن  امالالا المبالالاني الحديثالالة والتالالي تالالنخفإل أعمالالار مبانيهالالا عالالن عقالالدين مالالن الالالدمن )أقالال 
جمالالي المبالاني, وترتفالم إمالن  %00,9تمث  ما يد د عن ثلثة أر اع مباني المنطقة المدروسالة بنسالبة بلغالت 

حاللل وتجديالد إبمنطقة مسجد المعين  و رجالم هالذا لوقالوع المنطقالة علال  كالورنيش النيال  مالم  %38,2نسبتها 
تليهالالالالا منطقالالالالة مدرسالالالالة عبالالالالد المالالالالنعم ر الالالالاإل ( %85للمبالالالالاني العمرانيالالالالة بهالالالالا, تليهالالالالا منطقالالالالة المقالالالالابر بنسالالالالبة )

(, ثم ك  من منطقة السلخانة ومسجد البحر, فيما جالاءت منطقالة الموقالف اا مبن 2222( باجمالي )89,8%)
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 1023مبنالال ( مالالن جملالالة مبانيهالالا البالغالالة ) 1291( بإجمالالالي )%23,2بالالأدن  نسالالب مبالالاني حديثالالة مسالالجلة )
 (. اا مبن

 

أن المنالالاطق التالالي تكالالغلها المبالالاني القديمالالة  ب التجالالاري للمدينالالةبالقلالالكمالالا أئهالالرت الدراسالالة الميدانيالالة    
تحتالاج إلال  تقياليم لحالالاالت هالذي المبالاني لتحديالالد المبالاني التالي تحتالالاج لعمليالات إدالالة وذلالالك للسالتفاده منهالا فالالي 
إعالالاده تخطالاليط المدينالالة وتحسالالين البيئالالة السالالكنية بهالالا مالالن خالاللل وضالالم تكالالر م يحالالدد مسالالاحة البنالالاء بعالالد الهالالدم 

اع الكوارع داخ  النالواه القديمالة، وحتال  يمكالن االرتفالاع رأسالياا للمبالاني الجديالده خاصالة مالم ضاليق لضمان اتس
 فرص التوسم ا فقي.
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 معا دمياط لمدينة التجاري بالقلب المباني أعمار( 10) رقم شكل

0202 
 .2020عام  والمراجعة الميدانية العمراني.ا عل , الخريطة الرقمية لمنطقة الدراسة, هيئة التخطيب المصدر: عمل الباحث اعتمادً  
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 -:استخدام األرضثالثا 
المدن  التي تتعدد بها وئائف ترتكد القاعده في التصنيف الوئيفي للمدن علي كون المدينة هي تلك

والوئيفة مبرر وجود المدينة،  ،(1)امركباتها أصبحت محاوالت التصنيف الوئيفي للمدن أكثر تعقيدا  وتعقد
. هذا وتعد دراسة التركيب االقتصادي (2)الحياه فيها، فهي ا ساس في قيام وتككي  المدينة ومحدد نمط

من العناصر المهمة في تركيب السكان، لما لها من دور كبير في عمليات التنمية االقتصادية وتحديد 
خدامات رافية، وأنماط استملم  النكاط االقتصادي وأهمية عناصري وارتباطه بئروف البيئة الجغ

 .ا راضي
 : بالقلب التجاري المركب العام الستخدام األرض 

تعتمد دراسة استخدام ا رإل عل  المس  الميداني الذي يعطي صوره حقيقية لتود م الوئائف بالمدينة، 
في المستقب ، و هتم الجغرافي عاده بدراسة استخدامات ا راضي المنطقة وعل  هديها يمكن إعاده تخطيط 

، وبالتالي فإن منطقة دراستهوتوقيم ذلك عل  خرائط لتحديد أوجه التفاول بين ا نكطة السكانية داخ  
تخطيط أو إعاده تخطيط بعإل مناطقها بهدف الوصول اللخر طة استخدام ا رإل أهميتها في عمليات 

بتباينها وذلك تبعاا  بالمناطق الحضر ةألرإل فيها، وتتميد استخدامات ا راضي إل  أحسن استخدام ل
 .(3)الحتياجات المجتمم المتغير

 :بالقلب التجاري العناصر الرئيسية الستخدام األرض -1
 المناطق السكنية:-أ

حوالي  الدراسةبمنطقة تلك المناطق التي يسودها االستخدام السكني، و بلغ إجمالي المسط  السكني     
 المساحة الكلية للمنطقة.من إجمالي  %51تقدر بنحو  اا فدان 219,9

 مناطق الخدمات والمرافق :
من  %12,1تمث  نحو  اا فدان 82,5يبلغ إجمالي المسط  الخدمي عل  مستوت منطقة الدراسة حوالي 

  .الكتلة العمرانية ( من جملة%13,3مساحة القلب التجاري, فيما يمث  ) إجمالي
                                                 

فتحي محمد مصيلحي، تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى ، اإلنسان والتحديات األيكولوجية والمستقبل " مطابع الوالء  (1)

 .131م ، ص  1999،  2، ج 1المدنية" ، القاهرة ، ط
 .19، عالم الكتب، )د.ت( ، ص 2جمال حمدان، جغرافية المدن، ط  (2)

 
 .121م ، ص 1999سطيحه ، خرائب التوزيعات الجغرافية، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية، القاهرة،  محمد محمد -3



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            911

      ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                   م    0202 -يرينا/  السابع عشرالعدد  
 

 : )اإلقتصادية ( مناطق األنشطة
 08حوالي  منطقة الدراسةالمختلفة عل  مستوت  التجار ة يص  إجمالي المساحة التي تكغلها ا نكطة 
 لمنطقة الدراسة الحديثةمن إجمالي الكتلة العمرانية، ومن خلل الخر طة الرقمية  %98,2تمث  نحو  اا فدان

والتي تم من خللها التعرف عل  المناطق المخصصة لألنكطة االقتصادية ومساحة ك  نمط منها وتدقيق 
 تلك البيانات المساحية مكانياا أمكن تصنفيها كما يلي:

