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إرشادات املؤلفني
تســتقبل هيئة حترير جملة جامعة أم القرى للهندســة والعمارة األحباث األصلية واملراجعات العلمية   

والتقاريــر العلميــة الــي مل يســبق نشــرها جزئيــاً أو كليــاً ومل تقــدم للنشــر جلهــة أخــرى. ختضــع األعمــال املقدمــة 

ملراجعــة هيئــة التحريــر وحتكيــم متخصصــني مــن جهــات خمتلفــة مــن خــارج هيئــة التحريــر. تعتمــد سياســة النشــر 

 PDF  و word علــى أصالــة البحــث وقيمتــه العلميــة، ويرســل العمــل علــى الرابــط االلكــروين بصيغــة

)بــدون اســم الباحــث( . ويشــرط كتابــة مــن البحــث بفــراغ مــزدوج بــني الســطور، واهلوامــش ال تقــل عــن 3ســم 

يف كل اجتــاه، ويســتخدم اخلــط Simplified Arabic  حبجــم 14عــادي يف كتابــة مــن البحــث وحجــم 

16 عريــض للعناويــن الرئيســية، ويف حالــة وجــود أكثــر مــن مؤلــف يرفــق تفويــض للباحــث املســئول مــع أمســاء 

الباحثــني املشــاركني.

تسلسل احملتوى يكون كالتايل:
- عنوان البحث مع أمساء املؤلفني واجلهات العلمية الي ينتمون إليها مع ذكر اسم وعنوان الباحث.

- اخلالصة تتبعها كلمات للفهرس.

- احملتــوى يكــون حســب التسلســل التــايل: املقدمــة ،املنهجيــة، الطــرق املعمليــة واملــواد والعينــات، النتائــج، 

املناقشــة، التوصيــات، املراجــع، الشــكر والتقديــر . أمــا اجلــداول و الرســومات البيانيــة و الصــور الفوتوغرافيــة 

فتكــون حســب وضعهــا يف مــن البحــث.

عنــوان البحــث: جيــب أن ال يتجــاوز عنــوان البحــث عشــرين كلمــة وأن يتناســب مــع مضمــون البحــث 
ويــدل عليــه أو يتضمــن االســتنتاج الرئيســي )حجــم اخلــط 18 عريــض(.

املؤلفون: يكتب على النحو التايل:
يف حالة اللغة العربية: االسم األول ــــــــــــــــــ األب ــــــــــــــــــ اللقب ــــــــــــــــــــ.

يف حالة اللغة اإلجنليزية: االسم األول ـــــــــــــــــــ احلرف األول من اسم األب ــــــــــــــ اللقب.

ويكتــب مــع كل اســم املؤسســة العلميــة الــي يتبعهــا، وحيــدد الباحــث املســؤول، ويعطــي عنــوان املراســلة ويعطــي 

عنــوان املراســلة ابلكامــل مبــا يف ذلــك أرقــام التليفــون – الفاكــس – والربيــد اإللكــروين. ال داعــي لذكــر 



املؤهالت العلمية ويكتفي بذكر الدرجة العلمية )حجم اخلط 10 مائل(.

 اخلالصــة: تكتــب اخلالصــة ابللغــة العربيــة وأخــرى ابللغــة اإلجنليزيــة يف حــدود 250-300كلمــة، علــى أن 
حتتــوي علــى اهلــدف ومــا مت عملــه ومــا حتقــق واالســتنتاج،  وأن تعطــي مبفردهــا فكــرة واضحــة عــن البحــث،  

وإن ذكــرت أرقــام حيــب أن تكــون مطابقــة ملــا ورد ذكــره يف حمتــوى البحــث، مــع نتيجــة املعاجلــة اإلحصائيــة وال 

تذكــر مراجــع )رجــاء ذكــر عــدد الكلمــات يف هنايــة اخلالصــة بــني قوســني(.

كلمــات الفهرســة: ال تتجــاوز عشــرة كلمــات. ويتــم اختيارهــا مبــا يتواكــب مــع املصطلحــات الــي تصــدر 
مــن قبــل هيئــات رصــد األحبــاث.

املقدمــة: تتضمــن املقدمــة بوضــوح دواعــي إجــراء البحــث )اهلــدف( وتســاؤالت وفرضيــات البحــث مــع ذكــر 
الدراســات الســابقة ذات العالقــة حبيــث ال يتجــاوز إمجــايل عــدد املراجــع املســتخدمة يف املقدمــة 15مرجعــاً. 

وعــدم عــرض أي مــن النتائــج أو املناقشــة أو االســتنتاج يف املقدمــة.

البحثيــة واملعمليــة واألدوات املســتخدمة: جيــب أن تكــون واضحــة وصاحلــة ومالئمــة  الطــرق 
لتحقيــق اهلــدف، وتتوفــر فيهــا الدقــة العلميــة.

النتائــج: جتنــب التكــرار يف عــرض النتائــج والســرد احلــريف ألرقــام اجلــداول والرســومات البيانيــة. وأن يكــون 
العــرض واضحــاً ومرابطــاً مدعمــاً ومعاجلــاً إحصائيــاً مــع بيــان ارتباطهــا هبــدف وتســاؤالت البحــث مــع عــدم 

تكــرار املعلومــات يف اجلــداول والرســومات البيانيــة.

املناقشــة: حتليــل النتائــج حتليــاًل موضوعيــاً هادفــاً يف ضــوء املعلومــات املتوفــرة )بعيــداً عــن تكــرار ســرد النتائــج( 
مع ربطها ابلدراســات الســابقة وأن تشــمل االســتنتاج املنبثق واملدعم عن النتائج املتوفرة يف الدراســة.

الشــكر والتقديــر: يستحســن ذكــر اجلهــة املدعمــة للبحــث واألشــخاص أو اجلهــات الــي يريــد الباحثــون 
شــكرهم ملســامهتهم بصــورة أو أخــرى يف البحــث.

املراجــع: تذكــر يف املــن حســب تسلســل ورودهــا )االســم والســنة( خبــط 14 عريــض، وضــرورة التقيــد بدقــة 
التوثيــق وأن تكــون ذات عالقــة فعليــة مبوضــوع البحــث، وتســرد كافــة املراجــع يف قائمــة املراجــع بنهايــة البحــث 

بصــورة أجبديــة. يتــم البــدء بلقــب املؤلــف مث امســه مث العنــوان مث اجمللــد مث ســنة النشــر .



اجلــداول: توضــع حســب مكاهنــا يف املــن مبقــاس ال يتجــاوز  14×18ســم، ويكتــب رقــم اجلــدول أســفله 
بتسلســل مبقــاس )12 عريــض(، مث الوصــف )12 عــادي( ، علــى أن يكــون يف منتصــف اجلــدول.

 × أبعادهــا 14ســم عرضــاً  تتجــاوز  البيانيــة: ال  الفوتوغرافيــة والرســومات  األشــكال والصــور 
14ســم طــواًل، ويكتــب العنــوان يف أســفل الصــورة حبيــث يــدل بدقــة علــى حمتــوى الصــورة ومــا تــدل عليهــا دون 

احلاجــة للرجــوع إىل مــن البحــث، ويتبــع نفــس طريقــة اجلــداول يف العنــوان والوصــف.

التعديــالت واملراجعــة النهائيــة: تتــم التعديــالت املقرحــة مــن قبــل احملكمــني وفقــاً ملــا أُقــرح وتكــون 
املراجعــة النهائيــة مســؤولية املؤلــف دون إجــراء أي تعديــالت جديــدة، وترســل إىل رئيــس التحريــر يف خــالل 

مثانيــة أســابيع مــن اتريــخ إرســاهلا إىل املؤلــف وإال خيضــع العمــل إلعــادة التحكيــم.

نقل حقوق الطبع: عند قبول البحث للنشر يتم حتويل ملكية النشر من املؤلف إىل اجمللة.
.)SI Units( الرموز: جيب استخدم الرموز واملختصرات واملصطلحات املعتمدة

املراســالت: جميــع األعــال واالستفســارات ترســل مبــارشة إىل رئيــس تحريــر مجلــة جامعــة أم القــرى للهندســة 

والعمــارة. جملــة اجلامعــة، ص.ب. 715، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة،

jea@uqu.edu.sa :الربيد اإللكروين

املؤلفــون مســئولية صحــة ودقــة  للنشــر عــن آراء مؤلفهــا ويتحمــل  املقدمــة  املــواد  تعــرب  الطبــع:  حقــوق 
املعلومــات واالســتنتاجات. مجيــع حقــوق الطبــع حمفوظــة للناشــر )جامعــة أم القــرى(. ال جيــوز نشــر أو نقــل أو 

ختزين املعلومات أو أي حمتوى ســواًء ابلطرق اإللكرونية أو امليكانيكية أو التصوير أو التســجيل الصويت إىل 

غــر ذلــك بــدون أخــذ موافقــة خطيــة مــن الناشــر. وجيــوز االقتبــاس مــع اإلشــارة إىل املصــدر.

التبادل واإلهداء: توجه الطلبات إىل إدارة اجملالت العلمية، جامعة أم القرى.
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الملخص                                    

نســتعرض يف هــذا البحــث أســاليب تصنيــف أولــوايت التنميــة وحتديدهــا للظهــر الصحــراوي للســواحل 
املصريــة. وللظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة أمهيــة كــربى يف إعــادة رســم اخلريطــة الســكانية والعمرانيــة 
ملصــر مــن منطلــق تفعيــل االســتفادة مــن مــوارد الظهــر وإمكاانتــه لوضــع اســراتيجية تنمويــة وإطــار ختطيطــي 
ــنبثق منهــا برامــج ومشــروعات إمنائيــة يراعــى يف أولوايهتــا مردودهــا االقتصــادي واالجتماعــي  عــام للمنطقــة تـ

علــى املســتوى اإلقليمــي والقومــي.

وتواجــه مصــر حاليــا العديــد مــن املشــاكل االقتصاديــة يرجــع أساســها إىل تزايــد معــدالت االســتهالك 
وتناقــص الراكمــات الرأمساليــة الناجتــة عــن معــدالت اخنفــاض اإلنتــاج النســبية مــع عــدم وجــود تــوازن جغــرايف 

بــني الســكان إضافــة إىل مشــاكل الظهــر الصحــراوي للســواحل وعزلتــه.

ويهــدف البحــث إىل وضــع معايــر وأســس لتصنيــف أولــوايت التنميــة وحتديدهــا للظهــر الصحــراوي للســواحل 
املصرية لالســتفادة من موارده وإمكاانته يف األنشــطة االقتصادية.

وتكمــن املشــكلة يف عــدم وجــود تصنيــف واضــح للظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة حــى نتمكــن مــن 
حتديــد أولــوايت التنميــة فيهــا.

ومــن خــالل البحــث مت االعتمــاد علــى املنهــج النظــري لتعريــف ظهــر الســواحل واملنهــج التحليلــي الوصفــي 
لتحديــد الوحــدات الصحراويــة ملصــر وحتديــد وســائل تصنيــف الظهــر الصحــراوي مــن خــالل ثالثــة وســائل 

رئيســية وهــي علــى النحــو التــايل:

1-حتديد درجة العزلة والبعد املكاين لكل ظهر.

2-حتديد املوارد واإلمكاانت التنموية يف كل ظهر.

3-حتديد املشروعات القومية يف كل ظهر.
ومن خالل ذلك مت حتديد أولوايت التنمية للظهر الصحراوي للسواحل املصرية. 

الكلمات المفتاحية:

الظهر الصحراوي، معاير التصنيف، التنمية، البعد املكاين.
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Abstract

In this paper, we review the methods of classifying and iden-

tifying the development priorities of the desert hinterland of the 

Egyptian coast. the desert hinterland of the Egyptian coast has 

significant importance in the redrawing of the map of urban pop-

ulation of Egypt. That is achievable by taking advantage of the 

resources and potentials of the hinterland to devise a develop-

ment strategy for the region which contains programs and spon-

sored development projects that take into account economic and 

social paybacks at the regional and national levels as a priority. 

These days, Egypt is facing many economic problems due to the 

increasing rates of consumption basis and decrease in capital 

accumulations resulting from low production rates with no rel-

ative geographical balance among the population due to some 

problems in the desert hinterland of coasts and isolation.

The research aims to develop criteria for the classification 

and identification of development priorities of the desert hinter-

land of the Egyptian coast in order to make use of the resourc-

es and capabilities in economic activities. The problem lies in 

the lack of a definite classification of the desert hinterland of the 

Egyptian coasts for us to determine the developmental priorities 

in the aforementioned regions. In this research, we relied on the 
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theoretical identification of the hinterland and on the analytical 

descriptive approach to classify the desert hinterland by using 

three main methods:

1-Determine the degree of isolation and spatial dimension of 

each hinterland desert.

2-Identify resources and development potential of each hinter-
land desert.

3-Determine national projects for each hinterland desert.

By doing so, we identified development priorities of the hinter-
land desert of Egyptian coast. 
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1-المقدمة:   
تواجــه مصــر العديــد مــن املشــاكل يرجــع أساســها إىل تزايــد معــدالت االســتهالك وتناقــص الراكمــات 
الرأمساليــة الناجتــة عــن معــدالت اخنفــاض اإلنتــاج مــع عــدم وجــود تــوازن جغــرايف بــني الســكان، إىل جانــب 
بعــض املشــاكل يف الظهــر الصحــراوي للســواحل وعزلتــه حيــث نشــأت التجمعــات العمرانيــة املصريــة منــذ 
آالف الســنني وانتشــرت على جانيب هنر النيل من أســوان جنواب حى القاهرة مشاال مث تناثرت يف قلب الدلتا 

مكونــة نســقا عمرانيــا فريــدا مــن نوعــه ال يتعــدى أربعــة ابملائــة مــن مســاحة القطــر املصــري)1( .

وكلما زاد عدد الســكان قلت املســاحة الزراعية حى وصلت إىل الوضع احلايل من اســتنزاف لألراضي 
الزراعيــة واالزدحــام الشــديد علــى الرغــم مــن وجــود أراضــي شاســعة شــرق النيــل وغربــه وجنــوب البحــر املتوســط 

وغــرب البحــر األمحــر.

ومــن هنــا جــاء التفكــر يف اخلــروج مــن الــوادي الضيــق وبــرزت فكــرة تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل 
املصريــة، مــع مــا تواجهــه مصــر مــن الضغــوط العديــدة بســب زايدة معــدالت النمــو الســكاين بنســبة تفــوق 
معــدالت التنميــة االقتصاديــة واملســاحة املأهولــة. بــدأت فكــرة تنميــة الظهــر الصحــراوي إبنشــاء بعــض القــرى 
الســياحية علــى الشــاطئ وإنشــاء التجمعــات القرويــة يف الظهــر الصحــراوي حيــث يعتــرب الســاحل وظهــره 

الصحــراوي مــن إحــدى املناطــق املهمــة ذات الطبيعــة املتميــزة يف مصــر)2(. 

وللظهــر الصحــراوي أمهيــة كــربي يف إعــادة رســم اخلريطــة الســكانية والعمرانيــة ملصــر وذلــك مــن منطلــق 
ــنبثق منهــا  تفعيــل االســتفادة مــن مــوارد وإمــكاانت الظهــر لوضــع اســراتيجية تنمويــة وإطــار ختطيطــي عــام تـ

مشــروعات يراعــى يف أولوايهتــا مردودهــا االقتصــادي واالجتماعــي. )3(

وتكمــن أمهيــة البحــث يف كيفيــة تصنيــف الظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة؟  ومــا هــي الوســائل 
املقرحــة لتحديــد أولــوايت التنميــة للظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة؟ وتكمــن املشــكلة البحثيــة يف عــدم 
وجــود تصنيــف واضــح للظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة حــى نتمكــن مــن حتديــد أولــوايت التنميــة هبــا.

1- اهليئة العامة للتخطيط العمراين، وزارة اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية، تقرير خريطة التنمية والتعمر 2017، يونية1998 ص 5 
2- د. محدان، مجال محدان، شخصية مصر، دراسة يف عبقرية املكان، القاهرة, 1980م، اجلزء االول عامل الكتاب، ص278.

3- اهليئــة العامــة للتخطيــط العمــراين، وزارة اإلســكان واملرافــق والتنميــة العمرانيــة: مشــروع املخطــط االســراتيجي لتنميــة الســاحل الشــمايل الغــريب وظهــره 
الصحــراوي, 2007 ص18
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2-أهداف البحث:
يهــدف البحــث إىل تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة مــن خــالل تصنيــف الظهــر الصحراوي 
وحتديــد إمــكاانت كل ظهــر للخــروج بتحديــد أولــوايت التنميــة للظهــر الصحــراوي املصــري وذلــك حــى 

نتمكــن مــن االيت:

● إجياد تنمية اقتصادية وعمرانية متوازنة.

