"دور التخطيط العمرانى فى الحد من المشاكل البيئية الناجمة عن حركة النقل"
 -1المشكلة :
الشك ان تخطيط الكثير من مدن مصر إن لم يكن جميعھا لم يراعي أنظمة النقل العام كنظام فاعل عند تخطيط تلك المدن وكذلك الحال
بالنسبة للدراسات في ھذا الجانب بينما نجد أنه في العديد من دول العالم المتقدم يكون التخطيط ألنظمة النقل من أھم أولويات العمليه
التخطيطيه ويكون ذلك واضحا حتى في بدايات نمو تلك المدن.
ونتيجة لعدم وضوح دور النقل والتخطيط له ضمن منظومة التخطيط العمراني لمدننا المصرية بدأت ھذه المدن تعاني من مشاكل حقيقيه
وبدأت تتفاقم تلك المشاكل تباعا ً .و ھذه الورقة تستعرض المشاكل الناتجة عن غياب عملية تخطيط النقل و انعكاساته على آداء منظومة
النقل و أثر ذلك على البيئة وبعد ذلك تستعرض بعض الحلول التى تؤدى الى تحسين اداء شبكة النقل و ثم يخلص البحث إلى نتائج
وتوصيات من شأنھا دعم أھمية دور النقل في التخطيط العمراني وأھمية التكامل بينھما.

 -2الھدف -:
يھدف البحث إلى إبراز أھمية تخطيط وسائل و مسارات النقل عن إعداد المخططات العمرانية للمدن لما لذلك من تأثيرات مباشرة على
بيئة المدينة و على المجتمع و على النواحى اإلقتصادية و اإلجتماعية للمدينة.
إن لقطاع النقل تأثيرات بيئية متنوعة و بعيدة المدى تؤثر بالسلب على المصادر الطبيعية من الھواء و المياه و التربة باإلضافة إلى ما
يرتبط به من زيادة معدالت الضوضاء و الزحام خاصة فى المدن الكبرى  .إال أن تأثيره على نوعية الھواء خاصة نتيجة إنبعاث غازات
دفينة يظل أھم تأثيراته البيئية لما له من أثار على الصحة العامة و أثار بعيدة المدى على المستوى الكونى .

 -3المقدمة -:
مماالشك أن واحدا من أھم العناصر في أي مدينة حديثة ھو نظام النقل في تلك المدينة .وإذا كان ھذا النظام فعاال فيمكن القول أن تلك
المدينة متقدمة بصورة جيدة ألن النقل ھو العامل الرئيسي الذي يؤثر في البنية التحتية للمدينة ،وإضافة إلى ذلك فإن النمو االقتصادي
واالجتماعي يعتمد على نظام النقل في المدينة .وذلك ألن نظام النقل يسھل الحركة لألنواع األخرى من القطاعات مثل الزراعة والصناعة
والتعدين والتجارة وخالفه  .ويستفيد الناس من نظام النقل الجيد ألنه يمكنھم من الوصول إلى أھدافھم بسھولة في مناطق مختلفة من
المدينة.ويمكن أن يذھب الناس للتسوق والترفيه والذھاب للعمل والزيارة بسھولة إذا كان نظام النقل قد تم تصميميه و تخطيطه بطريقة
جيدة.
و يمكن تحديد مجموعتين من مشاكل النقل في دول العالم الثالث  :المجموعة األولى ھي مشاكل جذرية مثل زيادة معدل تملك السيارات،
سوء إدارة حركة السير ،عدم تطبيق قوانين المرور ،مرافق النقل غير المالئمة ،النمو العالي في عدد السكان ،توسع المدن والتنظيم غير
المالئم الستخدام األرض .والمجموعة الثانية ھي مشاكل عرضيه مثل اختناقات مروريه وارتفاع معدالت حوادث الطرق وغيرھا.
أن في بعض الدول المتقدمة والكثير من الدول النامية ظل النقل العام يواجه مشاكل جمة مما استدعى تدخل الحكومات في ھذه البلدان
.وتراوح التدخل من تملك النقل العام ككل إلى التشغيل والتنظيم واإلشراف غير المباشر .وأھداف تدخل الحكومات كثيره  ،ولكن أھم تلك
األھداف ھي السالمة وكفاءة النقل ،ترشيد استھالك الطاقة وحماية البيئة وتوفيرإمكانية تنقالت أفضل لذوي االحتياجات الخاصة وذوي
الدخل المحدود .ونتيجة لذلك فإن نظام النقل العام يتم تشغيله تحت أوضاع خاضعة للتنظيم وبالتالي فقد تطلب ذلك مزيد من الجھود
والمسئوليات من الحكومات المركزية والمحلية على حد سواء.
وقد أدى النقص في موارد وإمكانيات النقل العام إلى إجبار السكان إما على إستخدام المركبة الخاصة كما في العديد من دول العالم الثالث
أو على المشي أو استخدام وسائل نقل أخرى مثل الدراجات الھوائية أو الحيوانات أو زيادة ساعات العمل كما في الكثير من الدول النامية
مما أدى بدوره إلى زيادة ساعات الذروة.