، حيث تبلغ المنطقةداخ   تعد قليلةتغطي االستخدامات الصناعية مساحة األنشطة الصناعية:  -1
الورش  عدد من، متمثلة في متراا مر عاا فقط 2225الصناعي حوالي  المساحة التي يكغلها النكاط

 كمصانم للملبس والكراسي والمنتجات الغذائية )كيكوالته(. والصناعات الخفيفة.
خاصة معارإل ومحال ا ثاث المندلي   يبلغ إجمالي مساحة النكاط التجاري  األنشطة التجارية: -0

فداناا، وتكم  تجاره الجملة وتجاره التجدئة، والخدمات  08قرب من ما يحوالي ومحال المفروكات وغيرها 
للمنطقة مث  معئمها تكغ  مواقم في الكوارع الرئيسية  والمطاعم الخاصة والمكاتب والبنوك والمكتبات،

المدبغ الطو   والجلء والكارع التجاري وكارع ، ومن أهم المناطق التجار ة كارع المحال وأككاك البقالة
  .علوه عل  ذلك بعإل االستخدامات التجار ةي داهر الكهير بتجاره ا سماك فكر 

 األراضي الفضاء : -ب

 %1,3تمث  نحو  افدنة 8,1حوالي القلب التجاري يبلغ إجمالي مساحة ا راضي الفضاء عل  مستوت 
تنتكر ف  جميم انحاء المنطقة كفضاءات مسوره وأراضي فضاء وفضاءات من إجمالي المساحة،  

 مهدمة.
 الطرق والفراغات : -ج

تمث  نحو  اا فدان 181,9يص  إجمالي مساحة الطرن والفراغات والمناطق المفتوحة بالمدينة حوالي 
وتمث  حلقات الوص  بين مناطق االستخدامات المختلفة، الكلية للمنطقة, من إجمالي المساحة  99,8%

ا ولتلبية كما أنها تسم  بوجود مناطق قابلة للبناء لتعويإل النق ص في االستخدامات السكنية أيضا
 من االستخدامات المختلفة . بالمنطقةاحتيياجات السكان 

 
 



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            919

      ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                   م    0202 -يرينا/  السابع عشرالعدد  
 

 : القلب التجاري الصورة التوزيعية الستخدامات األراضي  -0
ا للمكهد    تأتي دراسة استخدامات ا راضي عل  مستويات تفصيلية اعطاء صوره أكثر توضيحا

ئهار مدت التداخ  في ا نماط المختلفة للستخدامات، والصوره التود عية لها  ا رضي )اللندسكيب( وات
كفايتها للسكان  حت  يمكن التمييد بينها ودراسة أثري عل  رحلة الوصول لتلك االستخدامات ومدت بالمنطقة

من  بمناطقهاتم التوص  إل  التود م الفعلي للستخدامات المختلفة  منطقة الدراسة، وفي بمنطقة الدراسة
وتحديثاتها من خلل الدراسة الميدانية للتحقق من التود م  ,2222خلل الخر طة الرقمية الحديثة عام 

كاالستخدام السكني والتجاري االستخدامات  تود م يمكن دراسة الفعلي لتلك االستخدامات، وفي هذا ااطار
 .، وكذلك تود م المناطق الخضراء والحدائق، والفضاءات المختلفة سواء المسوره أو غير المسوره والخدمي

 
 االستخدام السكني -أ
يودعون عل  المناطق  اا مبن 0255بلغ عدد المباني السكنية بالقلب التجاري لمدينة دمياط نحو       
بنسبة  اا سكني اا مبن 582عل  النحو التالي, أق  عدد من المباني السكنية كان بمنطقة مسجد المعين   الست

( من جملة المباني السكنية بالمنطقة المدروسة, تليها منطقة المقابر بعدد مباني سكينة بلغت 0,1%)
للمدينة, وبالمرتبة  ( من جملة المباني السكنية بالقلب التجاري %3,1مبن  سكني, مسجلة نسبة ) 230

( بمنطقة مسجد اا سكني اا مبن 1121( ثم )اا سكني اا مبن 1223الثالثة تأتي منطقة السلخانة القديمة بعدد )
قتر ت من ر م جملة المباني السكنية بالقلب التجاري مسجلة نسبة االبحر, ثم منطقة الموقف بنسبة 

نسبة اقتر ت  ل  عدد للمباني السكنية مسجلا (, فيما جاءت منطقة مدرسة عبد المنعم ر اإل بأع29,1%)
 (. 12(. أنئر جدول رقم )اا سكني اا مبن 2818( بإجمالي )%91,5من ثلث جملة المباني بالمنطقة كك  )
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 التجاري بالقلب السكنية المبانيوكثافة ومساحة عدد( 12) رقم جدول

 0202 عام دمياط لمدينة

 القطاع

 الكثافة المباني السكنية

 مساحة العدد
المساحة 

 متر مربع للفدان النسبة )%( الفدان

 .33. 3320 825. 3.33.5 3575 منطقة السلخانة القديمة

 9.5. 30 .3 3393.5 3373 منطقة مسجد البحر

 353. 320. 9025 35.800 3678 منطقة الموقف

 953. 3528 323. 56575 097 منطقة مسجد المعيني

 3379 3323 923. 353335 756 منطقة المقابر

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 .35. 628. 0523 98875. 939. رياض

 393. 355 .332. .85006 6700 الجملة

 .2222ا عل  بيانات الخر طة الرقمية لمنطقة الدراسة, هئية التخطيط العمراني, المصدر/ عم  الباحث اعتمادا 
 

لم يختلف كثيرا التود م المساحي والنسبي لمساحة المباني السكنية بمناطق القلب التجاري, فقد حافئت     
منطقة مدرسة عبد المنعم ر اإل عل  تصدرها التود م النسبي لمساحة المباني السكنية محتلة المرتبة 