● إجياد مناطق جذب خارج القاهرة والدلتا للعمل على محاية األراضي الزراعية.

● توفر مناطق اقتصادية وعمرانية قوية تدعم حتقيق التنمية يف هذه املناطق.

3-منهجية البحث:

 مت استخدام نوعني من مناهج البحث ومها: -

ا-المنهــج النظــري: ويتــم التعــرض إلــى أهــم التعريفــات الخاصــة بتنميــة 
الظهيــر الصحــراوي وســاحله. 

ب-المنهــج التحليلــي الوصفــي: ويتطــرق إلــى وصــف الوحــدات الصحراويــة 
ــائل  ــواحلها والوس ــراوي لس ــر الصح ــد الظهي ــة لتحدي بمصــر واألســس المتبع
األساســية المقترحــة لتصنيــف ظهيرهــا الصحــراوي وتحديــد أولويــات التنميــة 

بــه. 

4-الظهير الصحراوي للسواحل المصرية:

 ميتــد الظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة علــى طــول حدودهــا الشــمالية والشــرقية، حيــث حيدهــا مــن 
الشــمال البحــر املتوســط ومــن الشــرق البحــر األمحــر. ويبلــغ جممــوع أطــوال الســواحل املصريــة وظهرهــا 2330 

كــم. ويوضــح اجلــدول رقــم )1( أطــوال الســواحل الصحراويــة املصريــة وظهرهــا الصحــراوي. شــكل رقــم )1(
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النسبةالطولاالسمالرقم
55023.6الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي1
2209.4الساحل الشمالي الشرقي وظهيره الصحراوي2
47520.4ساحل خليج العقبة والسويس وظهيره3
108546.6ساحل البحر األحمر وظهيره4

2330100االجمالي

جدول )1( أطوال السواحل الصحراوية المصرية
     المصدر: الباحث

ويقع 70% من الظهر الصحراوي يف نطاق اجلزء غر املعمور يف البالد)1( والذي مل يســتغل منه حى 
اآلن  ســوى 7% من طاقته متمثال يف الشــريط الســاحلي. وتبلغ مســاحة مصر حوايل مليون كيلو مر مربع 
 منها 40 ألف كيلو مر مربع فقط  )4%(  هي اجلزء املعمور والذي يعيش علية أكثر من 90 مليون نسمة)2(

أعلــى  مــن  وهــي  كــم2   / شــخص   1750 إىل  الســكانية  الكثافــة  ارتفــاع  إىل  أدى  ممــا   ,
وأدى  مصــر  يف  املوجــودة  الكــربى  املــدن  مشــاكل  مــن  زاد  ممــا  العــامل  يف  املوجــودة  الكثافــات 
الزراعيــة)3( األراضــي  مــن  فــدان  ألــف   750 مــن  أكثــر  وضيــاع  العشــوائيات  انتشــار   إىل 
. ويقــدر الفاقــد مــن األراضــي الزراعيــة ســنواي بــني 65 ألــف إىل 72 ألــف فــدان خــالل الفــرة مــن 2005-

2015م وقــد أثبتــت بعــض الدراســات أنــه مــن خــالل تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل ميكنهــا اســتيعاب 
18% مــن عــدد الســكان  املرحلــة األويل ســنة اهلــدف عــام 2050.

1- د. محدان، مجال محدان، شخصية مصر – دراسة يف عبقرية املكان، القاهرة, 1980م، اجلزء االول عامل الكتاب، ص269. 

2- تقرير جهاز التعبئة العامة واإلحصاء السبت 20/ 1/ 2016 والساعة السكانية. 

3- اهليئة العامة للتخطيط العمراين-التنمية الساحلية يف إطار شامل للتنمية اإلقليمية – املؤمتر الدويل "السياحة والتنمية يف املناطق الساحلية "مارس 

2005م. 
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شكل رقم )1( الظهر الصحراوي للسواحل املصرية
املصدر: الباحث 

يف ومــن هنــا يتضــح أن الظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة ميتــد علــى معظــم حدودهــا ممــا جيعــل 
عمليــة التصنيــف للظهــر الصحــراوي عمليــة مهمــة لتحديــد أولــوايت التنميــة وتوجيــه االســتثمارات إليهــا.

5-مفهوم الظهير الصحراوي للسواحل من خالل البحث: 

 يشــر الظهــر الصحــراوي للســواحل إىل املناطــق الــي تقــع إىل الداخــل مــن البحــر والشــريط الســاحلي 
وميكــن تنميتهــا مــن خــالل املــوارد الطبيعيــة وتؤثــر ابلشــريط الســاحلي وتتأثــر بــه يف عمليــات التنميــة.
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5-1تقسيم السواحل وظهيرها الصحراوي: -
يتــم حتديــد احليــز املــكاين للمنطقــة الســاحلية والظهــر الصحــراوي هلــا وفقــا ملعايــر بيئيــة)1(  ومنهــا تلــوث اهلــواء 
وتلــوث الشــواطئ، وطبيعيــة ومنهــا أماكــن توفــر الثــروات الطبيعيــة أبنواعهــا، واجتماعيــة كركــز الســكان، 

واقتصاديــة ومنهــا أماكــن املشــروعات القوميــة ابإلضافــة إىل احلــدود اإلداريــة. 

تقسم السواحل وظهيرها الصحراوي إلى أربعة سواحل وهي:

ــراوي: ميتــد الســهل الســاحلي  ــره الصح ــي وظهي ــمالي الغرب ــاحل الش  5-1-1 الس
بطــول الســاحل ويبلــغ متوســط عرضــه يف املنطقــة بــني اإلســكندرية والضبعــة 37كــم ويضيــق يف منطقــة فوكــه 
ليصــل إىل 12كــم. ومتتــد سالســل التــالل الرمليــة جنــويب الســهل بطــول الســاحل ويصــل أقــل عــرض لــه عنــد 

احلــدود الليبيــة حيــث متتــد جنوبــه هضبــة صخريــة ارتفاعهــا 200م.

5-1-2 ســاحل الدلتــا وظهيرهــا: ميتــد الشــاطئ ابرتفــاع مــن صفــر إىل +3م فــوق ســطح البحــر 
ويتميــز بوجــود التــالل الرمليــة جنــويب حبــريت املنزلــة والربلــس والــي يصــل ارتفاعهــا إىل 18م. كمــا متتــد الــربك 

واملســتنقعات بطــول خــط الســاحل، ويف الظهــر تنتشــر املناطــق الزراعيــة والصناعيــة.

ــا الصحــراوي: ميتــد الســهل الســاحلي بشــمايل ســيناء  5-1-3 ســواحل ســيناء وظهيره
ويــراوح عرضــه بــني 30-35 كــم ومتتــد الكثبــان الرمليــة بطــول الســاحل ابرتفــاع 3-15 م. وىف خليــج 
الســويس يتســع يف الشــمال ليصــل إىل 218كــم يف رأس ســدر، ويضيــق كلمــا اجتهنــا جنــوابً ليصــل يف أبــو 

زنيمــة إىل 6كــم. وىف خليــج العقبــة يضيــق حــى يصــل إىل 200م.

5-1-4 البحــر األحمــر وظهيــره الصحــراوي: الســهل الســاحلي محصــور بيــن 
منســوب صفــر و+200م فــوق ســطح البحــر ويبلــغ أقصــى اتســاع لــه يف اجلنــوب يف وادي 
احلوضيــة ليبلــغ 35كــم، ويضيــق كلمــا اجتهنــا مشــااًل ليصــل يف الشــمال إىل 25كــم وىف رأس بنــاس 10كــم وىف 
خليــج الســويس إىل 10 كــم. ويبلــغ معــدل االحنــدار يف املتوســط 4%، وإىل الغــرب منــه متتــد سالســل جبــال 

البحــر األمحــر مــن اجلنــوب وحــى منتصــف خليــج الســويس بطــول 750كــم.

1- د/ سليم، حممد صربي حمسوب، جيومرفولوجية السواحل، القاهرة,1990-دار الثقافة -ص 259 
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6-األسس المتبعة لتحديد الظهير الصحراوي للسواحل المصرية:

املتباينــة  الصحراويــة  الوحــدات  مــن  جمموعــة  مــن  املصريــة  الصحــراء  تتشــكل 
الصحــراوي  ابلظهــر  البحــث  ويهتــم  طبيعيــة(،  وحــدة صحراويــة  عشــرة  )إحــدى 

فيهــا. التنميــة  عمليــات  تفعيــل  مقومــات  ميتلــك  والــذي  للســواحل 

وتتمثــل مقومــات الظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة بوجــود خمــزون املــوارد الطبيعيــة مــن خامــات 
املعــادن املختلفــة مــن ذهــب وفحــم وبــرول ابإلضافــة إىل املناطــق الصاحلــة للزراعــة ووجــود بعــض احملميــات 

الطبيعيــة.

وفيمــا يلــي عــرض األســس التــي يعتمــد عليهــا فــي تحديــد الظهيــر 
:)2( شــكل  للســواحل  الصحــراوي 
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  حتديد الوحدات الصحراوية املصرية: 
من حيث

                                                     استبعاد املناطق الغر صاحلة للتنمية

أ - املساحة       ب  - املوقع
ج - الطبوغرافيا   د  - اجليولوجيا

 الظهر الصحراوي للسواحل املصرية القابلة للتنمية
            

ه – املورفولوجيا  و - اإليكولوجيا

                                   

                                       درجة العزلة والبعد املكاين وأتثريهما على عملية التنمية

إجراء عملية تصنيف الظهر الصحراوي
 للسواحل املصرية                               

                                                    مدى توافر اإلمكانيات واملوارد التنموية داخل 

                                                   الظهر الصحراوي

                                               

                                                  توطني املشروعات القومية ضمن النطاقات املكانية

                                                  للظهر الصحراوي

           حتديد الظهر الصحراوي ذات األولوية يف توجيه جهود التنمية إليها

شكل )2( أسس حتديد الظهر الصحراوي للسواحل املصرية
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6-1تحديد الوحدات الصحراوية الطبيعية:
- متثــل الصحــارى اجلافــة وشــديدة اجلفــاف أغلــب املســاحة مــن الصحــارى املصريــة حيــث متثــل الصحــراء 

الغربيــة قمــة اجلفــاف بــني صحــارى العــامل. فهــي قلــب الصحــراء الكــربى.

- تظهر أشباه الصحارى يف اإلطار الساحلي الضيق الذي غالبا ما يتحدد ابلتضاريس.

- معظــم الصحــارى املصريــة صحــارى صخريــة وليســت رمليــة كمــا هــو معتقــد وأقلهــا مســاحة الصحــراء 
اخلصوبيــة والــي تقتصــر علــى أجــزاء علــى جانــيب الدلتــا وعلــى الســاحلني مث علــى شــرائح ونطاقــات ضيقــة مــا 
بــني الــوادي وهضــاب الصحــراء ويف بعــض أوديــة الصحــراء الشــرقية، أمــا الصحــراء الرمليــة فتســود بعــض أجــزاء 
يف غــرب الصحــراء الغربيــة ويف مشــال ســيناء، وفيمــا عــدا ذلــك فــإن الصحــراء الصخريــة هــي الــي تســود ويوضــح 

الشــكل رقــم )3( األقاليــم الســاحلية الصحراويــة.
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شكل )3( األقاليم الساحلية الصحراوية المصرية كوحدات طبيعية

6-2الظهير ذات القابلية في تفعيل عمليات التنمية:                      

أدى عــدم رغبــة الســكان واأليــدي العاملــة يف اخلــروج مــن مواطنهــم والذهــاب إىل الظهــر الصحــراوي، 
أدى إىل وجــود مناطــق خاليــة مــن اخلدمــات والســكان حيــث تتجــه املؤشــرات الدميوغرافيــة املصريــة دائمــاً إىل 

هجــرة أهــايل الريــف إىل املــدن وإىل املناطــق احلضريــة علــى وجــه العمــوم هبــدف البحــث عــن فــرص العمــل.

الصحراويــة.  الســاحلية  األقاليــم  جمموعــة  حتديــد  مت  املصريــة  الصحــارى  تقســيم  خــالل  ومــن 
التنميــة  عمليــات  لتفعيــل  الطبيعيــة  اخلصائــص  مالءمــة  مــدى  علــى  التحديــد  هــذا   واعتمــد 

 )الشكل)1( رقم )4((. 

1- د. محدان، مجال محدان، شخصية مصر – دراسة يف عبقرية املكان، القاهرة, 1982م، اجلزء الثاين عامل الكتاب، ص158 
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شكل )4( الظهير الصحراوي ذات القابلية في التنمية
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ويتسم الظهير الصحراوي بمجموعة من الخصائص وهي كاآلتي: 
أ- العزلة املكانية والبعد مما يؤدي إىل االنغالق وصعوبة الوصول للظهر الصحراوي.

ب- االخنفاض احلاد يف الكثافة السكانية مقارنة ابملناطق املعمورة.

ت- املوارد الكامنة غر املستغلة.

ث- االعتمــاد علــى املراكــز االقتصاديــة الرئيســية خــارج حــدود الظهــر الصحــراوي للســواحل للحصــول علــى 
اخلدمات.

ج- تنبثــق اخلصائــص املميــزة للظهــر الصحــراوي للســواحل مــن اخلصائــص املميــزة للصحــراء بصفــة عامــة وهــي 
التفــاوت احلــراري واجلفــاف والتغــرات املناخية.

7-تصنيــف الظهيــر الصحــراوي بنــاًء علــى األولويــة لتوجيــه العمليــات 
التنمويــة:

هتــدف هــذه املرحلــة مــن البحــث إىل الوصــول إىل تصنيــف الظهــر الصحــراوي املصــري بنــاًء علــى مــدى 
قابليتــه لتوجيــه عمليــات التنميــة واخلــروج أبولويــة تفعيــل العمليــات التنمويــة علــى أن تكــون العوامــل والوســائل 

الــي ســوف يبــى عليهــا التصنيــف قابلــة للقيــاس احلقيقــي.

7-1 الوسائل المقترحة لتصنيف الظهير الصحراوي المصري:

 تبى البحث ثالث وسائل للوصول إىل ذلك التصنيف وهي:

ا – حتديد درجة العزلة والبعد املكاين لكل إقليم على حدة.

ب -حتديد اإلمكاانت واملوارد التنموية لكل ظهر على حدة مبا يضمن احلفاظ على املوارد.

ج – املشــروعات القوميــة املســتحدثة الــي تضفــي ميــزة مكانيــة ألي مــن األقاليــم الســاحلية الصحراويــة 
والــي تقــع ضمــن نطاقهــا املــكاين ومــن مث فــإن األمهيــة النســبية للظهــر الصحــراوي تــزداد نظــرا لوضعــه علــى 
اخلريطة التنموية القومية واســتقطابه لالســتثمارات الداخلية واخلارجية، وهو بعد مؤثر وفعال ال ميكن إغفاله 

يف عمليــة تصنيــف الظهــر الصحــراوي املصــري.
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7-1-1تحديــد درجــة العزلــة والبعــد المكانــي للظهيــر الصحــراوي للســاحل: يعتــرب 
حتديــد درجــة العزلــة والبعــد املــكاين مــن أهــم العوامــل املؤثــرة يف عمليــة تنميــة الظهــر الصحــراوي والــي بدورهــا جتســد 

الشــخصية املكانيــة للظهــر الصحــراوي املصــري.

ولقــد اقرحــت الدراســة جمموعــة مــن املعايــر الــي ســيتم مــن خالهلــا قيــاس كل مــن املتغريــن )درجــة العزلــة 
والبعــد املــكاين( لــكل ظهــر علــى حــدة.

• درجة العزلة المكانية:	

يعتــرب عامــل العزلــة املــكاين مــن العوامــل األساســية والــي تقــف حائــال أمــام تفعيــل عمليــات التنميــة، 
حيــث بــزايدة درجــة العزلــة املكانيــة تــزداد الصعوبــة يف تفعيــل العمليــات التنمويــة للظهــر، ومــن عوامــل العزلــة 
املكانيــة اتســاع املســافات بــني األقاليــم الســاحلية الصحراويــة واملناطــق األخــرى ابإلضافــة لصعوبــة الوصــول 

إليهــا.

وتؤثــر الطبيعــة املورفولوجيــة للظهــر الصحــراوي املصــري بشــدة يف زايدة درجــة العزلــة املكانيــة 
للظهــر الصحــراوي.