 -4المشاكل البيئية المتعلقة يالضوضاء و االسلوب األمثل للحد منھا -:
أثبتت اإلحصائيات أن حركة المرور تتسبب فى  %75من ضوضاء المدن .وفى دراسة لحساب معدالت الضوضاء الصادرة من بعض
وسائل النقل وجد أن السيارة الصغيرة تصدر صوت بقوة من  100 - 70ديسيبل  ،والموتور  130ديسيبل ،والترام  50ديسيبل ،وشكل
رقم ) (1يبين مستوى الضوضاء التى تصدر من وسائل المواصالت المختلفة .أما عن األســباب األخرى والتى تمثل  %25من
ضوضــاء المدن فتنمثل فى ضوضاء المصانع والضوضاء االجتماعية .ولمشكلة المرور آثار أخرى خطيرة وخاصة على التنمية في
المجتمع فإنھا تختلف ھي األخرى فى جوانبھا المتعددة؛ فعالوة على آثارھا الضارة من النواحي الصحية من حيث تلوث البيئة وأضرار
الضوضاء ونتائج حوادث الطرق .فإن لھا آثاراً سلبية على النواحى االقتصادية من ناحية استنفاذ طاقات المجتمع وقدرات أبنائه ،سواء فيما
يتعلق بالوقت الضائع في وسائل المواصالت أو النفقات المھدرة بسببھا أو في ارتفاع معدالت الجريمة في المجتمع.
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إن العوامل التى تؤدى إلى زيادة مستوى ضوضاء وسائل المواصالت ھى كمايلى-:
 زيادة حجم المرور. سوء توزيع استعماالت األراضى الغير مدروس. شبكة الشوارع المعقدة. -المبانى العالية على جانبى الطريق.

 1-4زيادة حجم المرور
لزيادة كثافة المرور أسباب متعددة يتمثل أھمھا في :
 -1سوء التوزيع الجغرافي للسكان وتباين الكثافة السكانية في المناطق المختلفة وتمركزھم
في العواصم والمدن المھمة والمراكز الحضرية الصناعية والتجارية.
 -2سوء التخطيط العمراني للمدن ووجود نقص في شبكات الطرق وعدم وجود طرق بديلة
الستيعاب الك ّم الضخم من السيارات ،مع مرور الطرق السريعة داخل المدن ،عالو على
سوء تصميم التقاطعات والمداخل والمخارج الرئيسية.
 -3الزيادة الكبيرة والمطردة لعدد السيارات الخاصة المملوكة لألفراد ،نتيجة ارتفاع مستوى
المعيشة وزيادة دخول قطاعات مختلفة من األفراد.
 -4وجود نقص فى شبكات النقل العام وعدم قدرتھا على تغطية جميع محاور المدينة.

شكل رقم)(1
مستوى الضوضاء التى تصدر من
وسائل المواصالت المختلفة

معدالت الزيادة فى مستوى الضوضاء والزيادة فى قوة الضوضاء المدركة تبعا للزيادة فى حجم المرور
حجم المرور
)مركبة/ساعة(

الزيادة فى حجم المرور

مستوى الضوضاء
)بالديسيبل(

الزيادة فى قوة الضوضاء المدركة

1000
1250
1600
2000
4000
7000
10000

األساس
%25
%60
%100
%300
%600
%900

52
53
54
55
58
60.5
62

األساس
 %7أقوى
 %15أقوى
 %23أقوى
 %50أقوى
 %80أقوى
 %100أقوى
)مضاعفة قوة الضوضاء(

جدول رقم )(1

 2-4سوء توزيع إستعماالت األراضى الغير مدروس
تتمثل مظاھر سوء توزيع استعماالت اآلراضى فى التخطيط العمرانى للمدينة فى اآلتى:
 -1وجود األنشطة التى تطلب ھدوء ) المساكن ،قاعات المؤتمرات... ،إلخ( بجوار
األنشطة الصاخبة أو بجوار الطرق السريعة أو الطرق المكتظة بالمرور.
 -2وجود األماكن الترفيھية مثل المقاھى وبعض االنشطة الترفيھية مع إختالط
المركبات والمشاه والباعة الجائلين فى الشوارع يؤدي بدوره إلى وجود نوع من
الضوضاء شكل رقم ).(2
 -3تمركز كافة المبانى الحكومية والثقافية واالدارية والتجارية فى منطقة وسط
المدينة.
 -4وجود محالت بيع السلع المعمرة وتجارة الجملة ومخازنھا فى وسط المناطق

السكنية ومندمجة مع دور السكن مما يعرقل حركة المرور بسبب عمليات
الشحن والتفريغ.
شكل رقم ) (2إختالط المركبات و المشاه
و الباعة الجائلين فى الشوارع

 3-4شبكة الشوارع المعقدة
تميزت شبكة الشوارع فى المدن المعاصرة بالمظاھر التالية :
 -1الشبكات المعقدة من الطرق السريعة ,والعامة والتقاطعات المعقدة مما يؤدى لزيادة عدد مرات توقف السيارة ومن ثم إعادة تشغيلھا
وھذا يزيد من مستوى الضوضاء الصادرة عنھا.
 -2إختراق شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية اإلقليمية للنسيج العمرانى للمدن وخاصة المناطق السكنية بھا لمسافات تزيد عن
 7كم فى بعض الحاالت فى المدن المصرية مما ينتج عنة تلوث بيئى وسمعى .
 -3عدم تخصيص ممرات لحركة المشاة ولحركة الدراجات فى المدن مما يؤدى إلى تصادم حركة المشاة والدراجات مع حركة
السيارات مما يعرقل سيولة المرور وزيادة استخدام آالت التنبيه مما يزيد من نسبة الضوضاء.
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 -4زيادة حجم المدينة ،فأدى ذلك إلى زيادة المسافات المقطوعة فى التنقل للحصول على الخدمات وكذلك زيادة معدل استخدام
السيارات وبالتالى زيادة استھالك الطاقة والضوضاء واالزدحام وتلوث الھواء والماء والتربة وارتفاع درجة الحرارة.