بمساحة قدرت ( من جملة مساحات المباني السكنية %20,8ا عل  من حيث المساحة بنسبة )
 129,1فداناا(, بالرغم من تسجيلها لمتوسط مساحة مبن  ) 53,9متراا مر عاا( أي ما يقدر ) 288823)
فداناا(, بمتوسط مساحة  85,3(, بمساحة مباني سكنية )%21,5(, تليها أيضا منطقة الموقف بنسبة )2م

لثة أيضا كما بالتود م النسبي لعدد متر مر م(, كما احتلت منطقة مسجد البحر المرتبة الثا 123,1مبن  )
متراا مر عاا, تليها منطقة  115,1فدان( بمتوسط مساحة مبن   92( بمساحة )%15المباني السكنية بنسبة )

, وبالمرتبة قب  2م 119,5فداناا( بمتوسط مساحة  28,3( بمساحة )%19,5السلخانة القديمة بنسبة )
فداناا( ثم مسجد المعيني متذيل مناطق القلب  28,1سكنية ) ا خيره وجد منطقة المقابر بمساحة مباني

فداناا  219,2فداناا( لمساحة المباني السكنية من جملة منطقة الدراسة البالغة ) 29,1التجاري بمساحة )
 (.19لمساحة المباني السكنية(. أنئر كك  رقم ) 
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 عام دمياط لمدينة التجاري بالقلب السكنية عددالمباني(13)رقم شكل

0202 

 .2222ا عل  بيانات الخر طة الرقمية لمنطقة الدراسة, هئية التخطيط العمراني, المصدر/ عم  الباحث اعتمادا 
 

كنيَّة البنائية الكثافة  :السَّ
 2م2189) إل  الدراسة منطقة بنطاقات السكنية للمباني البنائية للكثافة العام المتوسط يص 

 مم العام، متوسطها عن اوانخفاضا  اعلوا  بالمناطق السكنية المباني كثافة متوسط اختلف وقد ،(فدان/ سكني
 سجلت قد أعلها كانت حين في ،(فدان/ سكني 2م 1128) بلغت قد سكنية مباني كثافة أق  أن العلم

 بهما ترتفم منطقتان( المرتفم) ا ول يضم ثلث، مستويات في عرضها ويمكن ،(فدان/ سكني 2م 2831)
 به تتراوم( المتوسط) الثاني المستوت  أما ،(فدان/ سكني 2م 2282) من  كثر( السكنية) البنائية الكثافة
 منطقة وتقم ،مناطق ثلثة ويضم( فدان/ سكني 2م 2282 -2218) بين ما( السكنية) البنائية الكثافة
 اكم ،(فدان/ سكني 2م 2218) من ا ق  البنائية للكثافة( المنخفإل) ا خير الكثافي المستوت  في واحده
 :يأتي
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 المستوت  هذا يضم (:فدان/ سكني 0م 2240 من أكبر) مرتفعة بنائية كثافة: األول المستوى 
 بلغت حيث السكنية، البنائية للكثافة العام المتوسط متجاوده السكنية المباني كثافة بهما ارتفعت قد منطقتين
 2م 2822) البحر مسجد منطقة ثم ،(فدان/ سكني 2م 2831) سجَّ  إذ أعلها المعيني مسجد بمنطقة
 من أكثر عل  السكنية المباني تستحوذ المناطق هذي من بأي الواحد الفدان أن القول ويمكن ،(فدان/ سكني
 ) (. رقم كك , مساحته نصف

 
 احتوت  (:فدان/ سكني 0م 2240 -2214 بين تتراوح) متوسطة بنائية كثافة: الثاني المستوى 

 حيث القديمة السلخانة و ر اإل المنعم عبد مدرسة, الموقف منطقة هم, مناطق ثلثة عل  المستوت  هذا
 2م 2992) ،(فدان/ سكني 2م 2932) ،(فدان/ سكني 2م 2939) إل  البنائية الكثافة متوسط مبه تص 
 . التوالي عل  منهم لك  (فدان/ سكني

 
 بمنطقة ئهرت (:فدان/ سكني 0م 2214 من أقل) منخفضة بنائية كثافة: الثالث المستوى 

 لمساحة الفدان مساحة ثلث يعادل بما ،(فدان/ سكني 2م 1128) لتسج  ،الدراسة منطقة داخ  فقط واحده
  . بالمنطقة السكنية المباني
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 بمناطق(فدان/ مبِني0م) السكنية للمباني البنائية الكثافة( 14) شكل

 م0202 عام دمياط لمدينة التجاري القلب

 .2222ا عل  بيانات الخر طة الرقمية لمنطقة الدراسة, هئية التخطيط العمراني, المصدر/ عم  الباحث اعتمادا 
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 االستخدام التجاري  -ب

يودعون عل  المناطق  استخدام 2252بالقلب التجاري لمدينة دمياط نحو  االستخدامات التجار ةبلغ عدد 
استخدام  122كان بمنطقة مسجد المعين   االستخدامات التجار ةالست عل  النحو التالي, أق  عدد من 

مدرسة عبدالمنعم بالمنطقة المدروسة, تليها منطقة  االستخدامات التجار ة( من جملة %9,8بنسبة ) تجاري 
بالقلب  االستخدامات( من جملة %11,0, مسجلة نسبة )استخدام 912بلغت  استخداماتبعدد  ر اإل

 590( ثم )استخداماا تجار اا  980بعدد ) مسجد البحرالتجاري للمدينة, وبالمرتبة الثالثة تأتي منطقة 
 تجاودتثم منطقة الموقف بنسبة  (,%29,1ومنطقة المقابر بنسبة ) ,السلخانة القديمة( بمنطقة استخدام

 (.11(, أنئر جدول رقم )%22,2ب التجاري مسجلة نسبة )بالقل االستخدامات التجار ةر م جملة 
 

 بالقلب التجارية االستخدامات وكثافة ومساحة عدد( 11) رقم جدول

 0202 عام دمياط لمدينة التجاري

 القطاع

 الكثافة التجاريةاالستخدامات 

 استخدام/ فدان النسبة مساحة نسبة  عدد

 3523 3825 75598 .52. 036 منطقة السلخانة القديمة

 625 3325 .9983 3927 386 منطقة مسجد البحر

 828 925. 66387 727. 658 منطقة الموقف

 27. 020 36668 328 355 منطقة مسجد المعيني

 623 626. 85586 323. 739 منطقة المقابر

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 325 525 33505 3326 335 رياض