واقــرح البحــث وســيلتني أساســيتني ميكــن االســتناد إليهمــا لقيــاس درجــة العزلــة املكانيــة للظهــر الصحــراوي 
ومهــا: 

أ- إمجايل أطوال الطرق اإلقليمية والقومية منسبة إىل إمجايل مساحة الظهر الصحراوي للسواحل.

ب- الكثافة السكانية للظهر الصحراوي للسواحل.

ــراوي  ــر الصح ــة للظهي ــة العزل ــكل )5( درج ــدول )2( وش ــح ج ويوض
ــها ــائل قياس ــة ووس ــواحل المصري للس
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الظهير الصحراوي
درجة العزلة المكانية 1/ إجمالي وسائل قياس درجة العزلة المكانية

القيمة
الترتيب

نسبة الطرق 
إجمالي الكثافة ش/كلمإلى المساحة

1/القيمةالقيمة

األول0.0561616.0560.06إقليم السهول )شمال سيناء(
الثاني0.0295.75.730.17إقليم الجبال )جنوب سيناء(

الخامس0.0070.50.511.96إقليم جنوب الصحراء الغربية
إقليم شمال الصحراء الغربية

0.008
الثالث3.43.410.29

السادس0.020.20.224.55إقليم جنوب الصحراء الشرقية
الرابع0.0333.030.33إقليم جبال الصحراء الشرقية

جــدول )2( درجــة العزلــة للظهــر الصحــراوي للســواحل ووســائل قياســها املصــدر: الباحــث مســتنداً إىل تقريــر 
املخطــط االســراتيجي القومــي2052 واهليئــة العامــة للطــرق واجلســور مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار 

مبجلــس الــوزراء.

شكل )5( قياس درجة العزلة المكانية للظهير الصحراوي للسواحل

املصــدر: الباحــث مســتنداً علــى تقريــر املخطــط االســراتيجي القومــي2052 واهليئــة العامــة للطــرق والكبــاري 
مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار مبجلــس الــوزراء.
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البعد المكاني: 
قيــاس البعــد املــكاين للظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل بعــده عــن أقــرب مركــز حضــري)1(  ولقــد 

اســتخدمت املســافة عــن أقــرب مركــز حضــري رئيســي لعــدة أســباب أمههــا: 

• قلــة املراكــز احلضريــة الرئيســية علــى مســتوى الدولــة ممــا يضفــي علــى عمليــة القيــاس ميــزة ووضــوح ودقــة 	
يف عمليــة القيــاس.

• توقــع نشــوء عالقــة قويــة مــا بــني تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل واملراكــز احلضريــة الرئيســية وهــو 	
هــدف أمســى مــن أحــد أهــم أهــداف تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل وهــذه العالقــة تتصــف أبهنــا 
عالقــة عكســية فيمــا بــني املســافة بــني اإلقليــم احلــدودي وتلــك املراكــز مــن جهــة وعمليــة التنميــة مــن 

جهــة أخــرى.

• للمراكز احلضرية الرئيسية أدوار فعالة على املستوى القومي وقد يتولد أتثر فعلى على عملية التنمية.	

وتعتــرب القاهــرة واإلســكندرية املركزيــن احلضرييــني الرئيســييني يف مصــر واللذيــن يتــم مــن خالهلمــا قيــاس بعــد 
الظهــر الصحــراوي عــن املركــز العمــراين احلضــري ويوضــح شــكل )6( وجــدول )3( درجــة البعــد املــكاين 

للظهــر الصحــراوي للســواحل

1- BORIS. A. PORTNOV, THE PERIPHERAL DESERT PLANNING. BEN GURIONUNIV. 

OF THE NEGEV (1998). P (78) 
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البعد عن المركز الحضري الظهير الصحراوي
الترتيبالرئيسي “أيهما أقرب” باأللف كم

األول0.22إقليم السهول )شمال سيناء(
الثاني0.38إقٌليم الجبال )جنوب سيناء(

السادس1.20إقليم جنوب الصحراء الغربية
الثالث0.45إقليم شمال الصحراء الغربية 
الخامس0.85إقليم جنوب الصحراء الشرقية
الرابع0.75إقليم جبال الصحراء الشرقية 

جدول )3( درجة البعد املكاين للظهر الصحراوي املصري

شكل )6( درجة البعد المكاني للظهير الصحراوي للسواحل

المصدر: الباحث مستنداً على تقرير المخطط االستراتيجي القومي2052
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أولويــات  لتحديــد  كوســيلة  التنمويــة  واإلمكانــات  المــوارد   2-1-7
 :(1 التنميــة)

تتوقــف جهــود التنميــة املكانيــة للظهــر الصحــراوي للســواحل علــى مــا ميكــن اســتغالله بشــكل آمــن ملــا 
يتوفــر بــه مــن مــوارد وإمــكاانت تنمويــة كامنــة بداخلــه وقابلــة لالســتغالل يف ضــوء دورات جتددهــا الطبيعــة مــع 
األخــذ يف االعتبــار التطــور الســريع يف عمليــات النقــل والتقنيــات احلديثــة املصاحبــة لــه والــي بدورهــا أضافــت 
بعــداً جديــداً حــرر فكــر التنميــة مــن حــدود املــكان نوعــاً مــا. ويوضــح الشــكل رقــم )7( احلصــر الشــامل للثــروة 

املعدنيــة واملــوارد الطبيعيــة والشــكل رقــم)8( األراضــي القابلــة لالســتصالح الزراعــي.

ومــن مث فإننــا نســعى إىل الوصــول إىل تصنيــف للظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل مــا يكمــن 
بداخلهــا مــن ثــروات وإمــكاانت لتحديــد أي مــن تلــك األقاليــم لــه أولويــة التنميــة، وتوضــح اجلــداول )6.5.4( 

احلصــر الشــامل للثــروة املعدنيــة واملــوارد الطبيعيــة كامليــاه واألراضــي القابلــة لالســتصالح الزراعــي.
 

الظهري الصحراوي 

الثروات الطبيعية 

الفحم
الفلزات الغري حديديةالفلزات احلديدية

الذهب
التنتاملالقصديرالرصاصالنحاساألمنيتاملنجنيزاحلديد

------------2.5--49مشال سيناء

----------------1.5جنوب سيناء 

1.44جم/طن8701.351.1131----53.2--جبال البحر األمحر

219 جم/طن--0.82--2585------جنوب الصحراء الغربية 

مشال وجنوب الصحراء 
------------------الغربية 

جدول )4( تقدير احتياطي الخامات والثروات الطبيعية مقدرة بالمليون طن

1- بياانت تقرير وصف مصر – مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء 1999م -ص3 
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الظهير الصحراوي 
لسواحل

الثروات الطبيعية -الخامات الالفلزية
الرمال 
األحجار الجرانيتالرخامالبازلتالجبسالكبريتالفوسفاتالبيضاء

الجيرية
تواجد--تواجد*تواجد*2017.4--20شمال سيناء 
تواجد*تواجد*تواجد*--40------جنوب سيناء 

تواجد*تواجد*تواجد*--57.9--23--جبال البحر األحمر 
----تواجد*----------جنوب الصحراء الشرقية 
--------45------شمال الصحراء الغربية 
------------700--جنوب الصحراء الغربية 

جدول )5( تقدير احتياطي الخامات والثروات الطبيعية )الخامات الالفلزية( مقدرة بالمليون طن

المساحة القابلة الظهير الصحراوي لسواحل
لإلستصالح

مصادر المياه المتاحة
أمطارجوفيةسطحية

نقل )3019 مليون م400000/3 فدانشمال سيناء
90-235 مليون م3/سنة10 مليون م3/سنةسنة(

غير محددغير محددغير محدد--------جنوب سيناء

غير محددغير محددغير محدد--------جبال البحر األحمر

ال يوجد120مليون م3/سنةغير محدد428000 فدانجنوب الصحراء الشرقية

غير محددغير محددنقل 1.7 مليون م3/سنة426000 فدانشمال الصحراء الغربية

ال يوجد1200 مليون م3/سنةنقل 5 مليار م3/سنة8500000 فدانجنوب الصحراء الغربية

جدول )6( تقدير احتياطي الموارد المائية واألراضي القابلة لالستصالح 

املصدر: اهليئة العامة لالستشعار عن بعد – وزارة األشغال واملوارد املائية – خريطة التنمية والتعمر.
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شكل )7( توزيع الموارد واإلمكانات التنموية حسب تصنيف الصحاري المصرية

املصدر: الباحث استنادا علي كتاب سامي أمني عامر، حنو رؤية اسراتيجية لتنمية صحراوات مصر-ص40

للزراعــة ابلظهــر  الصاحلــة  امليــاه  الصناعيــة وآابر  واملراكــز  التعدينيــة  الثــروات  مواقــع  الســابق  الشــكل  ويوضــح 
الصحــراوي للجمهوريــة حيــث تعتــرب مــن أهــم اإلمــكاانت املتاحــة يف هــذه املناطــق ممــا يســهل عمليــات التنميــة هبا.
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شكل رقم )8( األراضي الصاحلة للتنمية يف مصر

املصدر: املخطط االسراتيجي القومي للتنمية العمرانية2052-ص82
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• القطاعــات االقتصاديــة القوميــة وتأثيرهــا علــى عمليــة تصنيــف الظهيــر 	
الصحــراوي للســاحل:

القطاعــات  دراســة  مــن  بــد  األولويــة ال  بدافــع  للســاحل  الصحــراوي  الظهــر  تصنيــف  لصياغــة عمليــة   -
االقتصاديــة املختلفــة املكونــة لالقتصــاد القومــي يف تشــكيل االقتصــاد اإلقليمــي، حيــث املســتهدف أن يصبــح 
الظهــر الصحــراوي للســاحل فيمــا بعــد كيــاانً اقتصــادايً قــوايً مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً ابالقتصــاد القومــي وداعمــاً 
لــه. وتعتــرب القطاعــات اإلنتاجيــة هــي األقــوى علــى مســتوى الســاحل وظهــره مــن حيــث املســامهة يف الناتــج 

احمللــي واســتقطاهبا للمشــتغلني.

- أتيت السياحة يف املرتبة األوىل من حيث املسامهة يف الناتج احمللي واستقطاهبا للمشتغلني، وتليها ابلرتيب 
التجــارة فالصناعــة فالزراعــة وإن كان قطــاع الزراعــة مــن القطاعــات االقتصاديــة ذات املــردود االجتماعــي ملــا 
يســتقطبه ألكــرب نســبة مــن املشــتغلني، وإن كان مــن املتوقــع أن تتأثــر عالقــة البعــد املــكاين والعزلــة املكانيــة 
عنــد إعــداد برامــج تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل، حيــث أن التنميــة الزراعيــة ســوف تتطلــب االعتمــاد 
علــى وســائل الــري احلديثــة واملعــدات التكنولوجيــة احلديثــة ممــا ســيزيد مــن إمجــايل االســتثمارات املوجهــة هلــذا 

القطــاع التنمــوي.

* قطــاع الصناعــة: مبــا يضيفــه للناتــج القومــي والــذي أضفــى عليــه ميــزة األمهيــة النســبية الكــربى، إال أنــه 
يســتقطب اســتثمارات ضخمــة قــد تكــون عبئــا علــى تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل يف مراحلهــا األوىل 
مــا مل يكــن التوجــه يف هــذه املراحــل األوىل مــن عمليــة التنميــة للظهــر الصحــراوي للســواحل إىل الصناعــات 
الصغــرة واإللكرونيــة والربجميــات ونظــم املعلومــات ذات االســتثمارات األقــل مقارنــة ابالســتثمارات املوجهــة 

للصناعــات التقليديــة.

*  قطــاع التجــارة: والــذي حيقــق أكــرب مســامهة يف الناتــج احمللــي واألقــل مــن حيــث االســتثمارات 
املوجهــة إليــه، البــد مــن رســم مالحمــه بدقــة يف سياســات تنميــة  الظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل هتيئــة 
اجملتمــع احمللــي جملتمــع املعلومــات والتوجــه حنــو التجــارة والتســويق اإللكــروين خاصــة وأن التوجــه يف الصناعــة 
هــو اآلن حنــو املنتجــات اإللكرونيــة والربجميــات ونظــم املعلومــات ، أمــا يف الزراعــة فــإن احملاصيــل ذات القيمــة 
النقديــة املرتفعــة تعمــل علــى إجيــاد أراٍض خصبــة ينمــو عليهــا هــذا القطــاع  ممــا يزيــد مــن القــوة االقتصاديــة 

للظهــر الصحــراوي للســواحل ومــن مث ســيكون مــردوده علــى االقتصــاد القومــي ككل. 

* قطــاع الســياحة: يعتــرب مــن املــوارد واإلمــكاانت املتاحــة يف الظهــر وســاحله وىف ضــوء الوضــع 
الســياحي التنافســي مــع املناطــق الســياحية األخــرى ومــع اســتغالل اجملتمعــات البدويــة املتواجــدة داخــل الظهــر 
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الصحــراوي والــذي يعتــرب كمــورد أساســي ضمــن جمموعــة املــوارد الســياحية.

7-1-3 المشــروعات القوميــة المســتحدثة كوســيلة لعمليــة تصنيــف الظهيــر 
الصحــراوي:       

مفهوم المشروعات القومية: 
وتوفــر  ورعايتهــا  إبقامتهــا  الدولــة  تقــوم  مشــروعات  جمموعــة  أهنــا  علــى  املشــروعات  هــذه  تعــرف 
االســتثمارات الالزمــة هلــا، مــع االجتــاه حنــو جــذب االســتثمارات مــن جانــب القطــاع اخلــاص الوطــي واألجنــيب 

املختلفــة. االقتصاديــة  األنشــطة  إىل 

وأنشــئت املشــروعات القوميــة املســتحدثة لتحقيــق أهــداف ســامية مــن أمههــا جــذب الســكان مــن 
املناطــق املتكدســة واســتيعاهبم يف املناطــق الصحراويــة الــي تتوطــن هبــا هــذه املشــروعات القوميــة ابإلضافــة إىل 
دعــم االقتصــاد القومــي مــن خــالل تكويــن كيــاانت اقتصاديــة جديــدة تتميــز ابلقــوة والقــدرة علــى المنافســة 
احملليــة واخلارجيــة. ولكــن مــن الطبيعــي وجــود املشــاكل والســلبيات الــي تواجــه قيــام تلــك املشــروعات، وعنــد 
وجــود أحــد املشــروعات القوميــة ضمــن احليــز املــكاين ألحــد مناطــق الظهــر الصحــراوي للســواحل يزيــد مــن 
أمهيتــه املكانيــة مقارنــة ابلظهــر الصحــراوي للســواحل األخــرى والــي مل تســتقطب أايً مــن املشــروعات القوميــة.

ا-مشروع تنمية مشال سيناء القومي))( 

أمهيــة املشــروع: يعــد مشــروع تنمية مشــال ســيناء أحــد املشــروعات القوميــة العمالقــة الــي تنفذهــا وزارة 
املــوارد املائية والــري.

أهداف املشروع:

تقوية سياسة مصر الزراعية ودعمها. 	•

إعادة توزيع السكان بصحراء مصر وتوطينهم.	•

ربط سيناء مبنطقة شرق الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي.	•

1- د/ هالل ،عاطف هالل -مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار التابع جمللس وزراء مصر –مقال مت اعتماده ونشره يف إبريل 2009
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شكل )9( مشروع تنمية مشال سيناء    
   املصدر: هيئة التخطيط العمراين -مشروع تنمية مشال سيناءص52
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مكوانت املشروع:
ترعة الســالم: يبــدأ مأخــذ ترعــة الســالم غــرب قنــاة الســويس عنــد الكيلــو 219 علــى فرع دميــاط أمــام ســد 
وهويــس دميــاط – متتــد الرعــة جنــوب شــرق يف اجتــاه حبــرة املنزلــة مث جنــواب حــى تلتقــي ميــاه مصــرف الســرو 
– مث تتجــه شــرقا فجنــواب علــى حــواف حبــرة املنزلة حــى تتلقــى ميــاه مصــرف حــادوس – مث تتجــه شــرقا حــى 

قنــاة الســويس عنــد الكيلو 27.800 جنــوب بورســعيد.

ســحارة ترعة الســالم: صممــت الســحارة إلمــرار تصريــف قــدرة 160 مــر مكعــب يف الثانيــة مــن ميــاه 
ترعــة الســالم غرب قنــاة الســويس مــن كيلــو 87.00 إىل ترعــة الشــيخ جابــر الصبــاح شــرق قنــاة الســويس.