 4-4المبانى العالية على جانبى الطريق
فى ھذه الحالة تقوم صفوف المبانى العالية على جانبى الطريق باحتجاز ضوضاء المرور فيما يشبه الوادى العميق .فتقوم واجھات المبانى
باالنعكاس التكرارى للموجات الصوتية مما يتسبب فى زيادة مستوى الضوضاء .وتأثير ھذا الدوى الزائد يماثل تأثير ظاھرة صدى
الصوت .وتزيد حدة ھذه الظاھرة كلما زادت درجة االحتواء لھذا الفراغ بمعنى آخر كلما زادت النسبة بين إرتفاع المبنى وعرض الشارع .

 -5الوسائل التخطيطية والتصميمية للتحكم فى الضوضاء -:
 1-5الوسائل التخطيطية :
 1-1-5مراعاة اتجاه الرياح :
عن دما يك ون اتج اه الري اح مع اكس إلتج اه الص وت ) أى أن الري اح تتج ه م ن المس تمع إل ى مص در الضوض اء ( ف إن ھ ذا يجع ل الموج ات
الص وتية تنحن ى إل ى أعل ى بعي دا ع ن س طح األرض  -أنظ ر ش كل رق م )  3أ ( – و ھ ذا يخل ق منطق ة ظ ل ص وتى ) منطق ة خالي ة م ن
الضوض اء ( ،ولك ن عن دما يك ون اتج اه الري اح ف ى نف س اتج اه الضوض اء فھ ذا يجع ل الموج ات الص وتية تنحن ى ألس فل ف ى اتج اه س طح
األرض ) أنظر شكل رقم ) (3ب( متجھه بالكامل نحو المستمع.

شكل رقم )(3
تأثير اتجاه الرياح على انتشار الموجات الصوتية

 2-1-5استغالل طبوغرافية الموقع :
فى حالة وجود ميول فى أرضية الموقع فإنه ينبغى وضع الطرق فى المنسوب المرتفع وتوزيع المبانى فى المنسوب المنخفض فى منطقة
الظل الصوتى فيقل بذلك تأثير الضوضاء بشكل ملحوظ على من بداخل المبنى ،وذلك بدون استخدام الحواجز ) انظر شكل رقم ) .( (4أما
فى حالة الميول الصعبة فإنه يمكن جعل الطريق فى المنسوب المنخفض وتوزيع الكتل على الھضاب فى نطاق الظل الصوتى المتكون
بواسطة ميول الموقع كما ھو مبين بشكل رقم ).(5

شكل رقم )(4
كيفية استغالل طبوغرافية الموقع للحد من ضوضاء الطرق

شكل رقم )(5
وضع الطريق فى السفوح فى حالة الميول الصعبة

 3-1-5تخطيط إستعماالت األراضى :
 -1التأكد من أن األنشطة الحساسة تجاه الضوضاء التتجاور مع الطرق السريعة والمزدحمة.
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 -2التأكد من أن مستوى الضوضاء فى مواقع األنشطة الحضرية يتناسب مع نوعية ھذا النشاط .لذا يتم تقسيم األنشطة لفئات حسب
مستوى الضوضاء المناسب لھا.

 2-5دمج التحكم فى الضوضاء فى عملية التصميم المعمارى
يمكن الحد من تأثير ظاھرة الضوضاء إذا تم أخذھا فى االعتبار أثناء عملية التصميم المعمارى وذلك من خالل الوسائل التالية:

 1-2-5توجيه وتشكيل المبنى :
فى شكل رقم )  ( 6يبين أحد األمثلة كيفية تشكيل شكل المبنى بحيث يتم تخليق فراغ خارجى محمى من تأثير الضوضاء بفعل خصائص
الكتلة نفسھا .وھذا المبدئ يمكن تطبيقه للعديد من األشكال .واستخدام الكتل فى تخليق الفراغات الخارجية الھادئة فى خلفية المبنى يفوق فى
كفاءته استخدام الحواجز لتحقيق نفس الغرض.

 2-2-5توزيع العناصر داخل المبنى :
يمكن التقليل من التعرض للضوضاء -بوضع عناصر المبنى الحساسة للضوضاء )مثل غرف النوم( فى الخلفية ووضع العناصر األقل
حساسية
للضوضاء ) مثل المطبخ ،الحمام( بينھا وبين الطريق واستخدامھا كمنطقة عازلة للضوضاء انظر شكل رقم )  .( 7وفى حالة حتمية
تعرض العناصر الحساسة للضوضاء للطريق بشكل كلى أو جزئى )بالواجھه الجانبية(  -فى حالة المبانى القائمة – فإنه يمكن تقليل دخول
الضوضاء وذلك وبالرغم من فتح النوافذ بغرض التھوية وھذا بتعليق حاجز خارج النافذة وھذا بقصد حجب الضوضاء من العناصر التى
تقع على الطريق ،وشكل رفم )  ( 8يوضح طريقتين مناسبتين لالستخدام فى حالة النوافذ التى تفتح رأسيا ،وبتعديل الحاجز يمكن تركيبه
على النوافذ واألبواب التى تفتح افقيا ) األبواب المعلقة والمنزلقة( ولكنھا تكون أقل كفاءة ألن ضوضاء المرور سوف تدخل من النافذة
بالتساوى من الجانبين .ولحد ما يمكن للستائر الثقيلة أن تعوق دخول الضوضاء ولكنھا فى الوقت نفسة تعوق دخول الھواء.