 729 355 3.3665 35525 707. الجملة

 .2222ا عل  بيانات الخر طة الرقمية لمنطقة الدراسة, هئية التخطيط العمراني, المصدر/ عم  الباحث اعتمادا 
 

اختلف التود م المساحي والنسبي لمساحة االستخدامات التجار ة بمناطق القلب التجاري, فقد اختلفت     
الترتيب من المرتبة ا ول  بنسبة العدد من منطق الموقف ال  تصدر منطقة المقابر  لمساحة االستخدام 

ا منطقة الموقف هنا لياخد الترت%20,8التجاري بنسبة ) (, ولم %28يب الثاني بنسبة )( فيما تبادل أيضا
 تختلف ترتيب النسب بين المناطق ا خرت فقد جاءت بنفس ترتيب نسب االعداد. 
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 :التجارية االستخدامات كثافة
/ استخدام 2,8) إل  الدراسة منطقة بنطاقات التجار ة االستخدامات لكثافة العام المتوسط يص 

 أن العلم مم العام، متوسطها عن المدروسة بالمناطق التجاري  االستخدام كثافة متوسط اختلف وقد ،(فدان
 12,9) سجلت قد أعلها كانت حين في ،(فدان/ استخدام 2,2) بلغت قد تجاري  استخدام كثافة أق 

  كثر الكثافة بهما ترتفم منطقتان( المرتفعة) ا ول يضم فئات، ثلث في عرضها ويمكن ،(فدان/ استخدام
( فدان/ استخدام 8: 8) بين ما الكثافة به تتراوم( المتوسطة) الثانية الفئة أما ،(فدان لك  استخدام 8) من

 :يأتي كما ،(للفدان استخدام 8) من أق  نيمنطقت اأيضا  كملت فقد الدنيا الفئة أما منطقتان، أيضا ويضم
 

 ارتفعت قد منطقتين الفئة هذي تضم (:فدان/ استخدام 8 من أكبر) مرتفعة كثافة: األولى الفئة
 12,9) القديمة السلخانة بمنطقة سجلت حيث ،التجاري  المدينة لقلب العام المتوسط متجاوده كثافةال بهما

 االستخدامات وجود كثره ال  هذا و رجم ،فدان لك  مر عاا  متراا  1101 بمساحة (الواحد للفدان استخدام
 تعتبر إذ) (.  رقم صور انئر( فداناا  52) مساحة عل ( استخدام 590) بالمنطقة المتنوعة التجار ة
 بكثافة ،(فدان/ استخدام 8,8) الموقف منطقة تليها. التجاري  ومركدها دمياط لمدينة القديمة النواي المنطقة
 االستخدامات من مر م متر ألف 00,2 حوالي ما وجود نتيجة( للفدان مر عاا  متراا  358) قدرت مساحية
 (. 15) رقم كك (, فداناا  82,2) للمنطقة كلية مساحة عل ( استخدام 028) عدد بجملة التجار ة
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 لدمياط التجاري القلب بمناطق التجاري االستخدام كثافة(  11) شكل

 م0202 عام

 .2222ا عل  بيانات الخر طة الرقمية لمنطقة الدراسة, هئية التخطيط العمراني, المصدر/ عم  الباحث اعتمادا 
 

 عل  الفئة هذي كملت (:فدان/ استخدام 8 -4 بين تتراوح) متوسطة كثافة: الثانية الفئة
/ استخدام 0,1) إل  الكثافة متوسط مبه تص  حيث البحر مسجد منطقة و, المقابر منطقة هم, منطقتين

 . التوالي عل  منهم لك  ،(فدان/ استخدام 0) ،(فدان
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ا ئهرت (:فدان/ استخدام 4 من أقل) منخفضة كثافة: الثالثة الفئة  القلب داخ  بمنطقتين أيضا
/  استخدام 2,2) و ،ر اإل المنعم عبد مدرسة بمنطقة (الواحد للفدان استخدامات 9) لتسج  ،التجاري 
 المدروسة بالمنطقة التجار ة الكثافة معدالت أق  المنطقة هذي تسج  و هذا, المعيني مسجد بمنطقة( فدان
 المنطقة سجلت إذ, نفسها المنطقة بمساحة مقارنة بالمنطقة التجار ة المحال أعداد لقلة هذا و رجم, كك 
  (. 15)  رقم صوره. للمنطقة الداخلية بالكوارع معئها يوجد فقط تجاري  استخدام مائة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 االستخدامات التجارية بالقلب التجاري المحالت و  ( توضح15صورة رقم ) 
 .2020 ومارس يناير( التجاري دمياط قلب, ) الدراسة لمنطقة الميدانية الدراسة/ المصدر 
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 : االستخدام الخدمي -ج
من  %12,1فدان تمث  نحو  82,5يبلغ إجمالي المسط  الخدمي عل  مستوت منطقة الدراسة حوالي 

 الكتلة العمرانية. ( من جملة%13,3مساحة القلب التجاري, فيما يمث  ) إجمالي
استخدام خدمي مودعون عل  مناطق الدراسة المختلفة, كان أعلها منطقة  28سجلت منطقة الدراسة 

المقابر التي كملت عل  منطقتين كبيرتين من المقابر التي اعتبرتها الباحثة استخداماا خدمياا, بااضافة 
عل  عدد من الخدمات ا خرت مث  المدارس والمساجد أهمها مسجد عمرو بن العاص, فقد سجلت 

( من جملة %09ألف متر مر م( بنسبة ) 192,9ة استخدامات خدمية بمساحة )المنطقة سبع
متر مر م لك   1522,0االستخدامات الخدمية بالقلب التجاري ليسج  أعل  معدل كثافة لهذا االستخدام )

 (12فدان( أي ما يتجاود ثلث مساحة المنطقة. جدول رقم ) 
 بالقلب الخدمية االستخدامات وكثافة ومساحة عدد( 10 ) رقم جدول