ترعــة الشــيخ جابر الصبــاح وفروعهــا: يطلــق علــى امتــداد ترعــة الســالم شــرق قنــاة الســويس ترعة الشــيخ 
جابــر الصبــاح وهــي الرعــة الرئيســية لــري 400 ألــف فــدان ومتتــد مباشــرة مــن خلــف ســحارة ترعة الســالم 
حــى هنايتهــا بــوادي العريــش بطــول 175 كيلــو مــر ويتفــرع مــن الرعــة جمموعة مــن الــرع الفرعيــة والتوزيعيــة.

ب-مشروع توشكي))( : شكل رقم )0)(

*اهلــدف مــن املشــروع: يهــدف املشــروع إىل إصــالح مســاحات كبرة مــن األراضــي تقــدر بـــ 3.4مليــون 
فــدان ابســتخدام ميــاه النيــل الــي تضيع وتتبــدد مــن ميــاه حبــرة انصــر. ولكــن هــذه امليــاه الــي كونــت مخــس 
حبــرات طبيعيــة تكونــت بفضــل الفيضــاانت الزائدة، ابإلضافــة إىل أن إثيوبيــا ودول أعــايل النيــل يف اهلضبــة 
االســتوائية لديهــا مشــروعات لــزايدة حصتهــم مــن ميــاه النيــل ببنــاء الســدود بغرض اســتصالح األراضــي وتوليــد 
الكهــرابء، هــذا برغــم أن هنــاك اتفاقيــة بــني مصر والســودان عــام 1959 بتقييــد حصــة مصــر مــن ميــاه النيــل 
بكميــة مقدارهــا 55.5 مليــار مــر مكعــب. وإذا كان حــد الفقــر املائــي يقــاس مبقــدار 1000 مــر مكعــب 
ســنواي كمتوســط لنصيــب الفــرد مــن امليــاه  العذبــة واملتجــددة، وإذا كان إمجــايل مــوارد مصــر مــن ميــاه النيــل 
وامليــاه اجلوفيــة ومن األمطــار والســيول ومــن حتليــة ميــاه البحــار هــو 62.45 مليــار مــر مكعــب، إذاً يكــون 
متوســط نصيــب الفــرد يف مصــر مــن امليــاه العذبة واملتجــددة 624 مــر مكعــب، أي أن مصــر بــدأت تعيــش 

حتــت خــط الفقــر املائــي. 

1- د/ هالل، عاطف هالل، مشروعي توشكي وترعة السالم وقضية املياه وحق مصر التارخيي، القاهرة –مقال مت اعتماده ونشره يف إبريل 2009
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شكل )10( اسراتيجية تنمية منطقة توشكي

          املصدر: هيئة التخطيط العمراين –التجمعات العمرانية جبنوب توشكي1998م-ص101
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ج-مشروع شرق التفريعة )شرق بورسعيد())(: 

 *اهلــدف مــن املشــروع: فكــرة اإلنشــاء انبعــة أساســا مــن االســتفادة مــن امليــزة املكانيــة للموقــع علــى 
خريطــة النقــل البحــري ابحلــاوايت لتكويــن مركــز عاملــي لتجــارة احلــاوايت، ممــا يضيــف قــوة هائلــة 
لالقتصــاد القومــي ككل وللمنطقــة بصفــة خاصــة )الشــكل )11((، ابإلضافــة إىل إقامــة املشــروعات 
الصناعيــة والزراعيــة املكملــة للمشــروع، أي أن الركيــزة األساســية للمشــروع هــي إقامــة املينــاء احملــوري.              

                                                                         

شكل )))( مشروع شرق التفريعة

              املصدر: مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد-ص92

1- د/احملوري، االقتصاد العمراين-كلية االقتصاد والعلوم السياسية – حبث منشور جبامعة القاهرة 2000م 
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األهداف األساسية إلنشاء ذلك امليناء: 

أن يصبــح املينــاء األول يف تــداول احلــاوايت ابلبحــر املتوســط خــالل فــرة زمنيــة معقولــة، وأن حيتــل مكانــة - 
متميــزة بــني أكــرب املوانــئ العامليــة لتــداول احلــاوايت.

تزويد امليناء بشبكة عاملية لنظم املعلومات.- 

إنشــاء شــبكة حديثــة خلدمــات النقــل متعــددة الوســائط علــى املســتوى القومــي واإلقليمــي والــدويل يكــون - 
مركزهــا شــرق بورســعيد.

أن تصبح ســيناء وشــرق بورســعيد منطقة اقتصادية وصناعية ذات متيز خاص وإدارة اســتثنائية، فيما يعرف - 
إبدارة مناطــق التميــز علــى املســتوى العاملــي.

مكوانت املشروع:- 

يتكون املشروع من العديد من االستعماالت املهمة وهي كالتايل:- 

ا-امليناء احملوري. 

ب-املنطقة الصناعية. 

ت-املنطقة السياحية. 

ث-منطقة البحرات واملزارع السمكية.

8-حتديــد أولــوايت التنميــة ابلظهــري الصحــراوي للســواحل بنــاء علــى قيــاس درجــة التشــتت 
والتباعــد العمــراين.

نســتطلع فيمــا يلــي أهــم املالمــح العمرانيــة العامــة للظهــر الصحــراوي للســواحل والــي تشــمل أحجــام الســكان 
الي تستوطن كل منطقة وعدد التجمعات العمرانية ونسبة املساحة املأهولة إىل الكلية والكثافات السكانية 
للمســاحة اإلمجاليــة واملأهولــة ومعامــل التشــتت العمــراين داخــل كل إقليــم ومتوســط التباعــد مــا بــني التجمعــات 

العمرانيــة لتحديــد أولــوايت التنميــة: 
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اهلضبة 
اجلنوبية 

ابلصحراء 
الغربية

اهلضبة 
الشمالية 
ابلصحراء 

الغربية

اهلضبة 
اجلنوبية 

ابلصحراء 
الشرقية

جبال البحر 
األمحر

جنوب سيناء مشال سيناء
املالمح 
العمرانية

430168.6 159590.8 69877 122755.3 29275.6 27129.1 املساحة)كم2(

151915 399120 3000 231000 134547 269555
عدد سكان 

التوابع

67700 140000 9000 90000 32877 165245
عدد سكان 

العاصمة

219615 539120 12000 321000 167424 434800
إمجايل عدد 

السكان

219 305 15 39 99 559
عدد 

التجمعات 
العمرانية

0.25 1.03 0.01 0.06 54 7
نسبة املساحة 
املأهولة إىل 

الكلية

0.5 3.4 0.2 3 5.7 16

الكثافة 
السكانية 
اإلمجالية 
نسمة/كم2

151.5 225.8 3.8 28.1 79.6 346.5
التشتت 
العمراين

47.6 24.6 73.3 60.4 18.5 7.5
متوسط 
التباعد

جدول )7( املالمح العمرانية العامة للظهر الصحراوي للسواحل وقياس درجة التشتت والتباعد العمراين

املصــدر: اجلهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصاء2014م.وصــالح عبــد اجلابــر عيســى، تنميــط وختطيــط 
املســتوطنات الريفيــة، مكتبــة النهضــة املصريــة 1983، ص 174و211.
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ومن اجلدول رقم )7( نستخلص ما يلي: 

اخنفاض نسبة املساحة املأهولة إىل إمجايل مساحة اإلقليم مقارنة ابألقاليم احلضرية والريفية.- 

االخنفــاض احلــاد يف الكثافــة الســكانية اإلمجاليــة، حيــث أن أعلــى قيمــة بشــمال ســيناء 16شــخص/كم2 - 
تليهــا جنــوب ســيناء 5.7 ش/كــم.

التبايــن احلــاد يف قيمــة معامــل التشــتت العمــراين – الــدال علــى ارتفــاع عــدد املســتقرات العمرانيــة داخــل - 
املنطقــة – فيمــا بــني الظهــر الصحــراوي للســواحل، فنجــد أن قيمــة معامــل التشــتت العمــراين قــد ارتفعــت 
بصــورة كبــرة يف إقليــم مشــال ســيناء يليــه إقليــم اهلضبــة الشــمالية ابلصحــراء الغربيــة نظــراً لوجــود املســتقرات 
صغــرة احلجــم وانتشــارها وتناثرهــا داخــل اإلقليــم )التجمعــات البدويــة(، بينمــا تنخفــض بشــدة يف املناطــق 

األخــرى.

التبايــن يف متوســط التباعــد مــا بــني التجمعــات العمرانيــة داخــل الظهــر الصحــراوي للســواحل، فيســجل - 
الظهــر الصحــراوي لســواحل مشــال ســيناء أقــل قيمــة يف متوســط التباعــد مــا بــني التجمعــات العمرانيــة )علــى 
الرغــم مــن أن هــذا املتوســط يعتــرب أكــرب كثــراً ممــا هــو عليــه يف األقاليــم احلضريــة والريفيــة حيــث تــراوح قيمتــه 

يف األقاليــم الريفيــة مــا بــني 1.0 إىل 2.5كــم.
ومت تقديــر معامــل التشــتت العمــراين ومتوســط التباعــد مــا بــني التجمعــات العمرانيــة يف الظهــر الصحــراوي 

للســواحل بنــاء علــى العالقــات التاليــة معادلــة)1( Dimangio )دمياجنــو(: 

معامل التشتت)1( = مجلة سكان التوابع × عدد التوابع
                            عدد السكان

متوسط التباعد = 1.0746 مساحة اإلقليم كم2/عدد التجمعات العمرانية

1-Robinson. A. H. Sale. R.O. Elements Of geography. New York.1960. p. 106
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9-النتائج:

خلصت عملية التصنيف للظهر الصحراوي للسواحل أبربعة مؤشرات أساسية وهي:

أواًل: اســتخالص مؤشــر للتنميــة لــكل ظهــر صحــراوي مســتنداً إىل العالقــة مــا بــني درجــة العزلــة املكانيــة 
والبعــد املــكاين.

اثنياً: مدى توفر املوارد واإلمكاانت التنموية ضمن النطاق املكاين لكل ظهر صحراوي.

اثلثاً: توطن املشروعات القومية ضمن أي من الظهر الصحراوي.

رابعا: حتديد أولوايت التنمية ابلظهر الصحراوي بناء على قياس درجة التشتت والتباعد العمراين.

ومن خالل ذلك نستنتج ما يلي:

آ-احتــل إقليــم مشــال ســيناء )الســهول( الســاحلية الصحراويــة املرتبــة األوىل يف عمليــة التصنيــف والــذي بــدوره 
يعتــرب أكثــر األقاليــم الســاحلية الصحراويــة هتيئــة لتفعيــل عمليــات التنميــة الــي توفــر اإلمــكاانت واملــوارد التنمويــة 

ابإلضافــة إىل اســتقطابه للعديــد مــن املشــروعات القوميــة.

ب-احتــل الظهــر الصحــراوي للســاحل الشــمايل الغــريب املركــز الثــاين المتالكــه العديــد مــن الثــروات واملقومــات 
الداعمــة لعمليــة التنمية.

ت-احتــل إقليــم اهلضبــة اجلنوبيــة مــن الصحــراء الغربيــة املركــز الثالــث ابســتثناء كونــه األكثــر عزلــة وبعــدا مكانيــا، 
ولكــن مــع التوجهــات االقتصاديــة ال بــد مــن التغلــب علــى ذلــك خاصــة وأنــه ميتلــك قاعــدة عريضــة مــن 

األراضــي القابلــة لالســتصالح ووفــرة امليــاه خاصــة يف اجلنــوب الغــريب.

ج-احتــل إقليــم اهلضبــة الشــمالية مــن الصحــراء الغربيــة املركــز الرابــع نظــرا لوفــرة األراضــي القابلــة لالســتصالح 
وأيضــا امليــاه خاصــة الســطحية منهــا نظــرا مليــزة موقعــه ومقوماتــه الســياحية الفريــدة.

ح-احتــل إقليــم اهلضبــة اجلنوبيــة مــن الصحــراء الشــرقية املركــز اخلامــس المتالكــه العديــد مــن املــوارد التنمويــة 
الي تدعم من موقفه التنافســي مع ســائر األقاليم الســاحلية ابإلضافة إىل وفرة األراضي القابلة لالســتصالح.

خ-احتــل إقليــم جبــال البحــر األمحــر ابلصحــراء الشــرقية الســاحلية املركــز الســادس واألخــر علــى الرغــم مــن 
كونــه منجمــا للثــروات التعدينيــة ولكــن تقــف تضاريســه الصعبــة وعزلتــه املكانيــة وبعــده حائــال أمــام توجيــه 

جهــود التنميــة.
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د- تقــع املشــروعات القوميــة املســتحدثة يف غالبيتهــا ضمــن إقليمــي مشــال ســيناء وجنــوب الصحــراء الغربيــة ممــا 
يضفــي عليهمــا ميــزة مكانيــة دون ســائر األقاليــم الســاحلية الصحراويــة األخــرى نظــرا لوضعهمــا ضمــن اخلريطــة 

االســتثمارية القوميــة علــى مســتوى الدولــة ككل.

10-التوصيات: 

الصحــراوي  للظهــري  التنميــة  حتقيــق  إىل  هتــدف  الــي  التوصيــات  بعــض  نســتخلص  ســبق  ممــا 
يلــي: للســواحل كمــا 

• احلــد مــن أتثــر الشــخصية املكانيــة للظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل زايدة إمكانيــة الوصــول إليــه 	
ومــن مث التقليــل مــن حــدة البعــد املــكاين. وتكــون احملصلــة النهائيــة هــي التقليــل مــن حــدة الشــخصية 

املكانيــة والــي تقــف حائــاًل أمــام اســتقطاب التدفقــات الســكانية ورؤوس األمــوال.

• جيــب أن تتــم تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل سياســة تنمويــة شــاملة تراعــي النواحــي 	
الزراعيــة والصناعيــة واالجتماعيــة لدفــع عمليــة التنميــة العمرانيــة يف املنطقــة حيــث تتمكــن القطاعــات 
االقتصاديــة األخــرى مــن املســامهة يف توفــر البنيــة األساســية املطلوبــة هلــا مــع توزيــع التكاليــف العامــة  

علــى القطاعــات اإلنتاجيــة املتنوعــة.

• حتقيــق أكــرب اســتفادة ممكنــة مــن تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل كخيــار تنمــوي يف ضــوء التجربــة 	
املصريــة يف إنشــاء املــدن واجملتمعــات الصحراويــة اجلديــدة إبجيابياهتــا وســلبياهتا.

• مراعــاة البعــد االجتماعــي حيــث يعــد مؤشــر النجــاح لعمليــة التنميــة العمرانيــة برمتهــا وخباصــة يف تنميــة 	
الظهــر الصحــراوي للســواحل حيــث البــطء الواضــح يف النمــو ابملــدن واجملتمعــات العمرانيــة اجلديــدة 

احلضريــة أو الريفيــة علــى وجــه العمــوم ابلظهــر الصحــراوي.

• توفــر ظهــر اقتصــادي عمــراين قــوى يدعــم دور الســاحل يف حتقيــق التنميــة ممــا يســاهم يف ختفيــف حــدة 	
الفــوارق اإلقليميــة بــني الظهــر الصحــراوي وابقــي املعمــور املصــري.

• التحكــم املبكــر يف تنميــة املراكــز العمرانيــة واجيــاد حمــاور عمرانيــة واعــدة متثــل حمــور جــذب للعمــران والتنميــة 	
يف املناطــق الــي تتوافــر فيهــا الثــروات الطبيعيــة.

• حتقيق التوازن البيئي مبا يضمن كفاءة استغالل املوارد الطبيعية والبشرية.	

• العمل على إزالة خملفات احلروب والي ميكنها إعاقة التنمية يف بعض املناطق يف الظهر.	
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• االهتمــام ابملشــروعات ذات البعــد القومــي لتصبــح ركيــزة أساســية يف تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل 	
واالهتمــام بــدور القطــاع اخلــاص.

•  وضــع سياســة توائــم مــا بــني خمتلــف القطاعــات التنمويــة ابلظهــر الصحــراوي حبيــث ال يؤثــر أحدهــا 	
علــى اآلخــر. فالرواســخ التنمويــة املتنوعــة واملتوازنــة تكمــل بعضهــا بعضــاً يف إطــار تفاعلــي يضمــن عــدم 

اســتئثار قطــاع معــني ابلتنميــة دون آخــر.

• االهتمــام إبعــادة توزيــع الســكان علــى مســتوى األقاليــم ككل مــن خــالل جــذب الســكان مــن املراكــز 	
املتضخمــة عمرانيــاً إىل الظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل التحفيــز وتوفــر اخلدمــات الالزمــة مــع 

إعطــاء بعــض التســهيالت املاليــة.