شكل رقم )(6
كيفية توجيه الكتلة وتشكيلھا للحصول على فراغ خارجى ھادئ

شكل رقم )(7
توزيع العناصر بالمبنى والحد من التأثر بالضوضاء

شكل رقم )(8
وضع حاجز أمام النوافذ المفتوحة

 3-2-5استغالل البلكونات فى المبانى العالية :
كما سبق شرحه فإن مستوى الضوضاء يزداد فى الطرق التى تصطف على جانبيھا المبانى المرتفعة بفعل اإلنعكاس التكرارى للصوت
محدثا ً دويا ً يشبه ظاھرة صدى الصوت .إال أنه يمكن الحد من ھذه الظاھرة بإستغالل البلكونات المطلة على الطريق فى امتصاص القدر
األكبر من الموجات الصوتية ) شكل رقم) ( (9و ذلك بإستخدام أحد أو جميع الوسائل الثالث التالية :
• تعليق ستارة من مادة ثقيلة ومقاومة للعوامل الجوية.
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•
•

زيادة درج ة احت واء البلكون ة بزي ادة ارتف اع الكوبس تة ،وذل ك باس تخدام م ادة
ش فافة مقاوم ة للعوام ل الجوي ة مث ل م ادة  Plexiglasالت ى تس تعمل لنواف ذ
السيارات .إال إنه فى منطقتنا يفضل استبدالھا بالمشربيات الخشبية.
تبطين السقف والحوائط الداخلية بمواد ماصة للصوت مثل الفينيل أو الكرتون
المقوى المطلى بمادة عازلة للرطوبة ،وھ ذه الوس يلة فعال ة ف ى تقلي ل مس توى
الضوضاء فى فراغ البلكونة باالضافة لفاعليتھا فى عزل الفراغ المجاور لھا،
لذا تستخدم ھذه الوس يلة لع زل الفراغ ات ذات خصوص ية ص وتية عالي ة مث ل
قاعات المؤتمرات أو غرف االجتماعات.

 -6المشاكل البيئية المتعلقة بانبعاثات وسائل النقل وكيفية الحد منھا -:
يعتبر النقل من اھم مصادر تلوث الھواء و بالتالى فان له تأثير ملموس وواضح
على على صحة االنسان و بالنظر الى النقل داخل المدن فان له تاثير واضح و مباشر
فى تغيير خواص نوعية الھواء.

 1-6مصادر و انواع االنبعاثات الناتجة عن حركة النقل داخل المدن

شكل رقم )(9
استغالل البلكونات فى المبانى العالية للحد من الضوضاء

 1-1-6فواقد البخر من خزان الوقود ومحرك السيارة :
وتتولد فواقد البخر نتيجة عملية البخر البطيئة لبعض مكونات البنزين داخل خزان الوقود و كذلك البخر من جھاز ضبط حركة الوقود
للمحرك و ھو مازال ساخنا بعد توقف المحرك وقد تصل نسبة ھذه الفواقد الى حوالى  %15من العوادم الھيدروكربونية للسيارات قليلة
الصيانة.

 2-1-6عوادم غازية من نظام العادم :
اما العوادم الغازي ة فھ ى تص در نتيج ة ع دم اتم ام عملي ة االحت راق ال داخلى للوق ود و لھ ذا فإن ه ع الوة عل ى تول د بخ ار الم اء و ث انى اكس يد
الكربون فانه ين تج ع دد م ن ملوث ات الھ واء و ھ ى  :أول اكس يد الكرب ون وھي درو كربون ات غي ر محترق ة أو محترق ة جزئي ا ) مث ل الميث ان
و الھي دروكربونات االحادي ة ( .كم ا ان نيت روجين الھ واء يتح د م ع االكس جين ف ى غرف ة االحت راق ال داخلى و ين تج اكس يدات النيت روجين
و يعتبر اكسيد النيتريك احد المنتجات الرئيسية من عملية اإلحتراق الداخلى و الذى يتحول بع د ذل ك ال ى ث انى اكس يد النيت روجين ف ى الھ واء
الجوى .و يعتبر حجم ثانى اكسيد الكبريت الناتج من نظام العادم منخفضا جدا و يمكن اھماله بالمقارنة بكمية الغازات االخرى الناتج ة س واء
من السيارات او من المصادر االخرى التى ينتج منھا ھذا الغاز.

 3-1-6الجزيئات الناتجة من عادم السيارة :
و بالنسبة للجزيئات الناتجة من عادم السيارة فھى عبارة عن مكونات الدخان اذ ان الدخان يتكون من جزيئات دقيقة من الكربون نتيجة عدم
االحتراق الكامل للوقود و تميل محركات الديزل النتاج دخان اكثر من محرك البنزين و خاصة عند اھمال صيانة المحرك و ضخ الوقود
بنسب اعلى من المطلوبة.

 4-1-6االتربة :
وتشمل االتربة الناتجة من تيل الفرامل والمطاط الناتج من التآكل التدريجى لالطارات و االتربة الموجودة على الطريق.