 0202 عام دمياط لمدينة التجاري

 القطاع

 الكثافة االستخدام الخدمي

 النسبة مساحة عدد
متر مربع 

 للفدان

 6520. 823 .3909 0 منطقة السلخانة القديمة

 525 523 055 3 منطقة مسجد البحر

 323. 325 3655 3 منطقة الموقف

 35326 827 .3039 0 منطقة مسجد المعيني

 305526 6325 335399 6 منطقة المقابر

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 30029 523 37375 0 رياض

 9.623 355 368056 9. الجملة

 .2222المصدر/ عم  الباحث اعتمادا عل  بيانات الخر طة الرقمية لمنطقة الدراسة, هئية التخطيط العمراني, 

تليها ثلثة مناطق بعدد خمسة استخدامات ) منطقة مسجد المعين , منطقة السلخانة القديمة و منطقة 
(  مسجلة %8,2مدرسة عبد المنعم ر اإل( ولكن اختلفت المساحات فيما بينهم لتكون ا ولي بنسبة )

متر مر م( بمعدل ألف  18,5( بجملة مساحة )%8,1متراا مر عاا للفدان( والثانية ) 939,0معدل كثافة )
( 2م 12,2( بأكبر مساحة للستخدام الخدمي بتك  الفئة )%3,1للفدان( ولألخيره ) 2م203,5كثافة )

ولكن بمعدل كثافة منخفإل نتيجة صغر المساحة مقارنة بكبر مساحة المنطقة نفسها فقد سجلت معدل 
( 2م 1022مساخة خدمية )/ فدان(. وبالمرتبة قب  االخيره وجدت منطقة الموقف ب2م155,8كثافة )
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                                                                                                   م    0202 -يرينا/  السابع عشرالعدد  
 

متر مر م  522للفدان الواحد(, وأخيراا منطقة مسجد البحر بمساحة  2م21,1مسجلة معدل كثافة قدر )
  (. 12متر مر م فقط للفدان(. كك  رقم ) 3مسجلا أق  معدل للكثافة بالقلب التجاري )

 
 لمدينة التجاري بالقلب الخدمية االستخدامات كثافة( 11) رقم شكل

 0202 عام دمياط

 .2222المصدر/ عم  الباحث اعتمادا عل  بيانات الخر طة الرقمية لمنطقة الدراسة, هئية التخطيط العمراني, 
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                                                                                                   م    0202 -يرينا/  السابع عشرالعدد  
 

 استخدامات الحدائق : -د
في رو ته عن  Martinيوثر عام  التككي  الفراغي في نمط النسيج العمراني، و وكد ليدلي مارتن 

ي Nuclearتعدد أنماط البناء مم ثبات المسطحات المبنية عند استعمال نمطين للمباني: النقطي  ، والخط ِّ
Linear  للحصول عل  تنويعات مختلفة داخ  المدن تساعد بكك  كبير في تود م أنماط استخدامات

ج لعملية التنئيم الفراغي في ضوء . وعاده يكون ااحساس بكك  البناء كنتا(1)ا راضي بالكتلة الحضر ة
 العلقة بين المسطحات المبنية والمفتوحة .

كما تعد المناطق الخضراء داخ  المدن من أهم ما يميد نسيجها العمراني حيث تضم المساحات 
ا(، بمتوسط مساحة تص  إل  ا مر عا ألف مترا  22,0الخضراء )الحدائق(، والتي تص  مساحتها الكلية إل  )

والنسبي  المساحيإل  التود م  (10 ( والكك  )19، ويكير الجدول رقم )(تقر باا اا مر ع اا متر  2588)
 .بمناطق القلب التجاري بمدينة دمياطللستخدامات الخضراء )الحدائق( 

 الخضراء للمساحات والنسبي المساحي التوزيع( 13) رقم جدول

 0202 دمياط لمدينة التجاري بالقلب" الحدائق"

 القطاع

 الكثافة حدائق

 مساحة عدد
متر مربع 

 للفدان

 6827 9588 3 منطقة السلخانة القديمة

 525 5 5 منطقة مسجد البحر

 025 955 3 منطقة الموقف

 526. 3307 . منطقة مسجد المعيني

 37720 39975 3 منطقة المقابر

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 028 755 3 رياض

 9520 5659. 8 الجملة

 .2222ا عل  بيانات الخر طة الرقمية لمنطقة الدراسة, هئية التخطيط العمراني, عم  الباحث اعتمادا  المصدر/

تأتي في المرتبة ا ول  من حيث مساحة  منطقة المقابرأن  السابقيتض  من خلل الجدول       
جملة مساحة الحدائق  ثلثة أر اع نسبتها من  دنتالمناطق الخضراء والمخصصة كحدائق والتي 

                                                 
 -91م ، ص ص 1991هشام أبو سعدة ، الكفاءة والتشكيل العمراني "مدخل لتصميم وتخطيب المواقع"، المكتبة األكلديمية ، القاهرة   -1

91 . 
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                                                                                                   م    0202 -يرينا/  السابع عشرالعدد  
 

نتيجة وجود حديقة كبيره بمناطق االسكان والمساكن التي تقم عل  كارع عبد السلم (، %23,8) بالمنطقة
بينما للفدان(,  2م 122,5عارف, ولهذا سجلت المنطقة أكبر معدالت الكثافة بهذا االستخدام مسجلا )

متراا مر عاا( بوجود حديقة  8288ث مساحة الحدائق )منطقة السلخانة القديمة بالمرتبة الثانية من حيجاءت 
/ فدان(, تليها منطقة مسجد المعيني 2م08,2واحده فقط أمام مقابر المسلمين بها مسحلة معدل كثافة )

بوجود حديقتين بالمنطقة بجوار الميدان محصوره بين كارع البحر والتحر ر تسم  حديقة الساعة تقم أمام 
 (. 10وره رقم )مبن  البر د المصري, ص