•  إعطــاء أولويــة التنميــة الســياحية والزراعيــة للظهــر الصحــراوي لســاحل البحــر األبيــض املتوســط ابعتبــاره 	
األكثــر اتــزاان مقارنــة ابألقاليــم الســاحلية الصحراويــة األخــرى، ابإلضافــة إىل أن الظهــر الصحــراوي 
لســواحل مشــال ســيناء قــد احتــل املرتبــة األوىل يف عمليــة تصنيــف أولــوايت التنميــة العمرانيــة والــذي 
بــدوره يعتــرب أكثــر األقاليــم الســاحلية لتفعيــل عمليــات التنميــة املختلفــة )الزراعيــة والصناعيــة والســياحية(.
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ملخص البحث

     تقــوم اهليئــة العامــة للطــران املــدين حاليــا بتطويــر وتنفيــذ مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل اجلديــد جبــدة ، 
ليتناســب مــع الــزايدة املضطــردة يف اعــداد املســافرين مــع احلفــاظ علــى أعلــى املعايــر العامليــة. وقــد مت االهتمــام 
مبوضوعــات الطاقــة واجلوانــب البيئيــة حبيــث يكــون تشــغيل املطــارات بكفــاءة اقتصاديــة واجتماعيــا ، وبيئيــا، 
وحبيث حتقق أنشــطُتها التفوق يف النمو االقتصادي ، واإلشــراف البيئي ، واملســؤولية االجتماعية. ويركز هذا 
الربانمــج علــى االســتفادة املثلــى مــن الطاقــة والتدابــر البيئيــة جملمــع الصالــة اجلديــدة يف مطــار امللــك عبــد العزيــز 
الــدويل جبــدة. إن املعلومــات العامــة متاحــة يف العــامل لدعــم التحــرك حنــو دمــج مفاهيــم التكامــل يف تصميــم 
املرافــق، إال أنــه هنــاك قليــل  مــن املعلومــات املتاحــة عــن املمارســات واألســاليب واإلجــراءات ، والتقنيــات الــي 
ميكــن إدراجهــا خــالل فــريت التصميــم واإلنشــاء.وهتدف هــذه الورقــة إىل تســليط الضــوء علــى تطبيــق الــرايدة يف 
الطاقــة والتصميــم البيئــي »لييــد« خــالل مراحــل التصميــم والبنــاء والركيــز علــى تطويــر مطــار امللــك عبــد العزيــز 
الــدويل يف مدينــة جــدة، حيــث خيضــع هــذا املطــار يف الوقــت احلاضــر لتغيــرات إنشــائية كبــرة لتشــييد صالــة 
ســفر كبــرة والعديــد مــن املرافــق األخــرى. يف هــذه الورقــة ، مت مجــع البيــاانت وتطبيــق املعايــر ومــن مث إجيــاد 
صعــوابت التطبيــق وكــذا اقــراح بعــض املقرحــات للتطويــر.  وهكــذا ، مت تقييــم تصميــم وبنــاء هــذا املشــروع 
الضخــم يف ضــوء معايــر الطاقــة والتدابــر البيئيــة. وتوصــي هــذه الورقــة بتطبيــق مثــل هــذه الربامــج عنــد بنــاء 
أو تطويــر املطــارات ابململكــة العربيــة الســعودية و ذلــك للكــم اهلائــل مــن الطاقــة الــالزم لتشــغيل مثــل هــذه 
املنشــئات واملشــاريع املماثلــة. كمــا توصــي إبجيــاد برانمــج وطــي لوضــع املعايــر البيئــة املناســبة للعمــارة احملليــة الــي 

تطبــق لوضــع مواصفــات ومقاييــس املبــاين اخلضــراء املســتدامة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

الكلمات املفتاحية: مطار جدة-اســتدامة املطارات-االســتدامة يف اململكة العربية الســعودية-لييد-املباين 
املستدامة
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Abstract

The General Authority of Civil Aviation (GACA) currently develop-
ing and executing the new king Abdullaziz international airport due 
to the increased number of passenger. This is performed through high 
international standards. Energy and environmental issues was highly 
considered so the operation will be economically, environmentally and 
socially efficient enough. This paper will shed light on application of 
LEED certification standards on King Abdullaziz International Airport 
during design stage. This airport currently is under major construction 
development. In this research data for LEED standers were collected 
and obstacles where appointed for Appling LEED standards, recom-
mendation is given to overpass this obstacles also Techniques where ap-
pointed. Architecture design and construction techniques were assisted 
by the environmental criteria’s. this paper highly recommending apply-
ing environmental and sustainable building measurements tool in Saudi 
Arabia. This should be with a special attention to airports and similar 
projects due to the high energy demand in such projects. Moreover, 
creating a national environmental program to set the related standards 
to the local architecture to be applied to measure green building and 
sustainable architecture design in Saudi Arabia. 

Key words: Sustainable airports- Jeddah Airport-Sustainability in 
Saudi Arabia- LEED- Sustainable Building 
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)- مقدمة البحث

اشــكالية البحــث: أتيت أمهيــة اســتخدام نظــام الليــد يف تصميــم وتنفيــذ مطــارات يف اململكــة العربيــة الســعودية 
يف احلفــاظ علــي املــوارد والطاقــة ملــا ســوف يســتهلكه املطــار مــن كــم هائــل مــن الطاقــة واســتخدامه ألنظمــة 
كهرابئيــة وميكانيكيــة معقــدة ممــا يوجــب وضــع نظــام ودراســات لتقليــل نســبة مــن الطاقــة الالزمــة لتشــغيل 
مجيــع تلــك أنظمــة. ويعتــرب مشــروع تطويــر مطــار امللــك عبدالعزيــز آحــد املشــاريع الرايديــة االويل املســتدامة 
,ذات فعاليــة عاليــة والصديقــة للبيئــة يف جمــال النقــل و املطــورة مــن قبــل اهليئــة العامــة للطــران املــدين ابململكــة 
العربيــة الســعودية. )اهليئــة العامــة لطــران املــدين 2013م( كمــا ان اهلــدف األساســي لتطويــره هــو رفــع الطاقــة 
االســتيعابية للمطــار ايل 30 مليــون مســافر يف الســنة واحملافظــة علــى الطاقــة والنواحــي البيئــة يف نفــس الوقــت 

, وذلــك ابلتصميــم املســتدام للمطــار. 

أهداف البحث: يهدف البحث لدراســة امكانية تطبيق انظمة االســتدامة واحملافظة على التوجه البيئي يف 
التصميــم املعمــاري يف املطــارات ابململكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل دراســة خاصــة ملطــار امللــك عبدالعزيــز 
الــدويل جبــدة واملشــتمل علــي جممــع الصــاالت ومبــاين اخلدمــات املســاندة كمركــز النقــل الــذي حيتــوي علــي 
مواقــف الســيارات وحمطــة القطــار وحمطــة احلافــالت. ويقــع مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل علــي مســافة 19 
كيلومــر مشــال حمافظــة جــدة الــي تعتــرب املينــاء الرئيســي حملافظــه ومركــز جتــاري  رئيســي متميــز للمملكــة العربيــة 
الســعودية ومت اختيــار املوقــع لكونــه علــي الســهل املمتــد بــني ســاحل البحــر االمحــر وجبــال احلجــاز. تبلــغ 
املســاحة االمجاليــة للمرافــق املطــار 105 كيلومــرات مربعــة حتتــوي اضافــة ايل مرافــق املطــار الرئيســية جممــع 
ســكن موظفــني املطــار ومرافــق القاعــدة اجلويــة ابملنطقــة الغربيــة ومناطــق التوســعات املســتقبلية. حــدد الربانمــج 
التعــاوين ألحبــاث املطــارات عشــر حمــاور لبحــث اســتدامة بيئــة املطــارات وتتلخــص يف جــودة امليــاه, و التغــر 
املناخــي, وجــودة اهلــواء, واســتخدام املوقــع, والتنــوع البيولوجــي, واملــواد, واملخلفــات, والضوضــاء واجلمــال, 
والطاقــة, واملبــاين اخلضــراء. F Berry 2008 كمــا ميكــن حتديــد دوافــع وأهــداف البحــث األساســية يف 

التــايل 

1 - امكانيــة تقليــل التكلفــة التشــغيلية ورفــع قيمــة املنشــأة عامليــاً واحلصــول علــي اعــراف دويل الســتدامة 
مبــاين مرافــق املطــار.

2 - تقليــل النفــاايت يف املطــارات والــي جيــب نقلهــا ايل مــرادم البلديــة واســتخدام انظمــة تدويــر لنفــاايت 
الفعالــة. 

3 - احلفاظ على الطاقة واملياه ومصادرها لألجيال القادمة. 
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4 - توفر بيئة صحية وآمنة للمسافرين والعاملني ابملطارات. 

5 - اظهــار املســؤولية جتــاه البيئــة والطاقــة مــن قبــل اهليئــة العامــة لطــران املــدين وذلــك متاشــياً مــع التوجهــات 
احلكوميــة أساســا. 

6 -كمــا ميكــن ان ميثــل تطبيــق برانمــج وطنيــة مســتدامة ابملطــارات مثــااًل حيتــذي بــه يف املشــاريع الكبــرة 
املشــابه. يتــم مــن خاللــه ايضــا تدريــب وأتهيــل الكــوادر الوطنيــة مســتوي ورفــع التوعيــة حملــاور االســتدامة 

واالجتماعيــة. والبيئــة  االقتصاديــة 

منهجيــة البحــث: ينتهــج البحــث تنــاول املشــكلة وحتديــد االهــداف ودراســة نظريــة لألمثلــة املشــاهبة ملشــاريع 
حققــت معايــر االســتدامة ومــن مث دراســة تلــك املعايــر ملثــال حــي واقعــي وهــو مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل 
جبــدة ومعرفــة مــدي امكانيــة تطبيقهــا وتطويرهــا. مث اخلــروج بتوصيــات تكــون مرجــع اويل لتصميــم املطــارات 
 )2012Nurhan  ( املســتدامة ابململكــة العربيــة الســعودية. تنمــو حركــة الطــران يف العــامل بشــكل كبــر
كمــا تعتــرب املطــارات مــن أكثــر املنشــآت يف اســتهالك الطاقــة وذلــك بســبب ضخامــة األنظمــة الكهرابئيــة 
وامليكانيكيــة ابملطــارات والالزمــة لتشــغيل كافــة اخلدمــات. فهــل ميكــن خفــض جحــم االســتهالك ابتبــاع انظمــة 
االستدامة وتعديل التصميم املعماري يف حدود بسيطة دون التغر يف التصميم االساسي. وتوضح دراسات 
االوليــة للمصمــم واملديــر االنشــائي انــه ابســتخدام وتطبيــق معايــر الليــد ميكــن خفــض هــذ الكــم مــن الطاقــة 
ايل 1,267,916 ميجــا وحــدة حراريــة بريطانيــة يف الســنة وميثــل ذلــك خفــض االســتهالك بنســبة %19.8. 
)تقريــر الليــد شــركة دار اهلندســة 2013م( وميثــل هــذه التوفــر اهلــدف األساســي مــن تطبيــق معايــر الليــد 
إضافــة ايل احلصــول علــى الشــهادة والــي تعتــرب شــهادة دوليــة حلصــول املنشــأة علــي اعــراف دويل الســتخدام 
أنظمــة توفــر الطاقــة احلديثــة  الفعالــة والعمــل علــي احملافظــة علــي البيئــة مــن خــالل البنــاء املســتدام وتوفــر 
مصــادر الطاقــة لألجيــال القادمــة .كمــا يوجــد مراكــز التحميــلLoad Centers  والــي تعتــرب نقــاط توليــد 
الطاقــة االساســية ملرافــق املطــار. فتتمثــل منهجيــة البحــث يف حتديــد مثــال واقعــي الحــد املطــارات احملوريــة 
احلديثة بدراســة مطار امللك عبدالعزيز الدويل اجلديد كحالة خاصة للبحث ومن مث دراســة املعوقات لتطبيق 
مبــدا االســتدامة واالجيابيــات االقتصاديــة ومــن مث اخلــروج مبقرحــات تصميميــة للمبــاين والتصميــم املعمــاري 
بشــكل ال يؤثــر علــي التصميــم االساســي للمبــاين و اخلــروج بتوصيــات لفكــرة لربانمــج وطــي لتصميــم املعمــاري 
املســتدام ابملطــارات ابململكــة العربيــة الســعودية. كمــا ستســاعد خــربة الباحــث يف العمــل ألربعــة ســنوات 
كرئيــس لقســم التصميــم البيئــي مبشــروع تطويــر مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل جبــدة إبثــراء البحــث مــن الناحيــة 
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النظريــة والتطبيقيــة مــن خــالل ورش العمــل واالجتماعــات املتكــررة املقامــة ســابقا حلصــول املشــروع علــي شــاده 
الليــد والدراســات العمليــة والتقاريــر الصــادرة مــن استشــاري املشــروع املصمــم واملديــر االنشــائي. كذلــك 

مراجعــة العقــود والتقاريــر البيئيــة اخلاصــة ابســتدامة املشــروع ودراســة مــدي امكانيــة تطبيقهــا.  

جمــال وحــدود البحــث: يتحــدد جمــال البحــث يف إطــار املشــاريع الرايديــة الســابقة لتنميــة املســتدامة وتبــي 
مثــال واحــد حمــوري اســراتيجي يراعــي معايــر االســتدامة والبيئــة وامكانيــة االســتفادة مــن هــذه التجربــة الواقعيــة 
وامكانيــة تطويرهــا وتطبيــق النتائــج علــي املطــارات يف اململكــة العربيــة الســعودية. ومــن الناحيــة اجلغرافيــة فركــز 
البحــث علــي اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام مــع االســتعانة مبشــاريع دوليــة رائــدة يف جمــال التنميــة 

املســتدامة . ميثــل الشــكل 1 اهليــكل العــام التنظيمــي للبحــث.

اهداف البحث                      منهجية البحث              الدراسات النظرية

تطوير املقرحات التصميمية
                                                  

 دراسات مطار امللك عبدالعزيز

 الدويل لألستدامة

                                                    االجيابيات األقتصادية 
                                                                          والبيئية

                                توصيات البحث

شكل 1  االطار التنظيمي ملنهجية البحث املصدر: الباحث
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2- اإلطار النظري واملشاريع االسرتاتيجية املستدامة 

يتضمــن االطــار النظــري للبحــث الدراســات الســابقة مــن املشــاريع االســراتيجية املتبنيــة مبــادئ واســس 

االســتدامة كمحــور رئيســي يف التخطيــط العمــراين والتصميــم املعمــاري هلــا. تبحــث الدراســات امثلــة مــن داخــل 

وخــارج اململكــة العربيــة الســعودية.