 2-6التاثير السلبى لالنبعاثات
 1-2-6تساھم الغازات الناتجة عن حركة النقل فى ظاھرة الدفء الكوني ,و ما يرتبط بھا من تأثيرات تتمثل في زيادة معدالت تبخر المياه
السطحية وارتفاع نسبة األمالح فيھا من جھة ،وعلى ارتفاع مستوى سطح البحر من جھة أخرى .إضافة إلى التغير في معدالت
سقوط األمطار ،وبالتالي تغير في المحاصيل الزراعية.
 2-2-6تتسبب أكاسيد النيتروجين في تكوين األمطار الحمضية التي تؤدي إلى القضاء على الثروة السمكية في البحيرات واألنھار ،وإلى
القضاء على الثروة النباتية ،والتسبب في صعوبة الرؤيا ،خاصة للطيارين ،بسبب تكوين ما يعرف بالضباب الحمضي ،كما تؤدي
إلى تآكل البنايات واألقمشة.
 3-2-6توثر الغازات الناتجة عن حركة النقل سلبا على صحة االنسان كاألتى :
• الجزيئات الدقيقة تتكون من جسيمات جامدة وقطرات سائلة ،وتعتبر الجزيئات الدقيقة مشكلة صحية ،ألنھا قابلة لالستنشاق ،وتصل
إلى أعماق الرئتين لصغر حجمھا ،مؤثرة بذلك على وظائف الرئة.
• أثبتت الدراسات أن زيادة قصيرة المدى في الجزيئات الدقيقة العالقة بالجو ذات القطر األقل من  10مايكرومتر ) (PM10تؤدي
إلى زيادة عدد الوفيات وزيادة حاالت أمراض القلب والصدر ،باإلضافة إلى زيادة احتياج مرضى الربو الشعبي إلى استخدام
األدوية وزيادة حاالت انخفاض وظائف الرئة وااللتھاب الشعبي المزمن .كما أن التعرض المستمر المتراكم لھذه المادة الدقائقية
تؤدي إلى زيادة األمراض عامة وانخفاض متوسط العمر المتوقع .وتستمر الجزيئات الدقيقة عالقة بالجو مدة طويلة وتنتقل مسافات
طويلة قد تصل إلى مئات الكيلومترات.
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• تتفاعل الھيدروكربونات وأكاسيد النيتروجين مع ضوء الشمس فينتج عن تفاعلھا ما يعرف باألوزون والذي يعد تواجده في طبقات
الجو العليا حماية لألرض من أشعة الشمس الضارة إال أن تواجده في طبقات الجو الدنيا ذو تأثير سيئ على اإلنسان؛ فھو يضر
الرئتين ويھيج العينين ويتسبب في صعوبة التنفس.
• الھيدروكربونات تتسبب في حدوث السرطان .والبنزين كنوع من أنواع ھذه الھيدروكربونات يتسبب في حدوث سرطان الدم
وأورام الغدد الليمفاوية ،كما أنه يثبط نخاع العظام ويعوق نضج خاليا الدم.

 3-6وسائل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
 1-3-6تحسين اساليب تخطيط المدن :
• العمل على عدم تمركز كافة المبانى الحكومية والثقافية واالدارية والتجارية فى منطقة وسط المدينة.
• تفادى وجود محالت بيع السلع المعمرة وتجارة الجملة ومخازنھا فى وسط المناطق السكنية ومندمجة مع دور السكن مما يعرقل
حركة المرور بسبب عمليات الشحن والتفريغ.
• العمل على تحسين التوزيع الجغرافي للسكان من خالل توزيع الخدمات العادل وعدم اقتصارھا على العواصم والمدن الكبرى.

 2-3-6استخدام النقل العام و تقييد ملكية السيارات :
اوال  :تشجيع النقل العام
و يتم ذلك من خالل:
 -1تصميم خطوط حافالت ) مواصالت عامة ( بمحاور أساسية تحقق الربط الكامل بين أجزاء المدينة و المناطق التى تمثل االمتداد
العمرانى للمدن الكبيرة مثل مدينة الرحاب و الشروق و العبور و السادس من اكتوبر و السادات بالنسبة لمدينة القاھرة.
 -2العمل على ان يكون اسلوب النقل اسلوب مستدام من خالل استخدام المترو للمسافات الطويلة او يتم التخطيط لوجود مثل ھذه
الوسيلة عند الحاجة اليھا و مراعاة ذلك اثناء التخطيط الستخدامات االراضى.
 -3العمل على استبدال الحافالت المتقادمة بأخرى حديثة متوسطة الحجم ،والعمل على االستغالل األمثل للطاقة المتاحة من اليد العاملة
فى مجال النقل.
 -4العمل على قياس مستوى الخدمة باستمرار و العمل على تحسينه من خالل تحسين شكل الحافالت والحالة الفنية لھا لجذب الركاب.
 -5مراعاة توزيع الخدمة على مدار اليوم حسب فترات الذروة وذلك لضمان المحافظة على القدرة االستيعابية لخطوط نقل اثناء فترت
الذروة وحسن استغاللھا فى غير اوقات الذروة.
 -6دعوة االستثمار على الخطوط الداخلية في مختلف المحافظات.
 -7إنشاء مواقف لسيارات التاكسي وحافالت النقل العام وتزويدھا بنظام معلومات الحافالت.
 -8إعداد تعليمات لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.
 -9الحد من التجوال الغير مبرر لسيارات التاكسى .

ثانيا :تقييد ملكية السيارات
-1
-2
-3
-4

فرض الضرائب على ارتفاع سعة محرك السيارة و ايضا ارتفاع الضريبة على امتالك اكثر من سيارة.
زيادة اسعار االطارات و الزيوت الخاصة بالسيارت المالكى.
فرض ضريبة الزحام لتقليل عدد السيارات فى اوقات الذروة.
زيادة رسوم االنتظار خاصة فى اماكن الزحام.

شكل رقم )(10
وسائل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
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تحقيق مبدأ النقل المستدام من خالل خفض معدالت استھالك الطاقة -:

يعد نشاط النقل احد اھم العوامل المؤثرة و المباشرة فى معدالت الطاقة فقد تزايد معدل استھالك الطاقة فى قطاع النقل من  %14فى
بداية الثمانيات الى  %30من اجمالى استھالك كافة القطاعات االخرى فى الوقت الحالى .ويرجع ھذا التزايد نتيجة لتنفيذ الدولة لخطة
التنمية االقتصادية.
و تعتمد وسائل النقل فى مصر اعتمادا اساسيا على :
 -1استخدام الوقود السائل بانواعه حيث يمثل استھالكه  %98من اجمالى االستھالك.
 -2استخدام الغاز الطبيعى المضغوط حيث يمثل بنسبة استھالك  %2من اجمالى االستھالك.
 -3و ذلك الى جانب استخدام الطاقة الكھربية كوقود على نطاق محدود فى تشغيل خطوط مترو االنفاق بالقاھرة الكبرى و تشغيل
خطوط الترام فى كل من القاھرة و االسكندرية.