 
 التجاري بالقلب" الحدائق" الخضراء مساحاتال كثافة( 17 ) رقم شكل

 0202 دمياط لمدينة

 .2222ا عل  بيانات الخر طة الرقمية لمنطقة الدراسة, هئية التخطيط العمراني, المصدر/ عم  الباحث اعتمادا 
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                                                                                                   م    0202 -يرينا/  السابع عشرالعدد  
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( حديقةالساعة أمام مكتب  البر د18صوره رقم )
 .2222المصدر/ الدراسة الميدانية للقلب التجاري لمدينة دمياط, يناير 

( لك  منهما 2م 822, 222ثم منطقة مدرسة عبد المنعم ر اإل والموقف بمساحات حدائق قليلة )
للفدان( لك  منهما عل  التوالي, فيما خلت منطقة مسجد البحر  2م5, 5,8مسجلين معدل كثافة متقارب )

راء عل  الرغم من وقوع المنطقة عل  كورنيش نهر الني  ولكن تفتقد  ت مئهر  من أي مساحات خض
 من مئاهر المسحات الخضراء. 

 : األراضي الفضاء -ه
حيث تسم  بإمكانية إقامة بعإل  التجاري  المدينةقلب تكك  المساحات الفضاء أهمية كبيره داخ  

االستخدامات عليها استجابة لحاجة السكان، كما أنها تقدم خدمة جليلة في بعإل ا ماكن المددحمة 
 اا ألف متر  98255إل  ) بالمنطقةبالمدن في توفير مكان النتئار السيارات، هذا وتص  المساحة الفضاء 

خر فضاء مهدم, فقد سج  المئهر ا ول مساحة مقسمون عل  مئهر من الفضاء المسور واَ  (،اا مر ع
ألف متراا مر عاا( بعدد ثمان  18,1فضاء, وااَلخر سج  ) 18ألف متراا مر عاا( بعدد  13,3بلغت تقر باا )

( إل  التود م المساحي والنسبي لمساحة المناطق 13) ( والكك 18ويكير الجدول رقم ) فضاءات مهدمة,
 .2222عام  للمدينة بمناطق القلب التجاري الفضاء 
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                                                                                                   م    0202 -يرينا/  السابع عشرالعدد  
 

 بالقلب الفضاء لألراضي والنسبي المساحي التوزيع( 14) رقم جدول

 0202 دمياط لمدينة التجاري

 القطاع

 الكثافة فضاء مهدم فضاء

 مساحة عدد مساحة عدد
متر مربع 

 للفدان

 8329     9.39 . منطقة السلخانة القديمة

 35826 9550 9 3537 3 منطقة مسجد البحر

 620     753 3 منطقة الموقف

 98.23 .869 3 35509 7 منطقة مسجد المعيني

 525.     3833 3 منطقة المقابر

منطقة مدرسة عبدالمنعم 

 928. 953 3 368. 3 رياض

 8320 39395 8 35530 39 الجملة

 .2222ا عل  بيانات الخر طة الرقمية لمنطقة الدراسة, هئية التخطيط العمراني, المصدر/ عم  الباحث اعتمادا 
 

؛ حيث نجد  منطقة  خرت نسبة المساحات الفضاء من  تفاوت السابقيتض  من خلل الجدول 
مقسمة  ،(%55,2بالقلب التجاري )نسبة المساحات الفضاء  نصف تجاودتقد  مسجد المعيني منطقةأن 
متراا مر عاا( فضاء مهدم, مسجلة  8082( و) 2ألف م 12,1مناطق فضاء مسور بمساحة ) 2إل  

للفدان الواحد( ويمكن استغلل هذي المساحة الكبير في بعإل  2م 882,9المنطقة بذلك معدل كثافة )
للسكان أو  النكاطات التي من الممكن االرتقاء بالمستوت العمراني بها مث  إقامة منتدهات خضراء

استخدامها كمناطق انتئار سيارات, إعاده تنئيم المساحات الفضاء المهدمة التي تئهرها الصوره رقم 
 (. الستخدامها مره أخرت بكك  مخطط.22)
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 ( توضح الفضاءات المسورة والمهدمة بالقلب التجاري لمدينة دمياط 02صورة رقم )
 .2222 ومارس الدراسة الميدانية للقلب التجاري لمدينة دمياط, ينايرالمصدر/ 
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إذ تضم (، %10,0) اقتر ت منطقة مسجد البحر من خمس مساحة المناطق الفضاء المصوره 
متر  8335( وأر عة مناطق فضاء مهدم بمساحة )2م 1292المنطقة مساحة واخده فقط فضاء مسور )

متر مر م للفدان(, وبالمرتبة الثالثة تأتي منطقة السلخانة  128,8)مر م( لتسج  المنطقة معدل كثافة 
متر مر م( كمنطقتين فضاء مسور ن, فيما خلت المنطقة من أي  8298القديمة بمساحة فضاء مسور )

متراا مر عاا للفدان(, والترتيب الرابم وجدت منطقة مدرسة  81,8مناطق فضاء مهدمة لتسج  معدل كثافة )
لك   2م28,8 اإل بأر م مناطق فضاء ثلثة منها مسور ن وواحده مهدمة مبعدل كثافة )عبد المنعم ر 

متراا مر عاا للفدان( وقد خلت المنطقة من أي فضاءات  22,3فدان( تليها منطقة المقابر مبعدل كثافة )
قف متراا مر عاا( وتذيلت منطقة المو  1811مهدمة فيما كانت تحتوي عل  مساحة فضاء مسوره واحده )

( بمعدل )سبعة أمتار ونصف 2م 229الترتيب العام لمناطق الفضاء بمنطقة فضاء واحده فقط بمساحة )
 (. 21المتر للفدان( فيما خلت من الفضاءات المهدمة. كك  رقم )
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 دمياط لمدينة التجاري بالقلب الفضاء راضياأل كثافة( 01 ) رقم شكل

0202 

 .2222ا عل  بيانات الخر طة الرقمية لمنطقة الدراسة, هئية التخطيط العمراني, المصدر/ عم  الباحث اعتمادا 
 
 
 



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            911

      ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                   م    0202 -يرينا/  السابع عشرالعدد  
 

 -رابعًا  نتائج الدراسة :
مالالالن خالالاللل دراسالالالة القلالالالب التجالالالاري بمدينالالالة دميالالالاط كدراسالالالة فالالالي جغرافيالالالة الحضالالالر أي فالالالي جغرافيالالالة 

مجموعالالالة مالالالن النتالالالائج العمالالالران الحضالالالري ومالالالن واقالالالم تحليالالال  نتالالالائج الدراسالالالة التطبيقيالالالة؛ أمكالالالن التوصالالال  إلالالال  
 والتوصيات نعرإل لها في صوره نقاط كما يأتي :

 ( تحتوي عل  مناطق سكنية  818جاءت منطقة الدراسة بمساحة إجمالية تبلغ )خدمية  –فداناا– 
 تجار ة وغيرها. 