2-). مطــار إنشــون الــدويل مبدينــة ســيول بكــوراي اجلنوبيــة ومدينــة مصــدر يف ابوظــي االمــارات 
العربيــة املتحــدة

مت تصميــم مطــار إنشــون الــدويل مبدينــة ســيول بكــوراي اجلنوبيــة مــن قبــل مكتــب آنــدراين مســث موضــح 

يف الشــكل 2)ب( لكــي يصنــف مــن اكثــر املطــارات يف العــامل حتقيقــا ملبــادئ االســتدامة علــي املســتوي تنفيــذ 

املبــاين والبيئــة والتشــغيل وذلــك حســب تقريــر اجمللــس الــدويل للمطــارات. وقــدم التصميــم بشــكل ورقــة علميــة 

يف مؤمتــر االجتــاه االخضــر للمطــارات. واســتطاع املصمــم املعمــاري توفــر قــدر كبــر مــن وقــود الطائــرات 

ابلتصميــم املميــز ملمــرات الطائــرات بســاحة املطــار وتوفــر 15% مــن الوقــت االزم حلركــة الطائــرات يف ممــرات 

ســاحة املطــار لإلقــالع . كذلــك تصميــم املســاحات اخلضــراء حــول املطــار والــي تشــكل مســاحة كبــرة تفــوق 

مســاحة الصــاالت ومبــاين املطــار.
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 )أ(                                                )ب(

شكل 2 تصميم مستدام لمطار )ب( ومدينة مصدر ابوظبي على )أ( المصدر

F Berry 2008 أنشون بمدينة سيول كوريا الجنوبية
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مت تدشــني مدينــة مصــدر مبدينــة ابوظــيب ابإلمــارات العربيــة املتحــدة موضحــة يف الشــكل 2 يف عــام 
2008م  وهــي اكــرب مدينــة مســتدامة يف العــامل, واحــد اكــرب االســتثمارات الذكيــة لتوســع احلضــري املســتدام 
احملافــظ علــي الطاقــة واملــوارد وامليــاه. مجعــت مدينــة مصــدر بــني التقنيــات املعماريــة العربيــة االصيلــة والتكنولوجيا 
احلديثــة والتقــاط الــرابح الســائدة يف فصــل الصيــف وحتويلهــا ملصــدر بــرودة دائــم. تســتفيد املدينــة بشــكل كبــر 
مــن اشــعة الشــمس مــن خــالل اكــرب موقــع يف الشــرق االوســط للخــالاي الشمســية املنتجــة للطاقــة النظيفــة. 
واملدينــة مصــدر وحمــرك اساســي لالبتــكار والتقنيــة ورايدة االعمــال مــن خــالل النــواة االساســية للمدينــة وهــي 
معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا. تصنــف مدينــة مصــدر املدينــة االويل عاملــا يف تدويــر مجيــع النفــاايت وال 
تنتــج أي مــواد ملوثــة وخاليــة مــن الكربــون وتعمــل بشــكل اساســي علــي الطاقــة املتجــددة, فهــي مدينــة جذابــة 

للخــربات واملؤسســات التعليميــة واملؤسســات التجاريــة والســكان. )مدينــة مصــدر 2015( 

2-2. جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية بثول

تعتــرب جامعــة امللــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة اول جامعــة يف الســعودية حتصــل علــي اعتمــاد دويل للمبــاين 
اجمللــس  مــن  الصــادرة  البالتينيــة  الليــد  اعتمــاد شــهادة  عــام 2010م علــي  املســتدامة حيــث حصلــت يف 
االمريكــي للمبــاين اخلضــراء. ومت تشــيد اجلامعــة ابعلــي مواصفــات االســتدامة لالســتفادة مــن التهويــة الطبيعيــة 
داخــل املبــاين وتوفــر 3300ميجــاواط مــن خــالل اخلــالاي الشمســية علــي اســقف مبــاين اجلامعــة. موضــح ذلــك 
يف الشــكل 3)ب(. كما تشــكل املواد املســتخدمة يف االنشــاءات املعاد تدورها نســبة 75% من امجايل املواد 

املســتخدمة يف االنشــاءات.

يشــكل املنــاخ احلــار وقلــة مــوارد امليــاه واالمطــار ابملنطقــة اهــم التحــدايت املعيقــة لعمليــة اســتدامة املبــاين 
فأخــذت اجلامعــة علــي عاتقهــا تبــي اجيــاد احللــول املبتكــرة إلدارة تلــك املشــاكل للحفــاظ عليهــا واســتخدام 
مصــادر طاقــة بديلــة. كمــا ركــزت سياســة التنميــة املســتدامة يف اجلامعــة علــي مخــس حمــاور رئيســية وهــي: 1 
ختطيــط املواقــع املســتدامة 2 كفــاءة اســتخدام الطاقــة والطاقــة املتجــددة. 3 مــواد البنــاء واملــوارد. 4 التهويــة 
واالضــاءة 5 احملافظــة علــي امليــاه. يوضــح الشــكل 5 التقنيــات املســتدامة املســتخدمة يف مبــاين جامعــة امللــك 

عبــدهللا للعلــوم والتكنولوجيــا.



امكانية االستفادة من مفاهيم االستدامة يف مستقبل تصميم املطارات ابململكة العربية السعودية
58

)أ(

)ب(

شكل 3 جامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن الرايض )ا( وجامعة امللك عبدهللا بثول )ب( املصدر:

 http://www.ecoswarm.com/article/5125c8d46a3e023f0c000
html http://www.hattpost.com/?p=34128.و000



د. سهل عبد هللا سعدالدين وهيب
59

2-3. جامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن ابلرايض 

تصنــف جامعــة االمــرة نــورة بنــت عبدالرمحــن اكــرب جامعــة خاصــة ابلنســاء علــي مســتوي العــامل حيــث تبلــغ 
الطاقــة االســتيعابية هلــا اكثــر مــن 42000 طالبــة وتضــم 15 كليــة. وتبلــغ املســاحة االمجاليــة ملبــاين اجلامعــة 
3000000 مــر مربــع. نظــام وحمــاور خطــة التصميــم املعمــاري للجامعــة متالئمــة متامــا مــع معايــر االســتدامة 
للمبــاين واملتالئمــة ايضــا مــع الظــروف املناخيــة للموقــع اجلغــرايف. كمــا مت حتديــد مخــس حمــاور اساســية للحفــاظ 
البيئــة ابملوقــع. 2. كفــاءة  النواحــي  املســتدام ومراعــات  املوقــع  مبــاين اجلامعــة وهــي: 1.  الطاقــة يف  علــي 
اســتخدام امليــاه. 3. الطاقــة. 4. املــواد واملــوارد. 5. جــودة البيئــة الداخليــة. مــن اهــم االســراتيجيات يف 
احلفــاظ علــي البيئــة واملــوارد تقنيــات كفــاءة اســتخدام امليــاه ملــا هلــا مــن امهيــة يف بيئــة اململكــة العربيــة الســعودية 
لقلتهــا وصعوبــة احلصــول علــي مــوارد دائمــة للميــاه. لذلــك يوجــد ابجلامعــة حمطــة معاجلــة للميــاه بطاقــة 
10400 مــر مكعــب يف اليــوم والــي يعــاد اســتخدامها بطــرق خمتلفــة. مت ختفيــض تكلفــة اســتهالك الطاقــة 
يف مبــاين اجلامعــة بنســبة تــراوح بــني 14 ايل 17% مــن التكلفــة االمجاليــة. اســتخدام املــواد احملليــة كحجــر 
الــرايض لتغطيــة الواجهــات واســتخدام كاســرات الشــمس بتصميــم مســتوحى مــن املشــربيات والوراشــني العربيــة 
املدجمة مع زجاج النوافذ العايل الفعالية ليشــكل حاجز ألشــعة الشــمس وتوفر يف الطاقة االزمة للمبي بنســبة 

3.5%. موضحــة يف الشــكل  )3( )أ(

3- معوقات تطبيق بعض املعايري اخلاصة بشهادة الليد واقرتاحات لبعض احللول 

تواجه يف معظم حاالت املشاريع بعض الصعوابت يف تطبيق معاير الليد وذلك لعدة اسباب امهها : 

1- وجــوب متاشــي التصميــم املعمــاري واألنظمــة التشــغيلية للمبــي مــع الكثــر مــن احملــاور اخلاصــة بنظــام 
املســتدامة.  املبــاين 

2- ويــزداد األمــر صعوبــة يف تطبيــق تلــك املعايــر يف املناطــق احلــارة. كمــا يعتــرب تطبيــق هــذه املعايــر يف 
الســعودية مــن أكــرب التحــدايت وذلــك لوجــود عائقــني أساســيني ومهــا املنــاخ احلــار جــداً حيــث يصعــب ذلــك 
تطبيــق الكثــر مــن املعايــر وذلــك مثــل زايدة نســبة املســاحات اخلضــراء والــي تتطلــب توفــر ميــاه بشــكل 
مســتمر ومنتظــم ومعيــار آخــر هــو توفــر مســارات ســر لدرجــات اهلوائيــة حيــث مــن الصعــب تطبيقــه بســبب 

ارتفــاع درجــة احلــرارة يف اوقــات النهــار. 

3- مــن أهــم املعوقــات هــو تــدين أســعار الطاقــة يف الســعودية بشــكل عــام مقارنــة بــدول العــامل حيــث يصبــح 
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تطبيــق بعــض أنظمــة الطاقــة البديلــة كاخلــالاي الشمســية غــر جمــدي اقتصــاداي ممــا يؤثــر ســلباً علــي االقتصــاد 

بشــكل عــام. كمثــال لذلــك ميكــن توفــر نســبة 2.5% كطاقــة بديلــة مــن الطاقــة الكليــة الالزمــة للمطــار امللــك 

عبدالعزيــز عــن طريــق اســتخدام االلــواح و اخلــالاي الشمســية املركبــة علــي ســطح جممــع الصــاالت وأســطح 

مواقــف الســيارات ولكــن تكلفــة النظــام تكــون مرتفعــة جــدا حيــث ال ميكــن اســرجاع قيمــة النظــام يف فــرة 

زمنيــة معقولــة والــي تتجــاوز الســتني عامــا. 

4- كمــا ان عــدم توفــر الكــوادر اهلندســية التقنيــة املؤهلــة واملعتمــدة مــن اجمللــس األمريكــي للمبــاين اخلضــراء 

يعتــرب مــن اهــم املعوقــات حيــث جيــب ان يوفــر املديــر االنشــائي واملقــاول عــدد مــن املهندســني احلاصلــني علــي 

اعتمــاد الليــد  علــى املســتوي الشــخصي واملســميLEED AP. )اجمللــس االمريكــي للمبــاين اخلضــراء 

 .)2014

5- عــدم وجــود مشــاريع مشــابه مت تطبيــق معايــر الليــد هبــا يف الســعودية يف بدايــة تصميــم املشــروع وذلــك 

وقــت اختــاذ قــرار مــن قبــل اهليئــة العامــة لطــران املــدين ان تكــون شــهادة الليــد الفضيــة أحــد األساســيات يف 

تصميــم املشــروع حيــث مت وضعهــا يف كراســة الشــروط قبــل طــرح املشــروع لالستشــاري املصمــم. هــذا و ميثــل 

وجــود أمثلــة شــبيه ملشــاريع تطبــق معايــر الليــد تســهيالت اكثــر فهــي خــربة حمليــة مســبقة يف ذات اجملــال. 

6- وكعضــو يف الفريــق املكلــف ابإلشــراف علــى التصميــم البيئــي كان عــدم وجــود دورات خمتصــة مبعايــر 

الليــد ومراجــع ابلســعودية عائــق أساســي يف عمليــة مجــع اخلــربات واملعلومــات الكافيــة يف تطبيــق تلــك املعايــر 

حيــث كانــت املواقــع االلكرونيــة اخلاصــة ابجمللــس األمريكــي للمبــاين اخلضــراء املرجــع الوحيــد يف ذلــك الوقــت. 
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شكل4 الواجهة اجلنوبية ملشروع تطوير مطار امللك عبد العزيز الدويل جبدة وتظهر كاسرات الشمس 
الراسية.و منظور للمخطط العام ملشروع تطوير مطار امللك عبد العزيز الدويل جبدة ويظهر جممع الصاالت 

ومركز النقل. املصدر: تقرير الليد 3012م شركة دار اهلندسة.
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 4- تطوير املقرتحات التصميمية 

متــد ممــرات اخلدمــات الــي حتتــوي علــي التمديــدات الكهرابئيــة وامليكانيكيــة ومتديــدات امليــاه والصــرف 
الصحي واالتصاالت يف مطار امللك عبد العزيز الدويل اجلديد ايل 46 كيلومر مما يوضح حجم استهالك 
الطاقــة الضخــم. ويبلــغ حجــم االســتهالك لطاقــة الكلــي جملمــع الصــاالت 1,581,756ميجــا وحــدة حراريــة 
بريطانيــة يف الســنة MBtu/Y والتطويــر املســتدام يعكــس النمــو االقتصــادي املــوازي للتحــدايت البيئيــة   
)T Ryley 2013( اســتخدام وتبــي انظمــة التقييــم البيئــي يف املطــارات يؤثــر علــي االقتصــاد احمللــي و 

)Oto et all 2012( .منــط احليــاة يف املســتقبل

زايدة املســاحات اخلضــراء واســتخدام ميــاه الصــرف املكــررة لتصبــح مصــدر دائــم للميــاه دون احلاجــة 
الســتنزاف املــوارد األساســية للميــاه يف املشــروع هــو احــد االقراحــات االساســية للتطويــر املســتدام كذالــك 
اســتخدام اخلــالاي الشمســية كأحــد مصــادر الطاقــة البديلــة بغــض النظــر عــن التكلفــة حيــث ان أســعار الطاقــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية قــد تتغــر يف أي وقــت. كمــا يعتــرب مطــار امللــك عبدالعزيــز جبــدة بوابــة للحرمــني 
الشــريفني فاســتخدام احــدث التقنيــات العمرانيــة املســتدامة الصديقــة للبيئــة بــه يعتــرب مــن األساســيات وهــدف 
حكومــي اســراتيجي. ومــن األســباب األساســية الســتخدام االلــواح الشمســية يف هــذه املنطقــة حتديــدا وجــود 
بعــض الدراســات واألحبــاث الــي اثبتــت ان املنطقــة الغربيــة ابلســعودية مــن افضــل املناطــق يف العــامل لالســتفادة 
مــن هــذه التقنيــة وذلــك الرتفــاع تعرضهــا واســتمرار االشــعة املباشــرة للشــمس معظــم أايم الســنة إضافــة ايل قلــة 
العواصف الرملية نســبيا وقلة الغيوم والي قد تؤاثر علي أداء األلواح الشمســية ســلبا.)فادن ســلطان 2012( 

كمــا ميكــن زايدة نســب مــواد البنــاء املســتخدمة إلنشــاء املطــار املصنعــة حمليــاً حيــث أن أحــد املعايــر 
األساســية للحصــول علــي شــهادة الليــد هــو اســتخدام مــواد مصنعــة حمليــاً والــي جيــب توفرهــا مــن مناطــق قريبــة 
يف حــدود 800 كلــم عــن موقــع املشــروع وذلــك لتوفــر الطاقــات الــي تســتهلك يف حــال اســتخدام مــواد مــن 
مناطــق أبعــد. حيــث ان نقــل تلــك املــواد مــن مناطــق بعيــدة بوســائل النقــل املختلفــة يعتــرب هــدر يف الطاقــة 

ميكــن تالفيــه. 

ومــن الناحيــة التصميميــة املعماريــة ميكــن زايدة كفــاءة فعاليــة الواجهــات املعرضــة لكميــة عاليــة مــن اشــعة 
الشــمس ابالســتخدام األمثــل لكاســرات الشــمس يوضــح الشــكل )4( كاســرات مشــس رأســية مت اســتخدامها 
يف الواجهــة الرئيســية اجلنوبيــة لصالــة املســافرين واثبتــت بعــض الدراســات )وهيــب ,2005م( أن كاســرات 
الشــمس األفقيــة فعالــة يف تقليــل أشــعة الشــمس املباشــرة والنافــذة داخــل الفراغــات يف الواجهــة اجلنوبيــة. 
كاســرات الشــمس املتحركــة ذات دور فعــال يف تقليــل احلمــل والطاقــة الالزمــة للتربيــد. )وهيــب ,2010م( 
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التحكــم يف حتديــد املنطقــة املشــمولة للحصــول علــي شــهادة الليــد مــن أهــم عناصــر احلصــول علــي هــذا 
االعتمــاد. ميثــل الشــكل 4 املســقط االفقــي لصــاالت املســافرين وميكــن حتديــد املنطقــة لالعتمــاد مــن خاللــه. 
جيــب اختيــار حــدود شــهادة الليــد بعنايــة حبيــث تكــون املبــاين واملســاحات يف املنطقــة املشــمولة تلــيب مجيــع 
االحتياجــات واملتطلبــات اخلاصــة ابلشــهادة. حيــث ميكــن التحكــم بتلــك املنطقــة بتصغرهــا أو تكبرهــا 
لتتــالءم مــع االحتياجــات احملليــة وتصبــح تلبيتهــا ملتطلبــات الشــهادة ممكنــة. كمــا ميكــن تكبــر املنطقــة لتصبــح 
شــاملة ملناطق مزروعة خضراء مفتوحة لتســهيل احلصول علي االعتماد. حيث أن زايدة املســاحات اخلضراء 
تشــكل عامــاًل اجيابيــاً وزايدة يف النقــاط الالزمــة لالعتمــاد. شــكل 5 يوضــح املســقط االفقــي جملمــع الصــالت 
مبطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل اجلديــد جبــدة. التصميــم املعمــاري مصمــم مــن قبــل ADPi شــركة مهندســي 

مطــار ابريــس.

يتطلــب تشــغيل املطــارات اســتخدام كميــات كبــرة مــن امليــاه, كمــا يــزداد الطلــب علــي امليــاه يف املطــارات 
ابلعــامل بســبب زايدة اعــداد املســافرين والرحــالت ســنواي. يف هــذه احلالــة يتحتــم وضــع اســراتيجيات لرشــيد 
اســتهالك امليــاه يف مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل وذلــك إبتبــاع بعــض اخلطــوات الفعالــة والــي تتلخــص 
بوضــع عــدادات قيــاس اســتهالك امليــاه وتركيــب معــداد ترشــيد اســتهالك امليــاه وحبــث عــن مصــادر بديلــة للميــاه 

 )Carvalho et all )2013 .كتجميــع ميــاه االمطــار وإعــادة اســتخدامها

 كمــا ميكــن اســتخدام امليــاه املعاجلــة لبعــض االســتخدامات اخلاصــة لتقليــل اســتخدام امليــاه بشــكل عــام 
مثــل الــري ,غســيل الســيارات والطائــرات, ومكافحــة احلرائــق. و ميكــن تقليــل اســتخدام امليــاه مــن خــالل إدارة 
املطار عن طريق مراقبة عدادات املياه والصيانة الدورية الي تكشــف عن أي تســرابت للمياه بشــكل ســريع. 