 1-7حقائق و ارقام تصف حجم الطلب على النقل ومعدالت استھالك الطاقة
الشكل رقم ) (11يوضح الزيادة المطردة فى اعداد السيارات
و يضع المنحنى البيانى تخيال لعدد السيارات سنة  2022سبعة
ماليين سيارة وھو رقم ضخم جدا و ال يمكن تحقيق حركة
مرورية سليمة لھذا الرقم اال باعادة توزيع السكان و وضع تصور
و تخطيط للعديد من المدن الجديدة التى تستطيع االعتماد على
نفسھا دون الرجوع للمدن المركزية.

شكل رقم)(11

يوضح الشكل رقم) (12التوزيع النسبى النواع السيارات ونالحظ
و
ان عدد السيارات الخاصة يحتل النسبة االكبر و ھى % 50
ھى نسبة كبيرة يجب العمل على تقليلھا من خالل زيادة اعداد
االتوبيسات الخاصة بالنقل العام و اإلھتمام بجودة ھذه السيارات
و تقييد امكانية امتالك سيارات خاصة.

شكل رقم )(12

استھالك الوقود البترولى فى قطاع النقل
يشير ھذا التزايد المستمر فى استھالك الطاقة فى قطاع النقل
الموضح فى الشكل رقم ) (13الى اھمية السياسات و االجراءات
للحد من ھذه الزيادة المضطردة فى االستھالك خاصة من الوقود
السائل الذى ينتج عنه اآلثار السلبية على االقتصاد القومى
بالضافة الى الى اآلثار السلبة السابق ذكرھا.

شكل رقم)(13

 2-7آليات ترشيد الطاقة بالنسبة لنقل االفراد
 -1تشجيع النقل الجماعى وحظر استخدام السيارات الخاصة وسط المدن الكبرى حيث يمكن توفير حوالى  ١٦٠٠٠٠طن بنزين
سنويا أذا امكن تقليل عدد رحالت السيارات الخاصة بمقدار .٪١٠
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-2
-3
-4
-5

تشجيع النقل الجماعى من المدن الجديدة إلى مدينة القاھرة باستخدام أتوبيسات مميزة.
استخدام الدراجات بدال من السيارات فى أماكن التجمعات مثل المناطق الصناعية والجامعات.
تحسين وضبط المرور فى المدن الكبيرة لزيادة سرعة السير فكل زيادة فى السرعة بقدار ١كم  /ساعة تقلل استھالك الوقود بمقدار
 ٪٣تقريبا .
استبدال سيارات األجرة القديمة بأخرى حديثة ) استھالك الوقود فى السيارات الحديثة يقل يحوالى  ٪٢٥عن تلك المصنعة قبل
.(١٩٨٠

 3-7الحكومة االلكترونية ودورھا فى تخفيف العبء على قطاع النقل
 1-3-7مفھوم الحكومة اإللكترونية :
إن مفھوم الحكومة اإللكترونية في أبسط صورة يعنى التعامالت التي يمكن أن يجريھا المواطن مع األجھزة الحكومية من خالل وسائل
المعلومات و اإلتصاالت  ،حيث تسمح تلك التقنيات الحديثة للمواطنين و الجھات الحكومية بتبادل المعلومات و إنجاز األعمال بصورة
متكاملة من خاللھا .
إن مشروع الحكومة اإللكترونية ينشأ لكي يقدم الخدمات الحكومية للمواطنين بطريقة مرضية تفي باحتياجاتھم بوسائل يسھل الحصول
عليھا و استخدامھا من خالل شبكة اإلنترنت أو التليفونات الثابتة و المحمولة من أي مكان يتواجدون به سواء المساكن أو األكشاك
اإللكترونية في الشوارع والميادين والفراغات العمرانية المختلفة.
تقديم الخدمات للمواطن من خالل الحكومة اإللكترونية عبر وسائل المعلومات و اإلتصاالت المختلفة ،سوف يحقق كثير من المزايا
و الفوائد من أھمھا توفير الوقت وتوفير الجھد وايضا توفير التكلفة نتيجة الحد من رحالت إنتقال المواطنين إلى الوزارات الخدمية بوسط
القاھرة حيث يمكن إستبدال ذلك برحالت قصيرة جداً إلى مراكز تمثيل ذلك الوزارات على مستوى أحياء القاھرة.

 2-3-7الركائز األساسية لنجاح الحكومة اإللكترونية :
 -1الموظفون الحكوميون باعتبارھم المورد البشري لدى الحكومة  ،وھي موارد يجب تدريبھا وصقلھا واالرتقاء بھا فنيا للعمل في
بيئة إلكترونية.
 -2العمليات اإلدارية نفسھا ودورة العمل داخل المؤسسات والجھات الحكومية والتي تمثل عصب الحكومة اإللكترونية.
 -3األجھزة الالزمة والنظم والبرامج الالزمة لتنفيذ نموذج الحكومة اإللكترونية.

 3-3-7المتطلبات األساسية لقيام مشروع الحكومة اإللكترونية :
 -1تطور البنية األساسية لالتصاالت في المؤسسات الحكومية بالمدينة.
 -2تدريب على نطاق واسع للعاملين بھذه المؤسسات الحكومية لالنتقال بھا إلى النظام اإللكتروني الكامل.
 -3إيجاد الوسط الذي يسمح باالتصال بين إدارات الحكومة وبعضھا البعض.

 4-3-7أمثلة للخدمات الحكومية :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

فواتير الكھرباء والغاز والتليفونات.
استخراج الوثائق المدنية.
األنشطة البنكية.
النشاط االستثماري.
الخدمات اإلدارية التعليمية.
البطاقة الشخصية والعائلية.
الوثائق المرورية.
تداول المستندات اإللكترونية بين األفراد أو بين األفراد والحكومة.