  كهدت  منطقة قلب المدينة التجاري كغيرها من المدن  تنوعاا في مستويات ااسكان وفقاا لنوع
ناء, إذ توجد مباني جيده , متوسطة , ردئية ومهدمة , فيما تفاوت أعمار المباني بالمنطقة وتم وحالة الب

عاماا( وحديثة إذ يبلغ عمر  52إل   22عاماا( ومتوسطة ) 52تصنيفها إل  ثلث فئات قديمة )أكثر من 
 المبن  أق  من عكر ن عاما. 

 قتصادية بالمدينة, والتباين في أسعار تتأثر مساحة المباني بعده عوام  منها اامكانات اال
ا راضي, والتركيب الوئيفي لك  منطقة, والقرب والبعد عن نواه المدينة القديمة, وهنا ننوي أن المنطقة تعد 
النواه ا ساسية لمدينة دمياط كك ، فضلا عن توافر المرافق والخدمات والقرب والبعد عن مناطق الترفيه 

ور ة من عدمها، كما توجد ثمة اعتبارات أخرت ذات تأثير لع  منها الجوار السكني وا سوان والسهولة المر 
 والحالة التعليمية والخصائص االجتماعية للسكان.

  تبين ارتفاع المباني بمنطقة الدراسة فقد سج  المتوسط العام ستة طوابق, فيما جاءت منطقة
سجلت منطقة مدرسة عبدالمنعم ر اإل أعل  معدل  طوابق, بينما 8السلحانة القديمة بأق  ارتفاع للمباني 

 طوابق.  0وهو 
  يص  متوسط عرإل الكارع إل  خمسة أمتار، وقد دارت جميم مناطق القلب التجاري حول هذا

 المتوسط باالرتفاع عدا منطقة مسجد البحر ومدرسة عبد المنعم ر اإل. 
  من إجمالي منطقة  %51و فدان يمث  نح 218يبلغ إجمالي الكتلة السكنية بالمنطقة نحو

 مبنا سكنياا  0282الدراسة ، يبلغ إجمالي عدد المباني السكنية حوالي 
  فداناا, وهذا يدل عل  قوه الخدمة واالستخدام  02,2بلغ إجمالي الخدمات التجار ة بالمدينة حوالي

 ر اا( متنوعاا .استخداماا تجا 2252التجاري بالمنطقة سواء من مساحة  أعداد استخدامات التي بلغت )
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  تفتقر منطقة الدراسة لوجود مساحات خضراء وحدائق بالكك  الكافي للعم  عل  استغللها للتندي
والترفيه, ب  يوجد نطاقات بمنطقة الدراسة ال تحتوي عل  حدائق أو مناطق حضراء, وبكك  عام تفتقر 

 المنطقة للمساحات الخضراء والمتندهات.
 

 خامسا : التوصيات :
الدراسة بمجموعة من التوصيات الهامة الت  يمكن تعميمها علال  منطقالة الدراسالة ) القلالب خلصت 

 التجاري للمدينة( وعل  غيرها من المدن المصر ة القائمة تتمث  ف  مجموعة النقاط التالية :
 ية إعاده النئر ف  قوانين البناء الحالية بهدف محاولة الوصول إل  فكر يحقق متطلبات البيئة العمران

المتميده  ذات القيم الحضر ة والجمالية مم التأكيد عل  أهمية وجود الطابم المعمارت المميد الذت 
 يتوافق مم الهوية الحضار ة لك  مدينة من المدن القائمة .

  تحديد استخدامات ا راض  الفضاء داخ  الكتلة العمرانية للمنطقة بما يلب  كافة االحتياجات الحالية
 من العناصر التخطيطية اللدمة لمنطقة القلب التجاري القائمة .والمستقبلية 

  وضم برامج ومخططات التنمية واالرتقاء والتطو ر للنسيج العمراني بمنطقة القلب التجاري للمدينة
 بحيث تكون متوائمة ومتوافقة مم جميم اامكانيات المتاحة بك  منها قدر اامكان .

  العمرانية عل  االهتمام بالدراسة البصر ة من حيث العم  عل  تحقيق ضروره تركيد مخططات التنمية
ااثراء البصرت لجميم العناصر المعمار ة المتميده الت  يمكن إدراكها كمحاولة للرتقاء بالبيئة 

 العمرانية لمنطقة القلب التجاري.
 ناطق الجارت إنكاوها التدرج في تنمية المناطق التجار ة المستهدفة بحيث يتم استكمال مقومات الم

ومدها بكافة مرافقها وخدماتها قب  البدء ف  إقامة مناطق جديده، مم مراعاه االختيار الدقيق 
ا لإلددواجية واتهدار طاقات إنتاجية وأصول رأسمالية .  للصناعات المراد توطينها منعا

 في والتكافو االجتماعي ، الموارد تود م في االقتصادية الكفاءه اعتبارات يراعي متوادن  نمو تحقيق 
 .التنمية بما يحقق التنمية المستدامة  ثمار تود م

 التخطيط للتنمية  عملية في الكعبية المكاركة وتفعي  والمالية ، اادار ة اللمركد ة دعم. 
 المدني  والمجتمم الخاص القطاع مكاركة ود اده الجديده ، االستثمارات من مد د   تكجيم. 
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  ومكروعات الكباب للحد من البطالة وتخفيإل أعباء ااعالة  المنتجة ا سر مكروعات ف  التوسم
 بالمدينة بما يعدد فرص العيش الرفاهي للمجتمم .