)شــركة مطــارات ابوظــيب, 2014م( 

زايدة الفرصــة يف رفــع املعايــر اخلاصــة بشــهادة الليــد تتطلــب بعــض التغــرات يف التخطيــط والتصميــم 
اخلــاص مبجمــع الصــاالت واخلدمــات املســاندة مــن امههــا 

1. زايدة املســاحات اخلضراء واســتخدام نبااتت حملية مالئمة للبيئة الصحراوية حول وداخل جممع صاالت 
الســفر والــذي يســاعد علــي تقليــل درجــة احلــرارة.  

2. اســتخدام نبــااتت حمليــة يقلــل مــن كميــة امليــاه الالزمــة للــري. اســتخدام تقنيــات ري حديثــة يقلــل مــن 
اســتخدام املياه وأوضحت الدراســة الي قام هبا استشــاري املشــروع ADPi انه ميكن تقليل اســتخدام املياه 

املســتخدمة لصــرف بنســبة 50% ابســتخدام حمطــات معاجلــة عاليــة الفعاليــة. 
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3. ميكــن خفــض اســتهالك امليــاه املســتخدمة داخــل الصالــة يف دورات امليــاه واملطابــخ واملطاعــم واحملــالت 
التجاريــة بنســبة 20% يف حــال اســتخدام ادوات خاصــة بتقليــل تدفــق امليــاه يتــم تركيبهــا علــي صنابــر امليــاه. 

4. اضافــة وســائل موصــالت خمتلفــة وتعددهــا مــن أهــم حمــاور االســتدامة وذلــك لتقليلهــا مــن االعتمــاد علــي 
اســتخدام الســيارات وتوفــر الطاقــة بذلــك. يتــم االن تطويــر التصميــم ملــرو جــدة لربــط جــزء كبــر مدينــة جــدة 
بشــبكة مــرو عاليــة الفعاليــة والــي ميكــن ربطهــا مبطــار امللــك عبــد العزيــز وجممــع الصــاالت لتغذيــة صالــة الــركاب 

احملليــة وصالــة الــركاب الدوليــة. )شــركة جــدرك( 2014  

5.  كذلــك تعزيــز مبــدا الســالمة واحملافظــة علــي البيئــة. اســتخدام وســائل نقــل جديــدة يف مدينــة جــدة لــه 
دور فعــال يف تقليــل اســتخدام الســيارات وهــي الوســيلة الوحيــدة واألساســية يف الوقــت الراهــن ممــا يــؤدي إيل 
تقليــل اســتهالك الوقــود بشــكل عــام واحلفــاظ علــي البيئــة وتوفــر مصــادر الطاقــة لألجيــال القادمــة. وهــو أحــد 

أالجيابيــات االقتصاديــة والبيئيــة.

6. من املبادرات املتميزة لشــركة مطارات ابوظيب )2014( التوصية بتقليل اســتهالك الطاقة الكلي الســنوي 
وذلــك مــن خــالل عــدة حمــاور أمههــا تصميــم الواجهــات الرئيســية للمطــار مبــا يتناســب مــع الظــروف املناخيــة 
احمليطــة. تركيــب زجــاج مــزدوج عــايل الكفــاءة حيقــق عــزل فعــال للحــرارة املنعكســة علــي املبــي. ميكــن زايدة 
كفــاءة الوجهــات إبضافــة كاســرات مشــس افقيــة تضــاف ايل الكاســرات الراســية املصممــة. كمــا ميكــن ان 
تكــون االضافــة لكاســرات الشــمس بســيطة بوضــع صــف او صفــني حبــد اقصــي لــزايدة الفعاليــة وعــدم التأثــر 

علــي التصميــم العــام للواجهــة. 

7. كمــا ميكــن اســتخدام نظــام حتكــم عــايل الكفــاءة ألنظمــة التكيــف لصــاالت الســفر. بذلــك يكــون  مــن 
اهــم املقرحــات التصميميــة تركيــب نظــام ملراقبــة صــرف وكفــاءة الطاقــة يف مبــاين املطــار وذلــك لدراســة املســتمرة 
ومراقبــة انظمــة الطاقــة وإدخــال حتســينات وتطويــر لألنظمــة املســتخدمة يف مبــاين املطــار. )شــركة مطــارات ابــو 

ظــيب 2014(. 
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شكل5 مسقط افقي جملمع صاالت السفر مبطار امللك عبدالعزيز جبدة. املصدر تقرير شركة دار اهلندسة 
التصميم املعماري 2013م

5- االجيابيات االقتصادية والبيئية لتنمية املستدامة

تدعــم املطــارات يف مجيــع احنــاء العــامل احلركــة االقتصاديــة بطريقــة مباشــرة بتوفــر الوصــول ايل األســواق 
العامليــة ودعــم التجــارة. وتــزداد حركــة الطــران عامليــاً بشــكل كبــر ممــا يؤثــر بشــكل مباشــر وكبــر علــي حركــة 

)Longhhurst et all,1996( .االقتصــاد

كمــا ان انشــاء املطــارات يولــد فــرص عمــل هائلــة لدعــم التوظيــف حيــث تشــر الدراســات ان قطــاع 
النقــل اجلــوي ســاهم يف توفــر مــا يقــارب 56.6 مليــون وظيفــة علــي مســتوي العــامل يف الســنوات األخــرة. 
كمــا اســهم هــذه القطــاع يف الشــرق األوســط بتوفــر 2.7 مليــون وظيفــة كمــا أضــاف 129 مليــار دوالر 
ايل الناتــج احمللــي اإلمجــايل للمنطقــة. )الــرأي 2013م(  فيمكــن اعتبــار قطــاع النقــل اجلــوي مســاهم بشــكل 
مباشــر يف تنميــة االقتصــاد املســتدام مــن خــالل حتفيــز النمــو االقتصــادي مــن خــالل إجيــاد فــرص العمــل 
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وتســهيل التجــارة. فيعتــرب هــذه القطــاع داعــم لنمــو االقتصــادي ابململكــة غــر قطاعــات النفــط. ويذكــر موقــع 
ادارة الطــران االحتاديــة امهيــة التطويــر املســتدام للمطــارات ممــا لــه مــن اثــر اجيــايب علــي اربــع حمــاور موضحــة يف 

)FAA ,2014( .الشــكل 6 وهــي البيئــة واالقتصــاد واجملتمــع والتشــغيل

ومــن اهــم االهــداف االســراتيجية االوليــة هليئــة الطــران املــدين قبــل مرحلــة التصميــم ملطــار امللــك عبــد 
العزيــز ان يكــون هــذه املطــار حمــوري وذلــك بســبب املوقــع اجلغــرايف املتميــز واالســراتيجي يف وســط العــامل. فمــن 
ضمــن أهــم املعايــر يف تصميــم مطــار جــدة ونظــراً حلركــة املســافرين املتزايــدة ســنواي مت مراعــاة التصميــم املعمــاري 

حبيــث يتحــول ليكــون مطــار حمــوري ملوقعــة اجلغــرايف املميــز لربــط بــني الشــرق والغــرب. )امللحــم ,2010( 

تتجــه املطــارات عامليــا يف الوقــت الراهــن ملراعــات البيئــة واملناطــق اجملــاورة ملــا هلــا  مــن أتثــر ســليب عليهــا. 
وتركــز اجلهــود حاليــا علــي تقليــل األثــر الســليب علــي البيئــة وذلــك ليــس فقــط علــي تصميــم املطــار وتنفيــذه 
وتشــغيله بــل حــى تصميــم وتصنيــع الطائــرات. فتكامــل العوامــل االقتصاديــة الفعالــة والتشــغيل عــايل الفعاليــة 
واحملافظة علي املصادر الطبيعة للطاقة واملياه واملســؤولية االجتماعية يشــكل منظومة كاملة لتنمية املســتدامة. 

 )Oto et all , 2012(.

يقــوم حاليــا اجمللــس الســعودي لألبنيــة اخلضــراء بوضــع خطــط واســراتيجيات التنميــة املســتدامة للمــاين 
واحلفــاظ علــي البيئــة يف البيئــة العمرانيــة ابململكــة العربيــة الســعودية. ويف املؤمتــر االول لألبنيــة اخلضــراء مبدينــة 
الــرايض عــام 2010م مت أتســيس شــعبة املبــاين اخلضــراء يف اهليئــة الســعودية للمهندســني والتوصيــة بتســجيل 
160 مشــروع للحصول علي شــهادة الليد يف منطقة الرايض ومكة املكرمة واملدينة املنورة واملنطقة الشــرقية. 
ان تقنيــات املبــاين اخلضــراء هلــا اثــر اجيــايب علــي النمــو االقتصــادي والبيئــة وهــي أحــد االهــداف املرجــوة مــن 
الشــراكة االســراتيجية بــني القــاع اخلــاص الســعودي وبعــض القطاعــات احلكوميــة مثــل وزارة امليــاه والكهــرابء 
واهليئة الســعودية للمهندســني.كما يهدف منتدى األبنية اخلضراء ايل حتقيق أربع اهداف رئيســية من خالل 
الشــراكات االســراتيجية بــني اجلهــات واملؤسســات واملنظمــات املختصــة ذات العالقــة وهــي املؤمتــرات والتعليــم 
واملشــاريع واملصــادر اخلاصــة بتقنيــات املبــاين اخلضــراء مــن خــالل تشــجيع التســجيل والتوثيــق املبــاين اخلضــراء 
العوائــد االقتصاديــة  والبيئــة الســتخدام وتطبيــق  املؤمتــرات  الســعودية , حيــث توضــح  العربيــة  يف اململكــة 
مبــادئ املبــاين اخلضــراء ويكــون التعليــم مــن خــالل عقــد دورات تدريبيــة متخصصــة يف املبــاين اخلضــراء وكيفيــة 
تصميمهــا واالســتفادة مــن مصــادر وتطبيقــات الطاقــة الطبيعيــة. امــا احملــور االخــر يبحــث ويهتــم مبصــادر 
املــواد الــي تتماشــي مــع املعايــر العامليــة لألبنيــة اخلضــراء. كمــا ان خفــض اســتهالك الطاقــة وتوفــر بيئــة صحيــة 
مــن أهــم نتائــج اســتخدام وتطبيــق املعايــر األربعــة املذكــورة كمــا تســاهم تلــك املبــادرات يف النمــو االقتصــادي 
واالســتثماري احمللــي بتوفــر مصــادر الطاقــة التقليديــة احلاليــة واســتثمار مصــادر الطاقــة البديلــة حيــث ينتــج 
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عنهــا فــرص اســتثمارية لرجــال األعمــال والــي هلــا اثــر اجيــايب علــي اجملتمــع والعاملــني هبــذا اجملــال واملهندســني. 
كمــا اثبتــت الدراســات املقامــة مــن قبــل اجمللــس الســعودي لألبنيــة اخلضــراء عــدم رفــع التكاليــف الكليــة 

للمشــاريع بســبب اســتخدام تقنيــات املبــاين اخلضــراء. )املنتــدى الســعودي لألبنيــة اخلضــراء , 2010م(. 

http://www.faa.gov :شكل 6 تطوير املطارات املستدامة . املصدر

6- نتائج البحث

تشــر نتائــج البحــث بعــد الدراســات النظريــة والدراســة العمليــة ملطــار امللــك عبدالعزيــز جبــدة اضافــة ايل 
الدراســات الســابقة والدراســات املعدة من قبل االستشــاري ومدير التنفيذ ايل جمموعة من االســتنتاجات الي 
هتتــم ابلتنميــة املســتدامة بشــكل عــام والتصميــم البيئــي للمطــارات يف الســعودية بشــكل حمــدد وهــي كالتــايل:

	 حصــول مشــاريع املطــارات يف اململكــة علــي شــهادة الليــد الفضيــة ممكــن حتقيقــه وذلــك اســتنادا علــي
جتربــة مطــار امللــك عبدالعزيــز جبــدة وجامعــة االمــرة نــورة وجامعــة امللــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة قــد 
حققــت تلــك املعايــر بنجــاح. كمــا ميكــن الوصــول ايل املســتوي الذهــيب او اعلــي يف حــال اعتبــار بعــض 
التعديــالت التصميميــة كإضافــة االلــواح الشمســية للمشــروع وزايدة املســاحات اخلضــراء واســتخدام مــواد 

حمليــة يف التنفيــذ.

	 اســتخدام املعايــر البيئيــة يف تصميــم املبــاين واملنشــات ذات الطاقــة التشــغيلية الكبــرة والــي تســتخدم كــم 
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هائــل مــن الطاقــة يف انظمتهــا الكهرابئيــة وامليكانيكيــة ذو امهيــة كبــرة لألســباب التاليــة أوال: توفــر نســبة 
الطاقــة وان كانــت قليلــة تكــون ذات مــردود اقتصــادي فعــال وجمــدي. اثنيــا: احملافظــة علــي مــوارد الطاقــة 
لألجيــال القادمــة. اثلثــا: احملافظــة علــي البيئــة وتقليــل التأثــر الســليب يف املطــارات ابإلضافــة ايل التصميــم 
املعمــاري املســتدام لصــاالت الســفر وميكــن ان تتكامــل منظومــة احلفــاظ علــي البيئــة بتطويــر حمــركات 
ونوعيــة الطائــرات لتصبــح اكثــر فعاليــة يف احلــد مــن التلــوث البيئــي. كمــا ميكــن ان يؤثــر ذلــك اجيابيــا علــي 

بيئــة العمــل ابملطــارات بشــكل عــام وعلــي صحــة العاملــني بســاحات املطــارات. 

	 مــن االســتنتاجات االساســية هلــذه الورقــة ضــرورة احــداث برانمــج وطــي بيئــي حيتــوي علــي نظــام تقيــم
ألداء مباين املطارات البيئي يف اململكة العربية الســعودية وتقيس تلك املعاير يف النظام مدي اســتدامة 

املنشــئات واملبــاين مــن مرحلــة التخطيــط والتصميــم ايل مرحلــة التنفيــذ والتشــغيل. 

	 يعتــرب انشــاء مطــار دويل مســتدام وصديــق للبيئــة خطــوة اساســية نوعيــة لنقــل ثقافــة احملافظــة علــي البيئــة
واالســتدامة للمجتمع وللمســافرين. حيث ان مطار امللك عبدالعزيز الدويل جبدة مت ختطيطه وتصميمة 
ليكــون مطــار حمــوري يربــط بــني الشــرق والغــرب عامليــا ملوقعــة االســراتيجي بــني ثالثــة قــارات وزايدة عــدد 
املسافرين به سنواي وتشر الدراسات ابن معدل النمو يف زايدة عدد املسافرين سنواي 5.2% يف الشرق 

االوســط خــالل الفــرة 2016ايل2025 مقارنــة ب 4.4% معــدل النمــو العاملــي. )الــزايين, 2010( 

توصيات البحث 

مــن خــالل الدراســات املركــزة علــي اســتدامة مبــاين املطــارات والدراســات اخلاصــة مبطــار امللــك عبدالعزيــز 
جبــدة وتفهــم امهيــة تبــي مبــادئ االســتدامة يف املبــاين ذات االســتهالك العــايل للطاقــة وتفهــم قضيــة امهيــة 
احلفــاظ علــي البيئــة مــن االثــر الســليب الناتــج مــن مشــاريع املطــارات اقليمــا ودوليــا مت الركيــز علــي التوصيــات 
الداعمــة ألمهيــة االســتدامة يف املطــارات حيــث ان مــن اهــم التوصيــات هلــذه الورقــة تقليــل اســتهالك امليــاه 
إبعــادة تدويــر ومعاجلــة امليــاه املســتخدمة يف صــاالت الســفر ومبــاين املطــارات واســتخدام ميــاه صــرف معاجلــة. 
جيــب ان يكــون ترشــيد اســتخدام امليــاه الصاحلــة لشــرب مــن اهــم اولــوايت تصميــم وتشــغيل مبــاين مطــارات 

ابململكــة العربيــة الســعودية. كمــا تتلخــص توصيــات الورقــة يف مخــس حمــاور اساســية وهــي

). جيــب االهتمــام ومراعــاة تصميــم الواجهــات ابلتصميــم املعمــاري يف مبــاين جممعــات الصــاالت بدراســة 
حركــة الشــمس واختيــار غــالف زجاجــي مناســب مبواصفــات خاصــة بتقليــل نفاذيــة اشــعة الشــمس املباشــرة. 
كذلــك جيــب تصميــم كاســرات الشــمس بفعاليــة عاليــة لتحقــق اعلــي محايــة للواجهــات خــالل فــرات 
النهار مع الركيز علي فرة الظهرة بســبب زايدة اشــعة الشــمس املباشــرة وارتفاع درجة احلرارة. وجيب 
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ان يتــم ذلــك مــع احلفــاظ علــي االضــاءة الطبيعيــة وتقليــل اســتخدام االضــاءة الصناعيــة وهــي النتــاج الطبيعــي 
لكــرب حجــم الواجهــة يف املطــارات. تركيــب اخلــالاي الشمســية املولــدة لطاقــة يكــون ذو مــردود اقتصــادي جمــدي 
علــي املــدي البعيــد ويســاهم يف احلفــاظ علــي الطاقــة لألجيــال القادمــة, فهــو خيــار صديــق للبيئيــة جيــب 
مراعاتــه. االهتمــام ابملســاحات اخلضــراء مــن اهــم العناصــر الســتدامة املطــارات. إبتبــاع انظمــة الليــد جيــب ان 
ال تقل املســاحات الكلية اخلضراء عن نصف مســاحات املباين الكلي. وميكن اســتخدام انظمة رى ونبتات 

مناســبة للبيئــة يف الســعودية. 