 5-3-7التفاعالت بين الحكومة اإللكترونية والمدينة :
 -1إن التطور التقني و إقامة مشروع الحكومة اإللكترونية لن يؤثر على المدينة تأثيراً ذاتيا ً مباشراً ،بل سيؤثر على المدينة من خالل
استخدام األفراد له  ،وبقدر تطور و نجاح استخدام األفراد لتلك التقنيات الحديثة سيكون مقدار التغير في العمران و المدن من حيث
الشكل والنسق والمضمون.
 -2القرارات التخطيطية ھي غالبا قرارات سيادية تصدرھا المستويات اإلدارية العليا في المدينة أو في اإلقليم أو الدولة ككل  ،فيجب
أيضا أن تستوعب ھذه اإلدارة تلك التقنيات  ،و أن تستطيع التعامل معھا بالسرعة المطلوبة و بالتفاعل المتبادل بينھا وبين
المواطنين  ،فاألجھزة المرتبطة بالتنمية العمرانية في المدينة مثل البلديات يمكن أن توفر قاعدة بيانات كاملة عن المدينة واألحياء
التابعة لھا  ،وأن تقوم بتحديثھا بصفة مستمرة مع ضرورة ارتباط مستوى الوسائل التقنية المستخدمة بطبيعة المشاكل المحلية
و قدرة األ جھزة اإلدارية على التعامل مع ھذه الوسائل بطريقة فعالة.
 -3الفضاء اإللكتروني الذي توفره الحكومة اإللكترونية و غيرھا من الخدمات اإللكترونية ھو جزء من المدينة مثله مثل الفراغات
المادية التقليدية اآلخرى حيث يكمل كل منھما اآلخر لتشكيل منظومة المدينة اإللكترونية المادية  ،فاإلنسان أوال وأخيرا كائن مادي
يجب أن يعيش في كيان مادي ھو المدينة يوفر له متطلباته المادية من فراغات عمرانية مختلفة  ،و مع إمكانيات تقنيات االتصاالت
والمعلومات الحديثة أصبح متاحا تأدية بعض ھذه المتطلبات إلكتر ونيا  ،فصار الفضاء اإل لكتروني أحد جناحي المدينة الذي ال
يستغني أي منھما عن اآلخر  ،كما يتضح في شكل رقم ).(14
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شكل رقم )(14

 6-3-7تأثير الحكومة االلكترونية على النقل والمواصالت :
تلعب شبكة النقل والمواصالت دورا ھاما في تخطيط المدينة باعتبارھا تمثل شرايين الحركة  .وتربط استعماالت األراضي بعضھا البعض
من خالل شبكة الطرق  ،ويعتبر تخطيط الحركة بالمدينة أحد أھم عناصر التخطيط الناجح على كافة المستويات.
وتعاني كثير من المدن وخاصة المدن المتضخمة من مشاكل مرورية لھا نتائجھا البيئية والعمرانية .لذلك فمن الموقع إن يكون ھناك
انعكاس إيجابى للحكومة اإللكترونية على تخطيط النقل والمواصالت بالمدينة حيث أنه إذا كان كثير من الخدمات واألعمال يمكن أن
تتم منزليا ً أو على األقل داخل نطاق مناطق اإلسكان  .فإن ذلك سيؤدي حتما ً إلى نقص عدد الرحالت إلى ھذه الخدمات – عالوة على
أن نسبة األعمال التي تتم بالمساكن في تزايد مستمر  ،مما يوحي بنقص مستمر في حركة المرور بين مناطق السكان ومناطق العمل.
إن للتطور التقني المعاصر دور كبير في الحفاظ على البيئة من أوجه عديدة  ،فتغير الحاجة لالنتقال عن طريق استخدام األنظمة
اإللكترونية في خدمات الحكومة اإللكترونية لن يتبعه مباشرة انخفاض في الطلب على االنتقال بصورة مفاجئة  ،ولكنه يغير من أنماط
رحالت االنتقال بالمدينة من رحالت عمل وتعليم بصورة رئيسية إلى رحالت خدمات وترفيه في أوقات متنوعة ولكن من جھة أخرى
فإن التكنولوجيا تنتج أيضا المساھمة في التحكم المروري بصورة أفضل مما يساعد على توفير بيئة سليمة مع انتشار الصناعات
المعلوماتية و يظھر تأثير الحكومة االلكترونية فى النقاط التالية :
 -1تغير أنماط الحصول على الخدمات وأنماط أداء األنشطة الحضرية ,واالعتماد بشكل كبير على الشبكة الدولية لالتصاالت.
 -2تشجيع ھجرة المواقع والطرق المزدحمة داخل المدن والسكن فى اماكن اقل ازدحاما ً خارج المدن؛ وتيسير االتصال االلكترونى
بالمدينة عبر الشبكة الدولية لالتصاالت وممارسة األنشطة الحياتية الحضرية المختلفة الكترونيا ً.
 -3التحكم فى حركة النقل والمرور الكترونيا ً.
 -4تخفيف المرور داخل المدن؛ وتقليل عدد الرحالت المادية المخصصة للوصول الى الخدمات واألنشطة وممارسة األعمال,
وتقليل معدالت استھالك البنزين.
 -5تقليل االحتياج الى الطرق الجديدة وتقليل المساحات المخصصة النتظار السيارات.
 -6حل مشاكل اإلختناقات المرورية وعلى االخص فى أوقات الذروة.