 
 -سادسا المراجع:

 .13301، 1أحمد خالد علم و خرون، تجديد ا حياء، مكتبة االنجلو المصر ة، ط- 1
 م. 1308، دار الثقافة للنكر والتود م ،  8أحمد علي إسماعي  ، دراسات في جغرافية المدن، ط - 2
أكرف السيد البسطويسي، نحو منهج لتقييم الخصوصية في البيئة العمرانية من خلل القوانين - 9

 والتكر عات، دكتوراي غير منكوره، قسم العماره، كلية الهندسة جامعة القاهره.
مقدمة إلي قسم ’دكتوراي غير منكوره –دراسة في جغرافية المدن  –السيد خالد المطري , مدينة دمياط – 8

 . م1308’جامعة القاهره’كلية ا داب ’الجغرافيا 
 ، عالم الكتب، )د.ت(.2جمال حمدان، جغرافية المدن، ط  -5
في التنمية  جغرافية النق  في محافئةدمياط ودورها’حسين عطيه عبد العاطيموسي -2

 م.2220’جامعة ااسكندر ة ’كلية ا داب ’ماجستيرغير منكوره ,مقدمة إلي قسم الجغرافيا ’ااقتصادية
العدد ’مجلة الداره ’التركيب الداخلي لمدينة عرعر بالمملكة العر ية السعودية ’خليف مصطفي غرابية -7

 ه.1825’الرابم
جغرافية العمران، رسالة دكتوراه غير منكوره ، كلية صال  حماد بحيري ، مدينة صنعاء دراسة في  -8

 م.1388اآلداب، جامعة ااسكندر ة، 
التر ة وتأثيرها علي بعإل أنماط ااستغلل البكري في محافئة ’ صلم معروف عبدي عماكة  -9

 جامعة الدقاد ق’فرع بنها  –كلية ا داب ’مقدمة إلي قسم الجغرافيا ’ماجستير غير منكوره ’دمياط 
 م.1338’

 .2219عبد الرحيم قاسم قناوي، العكوائيات مكاك  وحلول، ا نجلو المصر ة، -12
 م. 1302عطيات عبد القادر حمدي، جغرافية العمران، دراسة موضوعية تطبيقية، ااسكندر ة، -11

 2219عبد الرحيم قاسم قناوي، العكوائيات مكاك  وحلول، ا نجلو المصر ة،-12
 م. 1302ادر حمدي، جغرافية العمران، دراسة موضوعية تطبيقية، ااسكندر ة، عطيات عبد الق -19
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مجلة كلية ا داب ’دراسة جغرافية ديموغرافية ’سكان مدينة دمياط ’علء سيد محمود عبدهللا  – 18
 م.2220’جامعة ااسكندر ة ’

’ ية ااقتصادية دراسة في جغرافية التنم –محافئة دمياط ’علء الدين حسين عدت علي كلبي -15
 م.1331’جامعة ااسكندر ة ’كلية ا داب ’ مقدمة إلي قسم الجغرافيا ’ دكتوراي غير منكوره 

، 1338فارون عباس حيدر، تخطيط المدن والقرت، منكأه المعارف، الطبعة ا ول ،  - 12
 ااسكندر ة. 

تجر ة التعمير المصر ة من فتحي محمد مصيلحي، تطور العاصمة المصر ة ، والقاهره الكبرت،  -10
 .  1388م دار المدينة المنوره ، القاهره ، 2222ن.م إل   8222

فتحي محمد مصيلحي، تطور العاصمة المصر ة والقاهره الكبرت ، اانسان والتحديات ا يكولوجية  -18
 م. 1333،  2، ج 1والمستقب  " مطابم الوالء المدنية" ، القاهره ، ط

دراسة في السكن ’التركيب الداخلي للمراكد الحضر ة في دولة الكو ت’لجحيدلي مكع  حمود ا -13  
 جامعة القاهره.’كلية ا داب ’مقدمة إلي قسم الجغرافيا ’غير منكوره’دكتوراي ’والسكان 

مجلة كلية ’ دراسة جغرافية ’انماط من التركيب السكاني لمدينة دمياط ’محمد عبد العد د الهندواي  - 22
 .م1380’الجدء ا ول ’ العدد التاسم ’بدمياط  التر ية
بحث غير منكور ’دراسة جغرافية ’استخدام ا رإل في مدينة دمياط ’محمد عبد العد د الهندواي  -21
 م.1383’

محمد محمد سطيحه ، خرائط التود عات الجغرافية، دار النهضة العر ية ، الطبعة الثانية،  -22
 م.1300القاهره، 

دراسة  –المناطق العكوائية في دمياط ’هدي محمد محمود حسانين ’السيد صقر  مجدي كفيق -29
سلسلة الدراسات الخاصة ’ جغرافية  هم الخصائص السكنية والسكانية  معهد البحوث والدراسات العر ية 

 م.2229يناير ’ 05العدد ’
قم" المكتبة ا كا ديمية ، هكام أبوسعده ، الكفاءه والتككي  العمراني"مدخ  لتصميم وتخطيط الموا–28

 . 35م1338القاهره 
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التركيب الداخلي لمدينة دمياط دراسة في جغرافيةالعمران الحضري ’ وليد ككري عبد الحميد يوسف–25
جامعة ’كلية ا داب ’مقدمة إلي قسم الجغرافيا ’دكتوراي غير منكوره ’ باستخدام نئم المعلومات الجغرافية

 .2219المنصوره,
دراسةفي الجغرافية االقتصادية ’الطاقة الكهر ائية في محافئة دمياط ’إبراهيم محمد الجمال ياسر  –22
 م.2222’ جامعة المنوفية’كلية ا داب ’مقدمة إلي قسم الجغرافيا ’دكتوراي غير منكوره ’
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