2. العمــل علــي ترســيخ مفهــوم احملافظــة علــي البيئــة والــذي يتحقــق يف التصميــم والتنفيــذ بتبــي نظــام فعــال 
لتقيــم اســتدامة املبــي. وتوصــي الورقــة بضــرورة اســتخدام نظــام فعــال لتخلــص مــن النفــاايت ابملطــارات وبشــكل 
عــام جيــب تصنيــف النفــاايت ايل نوعــني اساســني )1.نفــاايت عضويــة يتــم التخلــص منهــا عــن طريــق املــرادم 
املخصصــة لذلــك 2.ونفــاايت ميكــن اعــادة تدورهــا مثــل البالســتيك والزجــاج والــورق(. مــن افضــل الوســائل 
يف مراقبــة اداء مبــاين املطــارات يف أدائهــا البيئــي بركيــب اجهــزة مراقبــة لصــرف الكهــرابء واســتخدام االنظمــة 
املوفــرة لطاقــة مثــل اخلــالاي الشمســية ومراقبــة كفاءهتــا. حيــث ميكــن بذلــك التعــرف علــي أي خلــل يف االنظمــة 
او زايدة يف صرف الطاقة وابلتايل تكون عملية االصالح ســريعة وفعالة كما ميكن هبذه االســراتيجية تطوير 

وحتســني اداء مبــاين املطــارات البيئــي بشــكل اكثــر فعاليــة ودقــة. 

3. ضــرورة اســتخدام املــواد احملليــة فهــي مــن اهــم اســراتيجيات احملافظــة علــي مــوارد الطاقــة والبيئــة حيــث 
التوفــر يكــون فعــال يف وســائل النقــل االزمــة جللــب مــواد غــر حمليــة. فيجــب وضــع انظمــة وقوانــني جتــرب 
املقاولــني علــي اســتخدام املــواد احملليــة يف حــال توفرهــا ومعاقبــة املســتوردين ملــواد غــر حمليــة يف حــال توفرهــا يف 

الســوق احمللــي جبــودة عاليــة. 

4. دعــم فكــرة انشــاء برانمــج وطــي الســتدامة املبــاين مــن اهــم توصيــات الورقــة, جيــب تفعيــل برانمــج وطــي 
الســتدامة املطــارات الســعودية حبيــث يكــون فعــال ومناســب للظــروف املناخيــة واالجتماعيــة للمملكــة العربيــة 
الســعودية. يقــوم حاليــا اجمللــس الســعودي لألبنيــة اخلضــراء بوضــع خطــط واســراتيجيات التنميــة املســتدامة 
للمــاين واحلفــاظ علــي البيئــة يف البيئــة العمرانيــة ابململكــة العربيــة الســعودية. وميثــل املؤمتــر الســعودي لألبنيــة 
اخلضــراء نــواة اساســية لدعــم مســرة تبــي املبــاين اخلضــراء ابلســعودية. خفــض اســتهالك الطاقــة وتوفــر بيئــة 
صحيــة مــن اهــم نتائــج اســتخدام وتطبيــق برانمــج وطــي للمبــاين اخلضــراء كمــا تســاهم تلــك املبــادرات يف النمــو 
االقتصــادي واالســتثماري احمللــي بتوفــر مصــادر الطاقــة التقليديــة احلاليــة واســتثمار مصــادر الطاقــة البديلــة 
حيــث ينتــج عنهــا فــرص اســتثمارية لشــركات و رجــال االعمــال ذات اثــر اجيــايب علــي اجملتمــع والعاملــني هبــذا 
اجملــال واملهندســني. يكــون الربانمــج مكــون ســتة حمــاور رئيســية تتلخــص يف اعتبــارات املوقــع, كفــاءة امليــاه, 
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اســتخدام مصــادر الطاقــة البديلــة, املــوارد واملصــادر , جــودة البيئــة الداخليــة, التصميــم املســتدام. وهــي نقــاط 
اساســية ميكــن ادراج نقــاط فرعيــة منبثقــة منهــا. 

5. العمــل علــي تفعيــل برامــج التدريــب والتأهيــل حيــث جيــب ان يتــم تفعيــل برامــج تدريبــة لتطويــر قــدرات 
املهندســني الســعوديني العاملــني بقطــاع الطــران املــدين لتصميــم املطــارات املســتدامة وأتصيــل ثقافــة حمــاور 

التصميــم املســتدام علــي احملــاور الثالثــة االقتصاديــة والبيئــة واالجتماعيــة. 



د. سهل عبد هللا سعدالدين وهيب
71

املراجع

املراجع العربية 

العربيــة  اململكــة  جــده  املــدين.  لطــران  العامــة  .اهليئــة  الــدويل  العزيــز  عبــد  امللــك  مطــار  تطويــر  ادارة   .1
الســعودية.2013م

 2. اجمللس االمريكي للمباين اخلضراء. الوالايت االمريكية املتحدة. 2014م.

 3.تقرير شــركة دار اهلندســة )شــاعر ومشــاركوة( استشــاري للحصول علي شــهادة الييد مبشــروع تطوير مطار 
امللك عبدالعزيز الدويل جبدة. اململكة العربية الســعودية. 2013م 

 ADPi 2009 4. تقرير شركة مهندسي ابريس )مطار امللك عبد العزيز الدويل جبدة(. 2009م

5.الرأي »النهوض ابملطارات السعودية مبا حيقق تنافسية ونوعية« مقال نشر جبريدة االقتصادية االلكرونية 
بتاريخ 16 ابريل 2013 العدد  7127

6.الفضل فيصل. املنتدى السعودي لألبنية اخلضراء. الرايض اململكة العربية السعودية. 2010م

7. وهيــب ســهل. أتثــر كاســرات الشــمس علــي توزيــع اشــعة الشــمس الداخلــة للفــراغ واداء الطاقــة يف املبــي 
دراســة خاصــة ابململكــة العربيــة الســعودية . رســالة دكتــوراة نوجتهــام بريطانيــا 2005م.                                       

8- الــزايين مســاعد )الســعودية تضــع خطــط لتحويــل مطــار امللــك عبدالعزيــز جبــدة ايل اكــرب مطــارات املنطقــة 
بعــد اربــع ســنوات( مقــال يف جريــدة الشــرق االوســط  عــدد11669  )2010م(.                                            

9- امللحــم خالــد )الســعودية تضــع خطــط لتحويــل مطــار امللــك عبدالعزيــز جبــدة ايل اكــرب مطــارات املنطقــة 
بعــد اربــع ســنوات( مقــال يف جريــدة الشــرق االوســط  عــدد11669  )2010م(.                                           

10- فادن سلطان )االستدامة يف مباين اجلامعات( مؤمتر ديب للمباين اخلضراء نوفمرب 2012م

11- شركة مطارات ابوظيب )التنمية املستدامة(
(http://www.adac.ae/arabic/mtp/MTP/sustainable-development) accessed 
August (2014)



امكانية االستفادة من مفاهيم االستدامة يف مستقبل تصميم املطارات ابململكة العربية السعودية
72

12- مدينة مصدر2015م      
 www.masdar.ae     

المراجع األجنبية

13. Nurhan Oto, Nesrin Cobanogle, Cevat Geray (2012) (Education 
for sustainable Airports) Social and Behavior Sciences 47 P 1164-1173

14. Isabella de Castro Carvalho, Maria Lucia Calijuri, Paula Peixoto 
Assemany, Marcos Dornelas Freitas Machado e Silva, Ronan Fernandes 
Moreira Neto, Anibal de Fonseca Santiago, Mauro Henrique Batalha de 
Souza. (Sustainable airports environment: A review of water conserva-
tion practices in airports) Resources, Conservation and recycling 74 P 
27-36 (2013)

15.James Longhhurst, David C, Gibbs, David W, Reper and DE. Con-
lan (Towards Sustainable airport Development) the Environmentalist  
16.197-202(1996)

16.http://www.jed-airport.com/about_team.php (accessed August 2014)

17.ht tp : / /c lass ic .aawsat .com/deta i l s .asp?sect ion=6&art i -
cle=594510&issueno=11669#.VAFiDBu8rIU (accessed March 2014)   

18. Federal Aviation Administration (Airport sustainability) http://www.
faa.gov/airports/environmental/sustainability/ (Accessed September 2014)

19. Waheeb Sahl (Shading design guide lines and reduction of cooling 
using different glazing rations and shading device) Umm AlQura Uni-
versity Journal Eng &Arch Vol 2 No 2 pp17-37 (2010)

20.www.jdurc.com/index.php/metro-jeddah accessed October 2014.



د. سهل عبد هللا سعدالدين وهيب
73

21.S Beardsley, The Future of Airport Design. Airport going green 
conference. Chicago U.S.A. October 2014.

22. F Berry, S Gillhespy, J Rogres. Airport Sustainability Practice. A 
Synthesis of Airport Practice. Research Sponsored by Federal Aviation 
Administration. Transportation research board. Washington, USA 2008. 

23. N Madichie. IRENA-Masdar City (UAE)- exemplars of innovation 
into emerging markets, Foresight, VOL 13.No 6 2011 pp34-47

24. T Ryley, J Elmighani, T Budd, C Miyoshi, K Mason, R Moxon, I 
Ahmed, B Qazi, and A Zanni. Sustainable Development and Airport 
Surface Access: The Role of Technological and Behavioral change. Sus-
tainability 2013, 5,1617-1631.  



Abstract: should be in English and Arabic (Approx. 250-300 
words) and should indicate the aim, execution of the work and the 
findings.
 Introduction: should include the purpose and justification of the project. Pri-
mary references should not exceed 15. Should not include methods, data, results, discus-
sion, or conclusion from the work being reported.

 Materials and Methods: should be precise, clear, complete 
and objectively acceptable to the readers.

 Results: should be presented in a clear and logical sequence in 
the text avoiding repetition of data given in Tables and figures. 
Results should be supported by appropriate statistics.

 Discussion: should be pertinent to the data presented, findings 
and conclusions. It should be clearly related the objective of the 
study with a reference to previous relevant studies.

 Acknowledgements: should be as brief as possible.

References: should be pouted in the text with authors name and 
date of publication in parenthesis, and listed at the end of the pa-
per in alphabetical order.*

 Tables: should be typed on a separate sheet using double spac-
ing. The size of the of the table should not exceed 18x14cm. Table 
number and informative heading should be written at the bottom 
of tables. 

Figures and photographs: should not exceed 18x14cm. 
Legends should enable the reader to understand the information 
contained in figures, or tables without reference to the text.

Units: The recommended System International (SI) units should 
be used.

References: are indicated in the text by Harvard System (name 
and date). e.g «Recent studies (Sultan 1996; Al-Amoudi 



Instructions to Authors
Umm Al-Qura University Journal for Engineering and archi-

tecture (UQU for E&A) is pleased to publish original research, 
scientific revision, reports and case studies in Arabic and English 
languages.The submitted manuscript should be typed doubl-space 
with a 3 cm margin in all sides, using (Time Roman font size12 
normal) for the text, use size 14 Bold for main titles, and 12 Bold 
for subtitles. Submission should be made through journal website. 
Manuscripts should not been submitted elswhere for publication. 
In case of co-authors a letter of authorization from corresponded 
author/s is needed. The content of the manuscript should follow 
the following order:
1- Title page with author›s name, affiliation and address.
2- Abstract followed by a list of key words (should not exceed 10 
words).
3- Text should follow the following order: Introduction, Meth-
ods, Results, Discussion, Recommendation. Acknowledgments 
and References, Tables, Figures, and Photographs should be 
placed within the text.

Title: should not exceed 20 words and should represent the 
content of the manuscripts, or indicate main finding (conclusion), 
(use size 16, Bold).

 Authors Names: should be in English and Arabic in the 
following order:
First Name --- Middle name --- Surname OR initials followed 
by surname accompanied with affiliations and full address of the 
author. (use size 12, Bold)
 





1997; Richards 1998) found……» or Recently, Sultan (1998) 
found……». When referring to a work by more than two authors, 
give the name of the first author followed by et al. (Fjuimoto 
et al. 19992). More than one work by the same author(s) in the 
same year should by the letters a, b etc. Following the year of 
publication. The name of the journal should be written as in the 
Index Medicus. For example:
Journal Paper
Chen, L. & Twu, H.1995. Synthesis of multilevel NAND gati circuits 
for incompletely specified multi-output Boolean functions and CAD 
using permissible cubes and PCRM graphs. International Journal of 
Electronics 78 (2): 303-319.

Reusch, B. 1975.  Generation of prime implicants from sub functions 
and a unifying approach to the covering problem. IEEE Transactions on 
Computers C-24: 924 – 930.

Bartee, T.C.1969. Computer design of multiple output logical networks. 
IEEE Transactions on Electronic Computers EC-10 (1): 21-30.
Book
Jenny, H. 1980. The soil resource. Springer-Verlag, Berlin, 377pp.
Muroga, S. 1974. Logic design and switching theory. Wiely, New 
York, 617 pp.
Edited volume or Book chapter
Kaszab, Z. 1981. Coleoptera: Family Tenebrionidae. In: Fauna of 
Saudi Arabia (Edited by Wittmer, W.&Buttiker, W.) Vol. 1, pp257-
288. Ciba-Geigy, Basel, Switzerland.
Conference or Symposium Paper
Darwish, M.A. 1983. Better arrangement of desalting plants using 
multi effect boiling system. The |First Saudi Engineering Confer-
ence, King Abdul Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia.
Dissertation.
Yilbas, B.S. 1985. Heat transfer mechanisms initiating the laser 
driling of metals. ph.D. thesis, University of Birmaingham, U.K.

Publication: is electronic through journal webpage.



GENERAL SUPERVISOR
DR BAKRI BIN M›ATOOG BIN BAKRI ASSAS

CHANCELLOR, UMM AL-QURA UNIVERSITY
VICE-GENERAL SUPERVISOR

Dr. Thmer Hamdan AlHarbi
VICE-CHANCELLOR FOR HIGHER STUDIES AND RESEARCH

EDITOR-IN-CHIEF
Prof. ADEL MOHAMMAD BIN- YASEEN

FACULTY OF ENGINEERING AND ISLAMIC ARCHITECTURE
UMM AL-QURA UNIVERSITY

EDITORS
Prof. ADEL MOHAMMAD BIN- YASEEN

Prof. Abdulhameed Mohammad Albis
Prof. Turki Faisl Alsamany

 Dr. Ahmed  Mohammed Alnhas
Dr. Bsam Ahmed Algholman

Dr. Mohammed Wasel Alhazmey
D. Hasan ALMABROOK  Al-SalaY

Director of scientific journals
Mr. Abdullah Saeed Bakhdar





Umm Al-Qura University Journal of
Engineering & Architecture

Volume 7 Number 2 Rajab 1438,Apr. 2017

Copyright © 1437 / 2016 by the
Umm Al-Qura University
Makkah, Saudi Arabia
.All Rights Reserved
Registered at
Umm Al-Qura University
Under Legal Deposit No. 247/1435-2013/ISSN 1658-4635
Printed in the Kingdom of Saudi Arabia by
Umm Al-Qura University Press
http://www.uqu.edu.sa
email: jea@uqu.edu.sa

ISSN 1658-4635