 -8النتائج و التوصيات -:
-1
-2

-3
-4
-5

استغالل االمكانيات الطبيعية فى الحد من الضوضاء مثل الرياح والطبوغرافيا والنباتات.
تنظيم استعماالت األراضى المتوافق الذى يھدف إلى تقليل استخدام وسائل المواصالت وخاص ة الس يارات؛ وتقلي ل التع ارض ب ين
االس تعماالت المختلف ة؛ والفص ل ب ين األنش طة الحساس ة للضوض اء )مث ل المن اطق الس كنية والمراك ز الثقافي ة والم دارس وقاع ات
المؤتمرات( والطرق االقليمية والسريعة واستخدام المناطق الغير حساسة للضوض اء مث ل المن اطق الترفيھي ة والمفتوح ة والمن اطق
التجارية الكبرى كمنطقة عازلة بينھما.
تنظيم الحركة وتخطيط شبكة الطرق بھدف اعادة المقياس االنسانى للمدينة؛ وذلك من خالل تشجيع حركة المشاة وفى نف س الوق ت
التحكم فى الحركة اآللية ،بحيث يتم تسھيل الحركة اآللية فى الط رق الش ريانية والس ريعة ،وتقيي دھا ب درجات متفاوت ه ف ى الش وارع
الرئيسية والشوارع السكنية والتجارية.
تصميم وتشكيل المبانى بحيث تعمل على تقليل التأثر بالضوضاء.
التوسع فى انشاء الطرق السريعة خارج المدن لمنع المرور العابر من استعمال الطرق المحلية داخل المدن ولتشجيع الحرك ة اآللي ة
على استعمالھا كبدائل للطرق السكنية.
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 -6تجنب استخدام المطبات الصناعية فى الشوارع المحلية بغرض تھدئة المرور بھ ا وذل ك ألنھ ا تتس بب ف ى ات الف الس يارات واعاق ة
حركة سيارات االسعاف والشرطة واالنقاذ ،كما أن لھا تأثير ضار على المرضى أثناء نقلھم.
 -7التوسع فى تخصيص مناطق بالمدن للمشاة فقط مثل المناطق التجارية والمناطق التاريخية والمناطق المفتوحة.
 -8خلخل ة المن اطق الس كنية م ن األنش طة الغي ر متوافق ة م ع الوظيف ة الس كنية ،والت ى تعم ل عل ى زي ادة الحرك ة اآللي ة ف ى المنطق ة
أو عرقلتھا.
 -9تقس يم من اطق المدين ة إل ى قطاع ات حس ب مس توى الضوض اء فيھ ا-وھ ذا األم ر يتطل ب انش اء محط ات فح ص فن ى بالم دن لقي اس
مستوى الضوضاء فى مختلف أنحاء المدينة-واعتبار ذلك مرجعا لتحديد نوعية األنشطة التى يمكن أن تقام بھا.
 -10عدم الترخيص إلقامة أى نشاط إال بعد دراس ة ت أثيرة عل ى حرك ة الم رور ؛ ومناس بة مس توى الضوض اء ف ى المنطق ة الت ى ي راد
اقامته فيھا لنوعية ھذا النشاط.
 -11الحد من ساعات العمل للخدمات التجارية والخ دمات الترفيھي ة وخاص ة ف ى س اعات اللي ل؛ مم ا يس اھم ف ى تقل يص حج م الم رور
فتقل الحركة على الطرق فى تلك الساعات وبالتالى تقل الضوضاء.
 -12في ظل التغيرات والتحوالت التي ستحدثھا تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،سيحتاج األمر من مخطط ي الم دن أن يأخ ذوا ف ى
االعتب ار الم دن الرقمي ة الت ى تنش أ ع ن تجم ع الفراغ ات االلكتروني ة ,ھ ذا باإلض افة ال ى الم دن الذكي ة الت ى تنش أ ع ن فراغ ات
حضرية مدعمة بشبكات بنية أساسية معلوماتية قوية عند وضع السياسات الخاصة بشبكة الطرق والمواصالت.
 -13ضرورة الوعى الكامل لمخططى المدن لتأثير تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على انماط الحصول على الخدمات وأنم اط أداء
األنشطة وأنماط ممارسة األعمال ,واآلثار التى تنتج عن ذلك التغير على عناصر المدينة المختلفة.
 -14توجي ه ج زء م ن ال دعم الم الى المخص ص إلنش اء ط رق جدي دة ال ى تط وير الط رق القائم ة وم دھا بش بكات البني ة األساس ية
المعلوماتية.
 -15وضع استراتيجيات وسياسات وطنية فاعلة ،تحقق استدامة قطاع النقل في المنطقة ،خاصة الح د م ن التل وث الن اتج ع ن اس تخدام
الطاقة به ،وتضمين ھذه االستراتيجيات في التخطيط العام للطاقة في الدولة ،مع مش اركة ك ل الفئ ات المعني ة ف ي ص ياغتھا حت ى
يمكن تحقيق أفضل النتائج عند تطبيقھا.
 -16تطوير معايير وتشريعات تساند التوجھات الرامية إلى الحد من غازات الدفيئ ة ،م ع العم ل عل ى إنفاذھ ا ،م ن خ الل وج ود إط ار
قانوني من شأنه أن يفعﱢل تنفيذ مثل ھذه التوجھات .ويتطلب ذلك تطوير ھيكل مؤسسي واضح لمراقبة أداء قط اع النق ل ،وتطبي ق
كل القوانين المتعلقة به ،بما فيھا المعايير والتشريعات البيئية.
 -17دع م الم وارد المالي ة الالزم ة لتنفي ذ ب رامج الح د م ن انبع اث الغ ازات الدفيئ ة م ن قط اع النق ل ،س واء م ن الم وارد المحلي ة
أو باللجوء إلى التمويل الخارجية.
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